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LIETO MC2000, TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 
 

 
Yleistä 
 
 Vuoden tapahtumien rungon muodostivat kuitenkin edelleen monet vanhat, hyväksi koetut 
tapahtumat, kuten messumatka, tiistaiajelut ja kesäretket. 
Kerhon omien tapahtumien lisäksi jäsenistöä oli talkoohengessä mukana mm. Liedon Drive In 
motoristikirkkotapahtumassa, muutamissa polkupyöräkisoissa ja riparileiriläisiä ajeluttamassa. 
 
Vuoden aikana kerhon jäsenmäärä pieneni jonkin verran . Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 211. 
 
--------------------------------- 
 
Vuoden 2011 tapahtumia 
 
Tammikuu 

• Tammikuussa ei perinteisesti ole paljon yhteisiä tapahtumia ollut, kerhoiltoihin 
kuitenkin aina riitti jokunen jäsen kahvittelemaan ja biljardia pelaamaan. 

 
Helmikuu 

• Bussilastillinen jäseniä kävi  5.2.2012 MP-messuilla, jotka järjestettiin taas 
Helsingissä. 

• Kerhoillat tiistaisin. 
 

  Maaliskuu   
• Maaliskuussa puhkottiin ja paikattiin rengasta, yli 30 jäsentä oli paikalla. 
• Kerhoillat tiistaisin jatkuivat 

 
Huhtikuu 

• Kevätkokous  
• Jo perinteikkäälle Ahvenanmaanmatkalle osallistui 6 pyöräkuntaa 
• Kerhoiltoja jatkettiin kuun lopulla ajokauden alkuun asti. 

 
Toukokuu 

• Drive In Motoristikirkon liikennejärjestelyissä Kupittaalla oli mukana toistakymmentä 
jäsentä. 

• Tiistaiajelut alkoivat 
• Kevätretkellä Gotlannissa käytiin 11.-16.5.2011 

 
 
Kesäkuu 

• Tiistaiajelut jatkuivat. 
 
 
Heinäkuu 

• Ykkösmatkalle Keuruun Nyyssänniemeen osallistui parisenkymmentä jäsentä.  
• Muutaman jäsenen voimin osallistuttiin 2-päiväisiin maantiepyöräilyn SM-kisoihin 

Säkylässä.  Tehtävänä oli enimmäkseen etupyöränä ajoa, mutta pääsi 1 jäsenemme 
kuljettamaan YLEn kuvaajaakin. 
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Elokuu 
• Yhdessä TuMP:n kanssa olimme muutaman jäsenen voimin avittamassa Myllyn 

Pyöräilyssä. 
 
Syyskuu 

• Päätösparaati 16.9 ajeltiin kauniin airinkoisessa syyssäässä. Reitiksi ”lainattiin” edellä 
mainitun Myllyn pyörilyn pisin,Uudenkaupungin kautta kulkenut, reitti. Matkassa oli 16 
jäsentä. 

 
Lokakuu 

• Syyskokous  
 

Marraskuu 
• Kerhoillat tiistaisin alkoivat. 
• Smoton risteily 

 
Joulukuu 

• Pari kattilallista puuroa syötiin 20.12.2011 noin 40 jäsenen voimin. 
• Kerhoillat jatkuivat 

 
--------------------------------- 
    
Hallitus 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: 

• Puheenjohtaja Mika Jokinen 
• Jäsenet: Jouko Jaakola, Jari Leino, Jukka Määttänen,  Reima Nurmi, Timo Vaara, 

Hallituksen varajäseninä toimivat Kyösti Kulju ja Carina Jokinen. 
 

Sihteerin tehtäviä hallituksen kokouksissa on hoitanut Reima Nurmi. 
 
Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa. 
 
 
Talous 
Seuran talous on hyvin tasapainossa. 
Jäsenmaksu vuonna 2011oli 36€ / hlö. Jäsenmaksuista kertyi vuoden suurin yksittäinen tuloerä. 
Toiseksi suurin tuloerä syntyi pyörien talvisäilytyksestä. Pyöriä oli talvehtimassa kaikkiaan noin 25 
kpl. 
Tarkemmat tiedot tuloista ja menoista on esitetty tilinpäätöksessä. 


