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1 Yleistä 
 
1.1 Drive In - motoristikirkko 
 

Kerho osallistui jälleen Liedon seurakunnan Drive In  -motoristikirkko -tapahtumaan 
liikenteenohjaajina Kupittaalla. Motoristikirkko -tapahtuma oli perinteisellä paikallaan äitienpäivän 
aattona 12.5.2012. 
 

1.2 SMOTO:n verenluovutuskampanja 2012 
 
Suomen Motoristit ry:n ja SPR:n veripalvelun järjestämä ”Verta pakkiin hallitusti” 
verenluovutuskampanja keräsi tänä vuonna 30 luovutuskertaa kerhostamme ja kerhon sijoitus 
kampanjassa oli 15. Edellisvuonna luovutuksia tehtiin 41 kappaletta ja sijoitus oli 13. 
Parannetaan sijoitusta vuonna 2010! 
 

1.3 Kerhotila ”LMC Luola” 
 
Ajokauden ulkopuolella on kokoonnuttu tiistaisin kerholle mm. biljardinpelluun ja kahvittelun 
merkeissä, lukemassa moottoripyörälehtiä tai katselemassa televisiota.. 
Kerhotila mahdollistaa jäsenille moottoripyörien talvisäilytyksen sekä pienimuotoiset huollot. 
Kuluneena talvena säilytyksessä on ollut 22 moottoripyörää. 
 

 
2 Toimintakauden tapahtumia 
 

Toimintakausi 2012  sisälsi jälleen monipuolisia tapahtumia. 
  

2.1 Tiistai-ajelut 
 
Kesäkautena, 08.05.2012 alkaen, tiistaisin oli järjestetty ajelu johonkin mielenkiintoiseen paikkaan.  
Tiistaiajeluita järjestettiin kesän 2012 aikana vain 12 kertaa. Poikkeuksellisesti heinäkuun aikana ei 
tiistaiajeluita järjestetty ollenkaan. Kesän 2012 aikana jatkuva sateen uhka vähensi osanottajien 
määrää. 
Vastuut oli jaettu hallituksen jäsenten kesken. Keskimäärin reitin pituus oli n. 130 km.  
 

2.2 Tammikuu 
 

• Kerhoillat tiistaisin. 
 

2.3 Helmikuu 
 
� Järjestimme messumatkan 04.02.2012 Helsingin moottoripyörämessuille.  

 
2.4 Maaliskuu 

 
� 17.03.2012 järjestimme teatterimatkan Tampereen Työväenteatteriin. Ohjelmassa oli 

”Maailmanlopun hautaustoimisto". 
 

2.5 Huhtikuu 
 
� 24.04.2012 järjestettiin koulutus "Jousituksen säädön perusteet tavallista maantieajoa 

varten". Asiantuntijana toimi kerhon jäsen Tapio Rissanen. 
� 27.04.2012 järjestettiin perinteinen kevätretki Ahvenanmaalle 

 
2.6 Toukokuu 

 
� 05.05.2012 Kerhon jäsenillä oli mahdollisuus osallistua TuMP:n kanssa yhteistyössä 

järjestetylle Ennakoivan ajon Kussille (EAK). 
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� 12.05.2012 olimme mukana perinteisen Drive In motoristikirkko -tapahtuman 
järjestelyissä. 

� 16.05.2012 järjestettiin matka Latvian Riikaan. 
� 26.05.2012 osallistuimme Tammisaaren ympäristössä ajettavalle ruukin kierrokselle. 

                        
2.7 Kesäkuu 
 

� Tiistaiajelut jatkuivat. 
 

2.8 Heinäkuu 
 
� 20.07.2012 järjestettiin kerhon ykkösmatka Pälkäneen Sappeella. 

 
2.9 Elokuu 

 
� Tiistaiajelut jatkuivat. 

 
2.10 Syyskuu 
 

� 08.09.21012 ajokausi päätettiin viralliseen päätösparaatiin. Paraati kiersi Säkylän 
Pyhäjärven ympäri. 

 
2.11 Lokakuu 

 
� 04.10.2012 pidettiin kerhon sääntömääräinen syyskokous. 
� 20.10.2012 pidettiin ajokauden päättäjäiset ravintola Tomatessa. 

 
2.12 Marraskuu 

 
� Kerhoillat tiistaisin. 

 
2.13 Joulukuu 
 

� 15.12.2012 järjestettiin perinteinen puurojuhla kerholla. Puurojuhla järjestettiin nyt 
ensimmäistä kertaa lauantaina. Puuron jälkeen iltaa jatkettiin vapaamuotoisen seurustelun 
parissa. 

 
3 Hallitus ja muut toimihenkilöt 
 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava: 
Puheenjohtaja Mika Jokinen, jäseninä Jouko Jaakola, Reima Nurmi, Matti Rakkola, Jukka 
Määttänen, Raine Virtanen ja Timo Vaara. Hallituksen varajäseninä Jari Leino ja Esa Pausio. 
Kerhon Web-masterina / Smoto yhteyshenkilönä / jäsenkirjurina on toiminut Timo Vaara. 
Kerhotuotteista on vastannut Kirsi Nurmi. Kerhoisäntänä on toiminut Pertti Inkinen.  

 
4 Talous 

Kerhon jäsenmaksu toimintakauden 2012 aikana oli 36 € / henkilö. Muita tuloja kerholle syntyi 
lähinnä jäsentuotteiden myynnistä. Kerho haki ja sai Liedon kunnalta avustusta toimintaan. Raha 
käytettiin kuluihin, joita aiheutui vuoden mittaan osallistumisista erilaisiin tapahtumiin. 
Kerhon tulot koostuvat pääosin jäsenmaksutuloista. Suurimman osan menoista muodostaa 
kerhotilan vuokra ja käyttökustannukset. 

 
5 Jäsenet 
 

Vuoden 2012 lopussa kerhon jäsenmäärä oli 197 jäsentä. 
 
 

LIETO MC 2000 ry. 
 Hallitus  


