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Yleistä

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 23 moottoripyörää.

Tiistai-ajelut

Kesäkautena, 07.05.2013 alkaen, tiistaisin oli järjestetty ajelu johonkin 
mielenkiintoiseen paikkaan. 
Tiistaiajeluita järjestettiin kesän 2013 aikana vain 15 kertaa koska heinäkuun aikana
ei tiistaiajeluita järjestetty ollenkaan.

Lauantai-ajelut

Vuonna 2013 aloitettiin myös lauantai-ajelut. Lauantai-ajeluiden matka on pidempi 
kuin tiistaiajeluissa ja kestää aina käytännössä koko päivän eikä ajeluita välttämättä
ole joka lauantai vaan ainoastaan silloin kun sopiva kohde on tiedossa. Vuonna 
2013 lauantai-ajeluita järjestettiin kaksi kertaa.

Toimintakauden tapahtumia

Toimintakausi 2013  sisälsi jälleen monipuolisia tapahtumia.
 
Tammikuu

• Kerhoillat tiistaisin.

Helmikuu

� Järjestimme messumatkan 02.02.2013 Helsingin moottoripyörämessuille. 
� Kerhoillat tiistaisin

Maaliskuu

� 02.03.2013 järjestimme teatterimatkan Porin teatteriin. Ohjelmassa oli 
”Kalenteritytöt".

� Kerhoillat tiistaisin.

Huhtikuu

� Kerhoillat tiistaisin
� 19.04.2013 Sääntömääräinen kevätkokous kerholla.
� 26.04.2013 järjestettiin perinteinen kevätretki Ahvenanmaalle

Toukokuu

� 07.05.2013 Tiistaiajelut alkoivat.
� 11.05.2013 olimme mukana perinteisen Drive In motoristikirkko -tapahtuman 

järjestelyissä.
� 18.05.2013 Lauantai-ajelu: Hymyilevän motoristin kevätpäivä Jyväskylässä.
� 25.05.2013 Lauantai-ajelu: Ruukin kierros, Tammisaari.
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Kesäkuu

� Tiistaiajelut jatkuivat.

Heinäkuu

� 19.07.2013 järjestettiin kerhon ykkösmatka Summasaareen Saarijärvellä.

Elokuu

� Tiistaiajelut jatkuivat.

Syyskuu

� 14.09.2013 ajokausi päätettiin viralliseen päätösparaatiin. Kohteena oli 
Maatalousmuseo Sarka Loimaalla.

Lokakuu

� 18.10.2013 pidettiin kerhon sääntömääräinen syyskokous.

Marraskuu

� Kerhoillat tiistaisin.
� 30.11.2013 Avoimet ovet kerholla.

Joulukuu

� Kerhoillat tiistaisin.
� 17.12.2013 järjestettiin perinteinen puurojuhla kerholla.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava:
Puheenjohtaja Mika Jokinen, jäseninä Jouko Jaakola (125), Reima Nurmi (168), Matti
Rakkola (290), Juha Seppälä (492), Timo Vaara (190) ja Raine Virtanen (470). Hallituksen 
varajäseninä ,Jari Leino (301) ja Esa.Pausio (185). Kerhon Web-masterina / Smoto 
yhteyshenkilönä / jäsenkirjurina on toiminut Timo Vaara. Kerhotuotteista on vastannut Kirsi Nurmi. 
Alkuvuoden kerhoisäntänä toimi Pertti Inkinen ja 18.10.2013 lähtien Hans Stolpe.

Talous
Kerhon jäsenmaksu toimintakauden 2013 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.

Jäsenet

Vuoden 2013 lopussa kerhon jäsenmäärä oli 178 jäsentä.

LIETO MC 2000 ry.
Hallitus


