J Ä S E N T I E D O T E lokakuu 2013
Ollan taas syksyssä ja ollaan vedetty toiminnallinen vuosi kunnialla läpi.
Oma JM-kisa sujui hyvin ja oli taloudellisestikin tuottava. Nyt enää loppurutistus
tähän vuoteen ja siihenkin on suunnitteilla jotakin.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään kerhohuoneella 31.10.2013 klo 19. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa jäsenet!
PERINTEINEN PIKKUJOULU JÄSENILLE
pidetään marraskuun 30. päivänä Kahvila-Ravintola Hiidenpirtissä alkaen klo 18. Illanvietto sujuu
tavalliseen tapaan;palkitaan menestyjiä, syödään, myydään arpoja ja arvotaan palkinnot.
Ja tietysti pidetään hauskaa. Illalliskortteja myyvät Pirjo, Anette ja Ulla hintaan 30€ ja kortti pitää
maksaa 16.11.lauantaihin mennessä.
RISTEILYLLE TAMMIKUUSSA 2014
Järjestetään se perinteinen risteily THU-jäsenille ja tällä kertaa menemme Turusta Tukholmaan
Viking-Grace laivalla.Matkaan lähdetään perjantai-iltana 10.päivä tammikuuta, laiva lähtee klo
20.55 ja satamassa pitää olla tuntia ennen lähtöä. Takaisin Turkuun palataan lauantai-iltana
klo19.55. Aikataulu on suurin piirtein sama kuin ennenkin, lähtö Pusulasta noin klo 18 ja
Saukkolaan ja sieltä Turun satamaan Tervon bussilla kuten niin monta kertaa ennenkin
. Varattuna on 12xA4 ikkunallista hyttiä. Matkan hinta on 30€/henkilö ja lisäksi 15€ kuljetuksesta
satamaan ja takaisin (=45€/henkilö) Varauksen yhteydessä on maksettava matka ja kerrottava oma
syntymäaika ja mistä tulee bussiin.
Laivalla esiintyy esim. JeanS. Ilmoittautumisia otetaan vastaan kerhoiltoina 9.12.saakka ja Ullan
kanssa voi sopia järjestelyistä.
VUODEN 2014 TOIMINTAA
Tammikuun 18.päivä ajetaan Riihimäki ralli ja meitä on pyydetty talkoisiin.Lisenssit eivät riitä
koko EK:n hoitoon mutta sulkuja tarvitaan paljon. Voit ilmoittautua Ullalle tai kerhoiltoina.
Helmikuussa 23.päivänä ajetaan LopenUA:n SM sprintti ja sinne mennään ratalippupisteisiin.
Liputus tapahtuu siten, että pisteeltä toiselle on näköyhteys.
Tarkempia aikamääreitä ei vielä ole mutta ne ilmoitetaan lähempänä. Lähde mukaan tekemään
kilpailijoille hyvää kisaa.
Kerhoillat ovat edelleen joka torstai Ahjolan yläkerrassa Pusulan kirkolla ja ollaan tekemässä
hallituksen taholta valvontalistaa ovenavausvuoroista.
THU-teamillä on kotisivut, joita ylläpitää Janne Långström. S-posti osoite:
thu-team@kolumbus.fi ja niitä lukee Jarkko Laihoaho
Puhelin 050 588 0128 ja siihen vastaa Ulla Toivola.
HYVÄÄ SYKSYÄ JÄSENILLE
ja muistakaa heijastimet heilumaan
ja varovaisuutta liikenteessä

