THU-TEAM RY
JÄSENKIRJE

SYYSKUU 2015

Lehti puusta variseepi, päivä yötä pakenee...
Hyvää syksyä vanhan lastenlaulun sanoin. Muistetaan kaikki kaivaa HEIJASTIMET
ESIIN! Aikuisille, lapsille, koiruuksille, lasten rattaisiin-vaunuihin, polkupyöriin!!!!
SYYSKOKOUS pidetään torstaina 29.10.15 klo 19.alkaen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
RIIHIMÄKI RALLI ajetaan lauantaina 3.10. ja teamillä on hoidettavana EK yhdessä
LohUA:n kanssa. Pätkälle tarvitaan erikoisen paljon henkilöitä hoitamaan sulkuja,
viestipisteitä, AT-asemia ym. Jos olet vielä kiinnostunut, olet tervetullut tutustumaan
ja avustamaan hommissa. Kokoontuminen EK:n hoitoon lauantaina 3.10. klo 12.30
Shell Jokiniemi, Lopen kantatie 214, Jokiniemi osoitteessa. Ota mukaan sään
mukaiset vaatteet, evääksi kahvia/teetä termariin, voileipää, pullaa (ei kuitenkaan
promillejuomia). Lisätietoja Ullalta puhTHU 050 588 0128 .
SOMERON JOKKISKISA pidetään heti seuraavana päivänä sunnuntaina 4.10. ja
sinnekin kerhoamme on pyydetty töihin erilaisiin toimiin. Lippupisteen toimintaan
pääsee harjoittelemaan, jos innostusta löytyy. Kisa alkaa klo 10 ja hommiin tulevat
ilmoittautuvat klo 8.30. Lisätietoja Ullalta puhTHU 050 588 0128.
HILLBILLY ULKOILUPÄIVÄ SOMURALLA pidetään lauantaina 17.10. klo 10.
alkaen. Toimitaan niinkuin ennenkin; kerhon jäsenelle osallistuminen ei maksa
mitään ja ei-jäsen maksaa 20€/auto osallistumisestaan. Jokainen ajaa omalla vastuulla
ja alaikäinen tarvitsee huoltajan. Tarjoilussa on kahvia, mehua ja grillimakkaraa
pientä korvausta vastaan. Janne Långström antaa tarvittaessa lisätietoa päivästä
puh.0400 964 021. Ja laita textari THUpuhelimeen niin tiedetään varata tarjoilua.
Päivää on aina vietetty iloisella mielellä, vaikka joskus on ollut kylmäkin. Varaa
lämmintä vaatetta päälle!
WALLIUS JM 22.5.2016 on anottu! Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan
järjestämään kisaa erilaisissa hommissa? Ilmoita halukkuudestasi toimintaan!
PIKKUJOULUA vietetään tänäkin vuonna ja tällä kertaa Maamiesseuran talo
Ahjolassa. Lauantaina 14.11. klo 18. alkaen vietetään jouluista juhlaa, syödään,
juodaan, palkitaan vuoden menestyjät, voitetaan arpajaisista ja pidetään hauskaa.
Musiikkia etsitään vielä ja jos sinulla on tiedossa hyvää musaa tavalla tai toisella,
ilmoittele. Iltaa varten myydää illallislippuja 20-25€. Lippuja myydään torstai-iltaisin
kerholla sekä Ulla ja Pirjo myyvät lippuja. Lisätietoja Ullalta puhTHU 050 588 0128.
RISTEILYLLE lähdetään heti vuoden alussa. Baltic Queen Helsinki-TallinnaHelsinki 23.1.2016, lähtö satamasta klo 18.30, aamulla pääsee maihin Tallinnassa
klo8 ja laiva lähtee takaisin klo 12.30, takaisin Helsingissä ollaan klo 16.30. Siis
Tallinnassa on neljä tuntia aikaa ostoksiin maissa. Risteilylle on varattu 12 A4
ulkohyttiä yläkannelta ja mukaan pääsee maksamisjärjestyksessä (maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä) Hytit pyritään saamaan täyteen. Kuljetus satamaan
järjestyy MTervon bussilla, aikataulu selviää myöhemmin. Risteily+bussikuljetus
=35€/henkilö. Ruokailun voi varata maksamalla etukäteen: buffetillallinen heti
lähdön jälkeen 33€/henkilö, aamiainen 10,50€, buffetlounas paluumatkalla
25€/henkilö. Passi mukaan.
AKTIIVIKILPAILIJAN KM-KORVAUKSET
Kerho maksaa ns.nimelliskorvausta aktiivikilpailijoille. Korvausta haetaan
esittämällä hakemus, josta ilmenee kilpailun pvm, nimi, luokkaan osallistujamäärä,
sijoitus. Omat yhteystiedot ja täydellinen tilinumero. Hakemus palautetaan
tammikuun 2016 aikana kerholle tai s-postina ullaesteri@hotmail.com. Helmikuussa
palautettuja hakemuksia ei enää käsitellä!
Seuraa kerhon nettisivuja, koska siellä voidaan myös tiedottaa tärkeistä ja vähemmän
tärkeistä asioista. Facessa on myös THU-ryhmä.
Toivottavasti jaksatte lukea kirjeen loppuun, jotta tulette tietämään tulevista
tapahtumista ja asioista.
Lähetettyihin textareihin olisi mukava saada vastauksia, myös ei-vastaus on vastaus.
Kiitos!
Torstai-iltaisin on kerhoilta Pusulan kirkolla Ahjolan yläkerrassa, sisäänkäynti
takapihan puolelta. Tule käymään!
HYVÄÄ SYKSYÄ KAIKILLE! MUISTAKAA HEIJASTIMET HEILUMAAN!
SIHTEERIKKÖ

