JÄSENKIRJE
Lappeenrannassa 17.7.2003

Heips !
Kesä on kuumimmillaan ja pyöräilykelit eivät juuri voisi parantua, joten ei muuta kuin baanalle !
Monet ovat kaihoisina muistelleet Huhmarkallion Leirintäalueella aikaisempina kesinä olleita
viikottaisia saunailtoja. Nyt on mahdollisuus vastaanvanlaisiin saunailtoihin Ravintola
Koskikievarissa., Partakoskella (osoite: Partakoskentie 995 ), Savitaipaleella joka tiistai
22.7.2003 alkaen elokuun loppuun (eli päivämäärät ovat 22.7, 29.7, 5.8, 12.8, 19.8, 26.8).
Saunavuoromme alkaa klo 18.00 ja kerhohan “sponssaa” saunamaksun, joten tarvitset vain oman
pyyhkeesi lisäksi löylyttelyintoa. Saunasta voit pulahtaa myös Partakoskeen uimaan, joten
uimahousut / uimapuku mukaan (kai siellä saa ilman uikkariakin uida…).
Kerholla, Telakantiellä 8, on myynnissä kaikenlaista kerhonlogoilla olevaa “tekstiiliä” : T-paitoja
(eri värejä hintaan 10 € / kpl), lippiksiä (12 € / kpl), farkkupaitoja (väreinä perinteinen
farkkusininen ja musta 25 € / kpl), bandana –huiveja (mustia, 8 € / kpl) ja tarroja (1 € / kpl).
Lisäksi aiomme tilata ennakkotilausten perusteella kerhonlogoilla varustettuja pilottitakkeja (70 €
/ kpl ). Oman pilottitakkisi voit tilata joko saunailloissa Partakoskella tai kerhoilloissa torstaisin
24.7.2003 tai 31.7.2003.
Näin 2000 –luvun sähköisessä aikakaudessa kun eletään, niin haluaisimme täydentää
jäsenrekisteriämme sähköpostiosoittein. Lähettäisitkö sähköpostiosoitteesi joko sähköpostilla
osoitteella: leena.turtiainen@ptr.wihuri.fi tai tekstiviestillä puh. 040 –523 6807. Voit luovuttaa
osoitteesi “rauhallisin mielin”, sillä emme aio myydä osoitteita mihinkään
markkinointitarkoituksiin, vaan käytämme sähköpostiosoitettasi ainoastaan kerhon
jäsentiedotteiden yms. lähettämiseen.
Edellisessä kerhokirjeessä “hehkutimme” kokoontumisajoihin lähtöjä ja monissa kokkareissahan
on Lr MP:n porukkaa mukavasti ollutkin. Vielä on useita kekkereitä juhlittavina ja varsinkin
hirmuisesti porukkaa toivomme Ponutaipaleelle 1. – 3.8.2003, Kesälahdelle. Meillähän on
Ponusta kerholla monta “Suurimman kerhon” –palkintoa, joten eiköhän se tänä vuonna tuoda
Lappeenrantaan !?!! Huomatkaa myös, että Lieksassa pidettävän Sudenajon ajankohta on
muuttunut, uusi ajankohta on 22. - 24.8.2003. Sinnekin on jengiä lähdössä ja mökkejä jo
varailtukin. Lisätietoja kerholta !
Sinä, joka tunnet pienen piston sydämessäsi maksamattomasta jäsenmaksusta…voit tehdä vielä
parannuksen ja käydä hoitamassa vaatimattoman 17 euron jäsenmaksun kerhon tilille 562009466425. Siivoamme jäsenrekisterin maksamattomista jäsenistä ja ethän sinä tahdo olla siinä
poisheitettävien porukassa ?
Vaikka nyt on ajokautta vielä paljon jäljellä, hiipii syksy kuitenkin jossain vaiheessa…Ajokauden
lopettajaiset pidetään kerholla lauantaina 27.9.2003; ajelulle lähtö klo 12.00 ja bileet klo 18.00
alkaen. Rohkeimmat aloittavat bilettämisen jo perinteisesti perjantaina…
Ajelkaahan sydämen kyllyydestä, mutta järki päässä ja OSALLISTUKAA kerhon järjestämiin
juttuihin !
Terveisin Lp MP:n hallitus

