Jäsenkirje
Lappeenranta 30.10.2003

Heips kaikki talvihorroksessa olevat motoristit!
Lämmin kesä on takanapäin ja kaikille on varmasti tullut hurjasti kilometrejä pyöränmittariin. Kerhon
menneen kesän saavutuksia olivat mm. kokoontumisajojen “Suurimman kerhon” –palkinnot, jotka saimme
sekä Koitere Customista että Sudenajosta. Harmittavan lähellä kyseinen pysti oli myös Ponutaipaleella
(ensi vuonna tsempataan vielä hieman lisää ja otetaan mukaan siskonserkunkaimatkin...). Lisäksi kilvanajajat ovat tuoneet mainetta ja kunniaa roppakaupalla. Myös perinteiseksi muodostunut “tutustumismatka”
Tallinnan iloihin ja riemuihin on jo mennyttä elämää, kerholaisia oli mukana lähes 20. Hauskaa oli ja
muisteltavaa riittää varmasti myös jälkipolville.
Olemme aloittaneet kuukausikokousten pitämisen eli jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00
on jäsenten mahdollisuus tuoda julki omia ajatuksiaan ja ideoitaan hallituksen suuntaan. Samassa
kokouksessa hallitus esittelee pulmallisia kysymyksiä / uusia ajatuksia jäsenistölle ja haluaa saada
laajemman mielipiteen asioista, jotta voimme entistä paremmin tehdä koko kerhon jäsenistöä miellyttäviä
päätöksiä. Seuraava kuukausikokous to 4.12.2003 klo 18.00. Ole aktiivinen ja osallistu! Kaikki jäsenet
tervetuloa!

Pikkujoulut vietetään pe 5.12.2003 klo 18.00 ravintola Grammarissa, Kauppakatu 41, Lappeenranta.
Pikkujouluateriaksi syömme noutopöydästä seuraavia herkkuja: graavia lohta, sinappisilliä, savulohta,
silakkarullia, vihersalaattia, rosollia, broilersalaattia, sienisalaattia, maksapasteijaa ja savunautaa. Tottakai
syömme myös joulukinkkua, porkkana- ja lanttulaatikkoa, luumuja, herneitä, keitettyjä perunoita ja ruskeaa
kastiketta. Palan painikkeeksi on tietysti kahvia (ja kahvin kaverinhan voi jokainen päättää sitten itse
kukkaronsa mukaan ). Illalliskortin hinta on 20 euroa / hlö. Ilmoittautumiset maksun kera viimeistään
28.11.2003 mennessä joko kerholle kerhoiltoina tai Selosen Mikalle ( Ompelukeskus Selonen, Valtakatu
41, Lappeenranta). Lisäksi on mahdollista ilmoittautua puhelimitse Lellelle (puh. 040-523 6807), joka
antaa ohjeet maksun suorittamiseen. Ohjelmassa syömisen ( ja juomisen) lisäksi vuoden “oscareiden” jako
ansioituneille kerholaisille. Kaikki joukolla mukaan tonttuilemaan ja tenttuilemaan !!
Uutta Vuotta vastaanotetaan kerholla perinteisesti 31.12.2003 klo 18.00 alkaen. Omat raketit mukaan!
Kaikkien motoristien pyhiinvaelluspaikka. moottoripyöränäyttely Helsingin Messukeskuksessa
järjestetään 30.1 – 1.2.2004. Sinne tehdään linja-autoretki “entiseen malliin” (seuraa Etelä-Saimaan
seurapalstaa alkuvuonna 2004). Messukeskuksessahan on mahdollisuus “kuolata” v. 2004 uusia
pyörämalleja ja katsastaa, mitä uutta “rättimarkkinoille” on tullut. Ehdoton paikka siis kaikille
motoristeille! Tule ja hurmaannu!
Keväällä on tarkoitus järjestää myös oma moottoripyöränäyttely hyväksi havaitsemassamme paikassa,
Kourulassa. Samoin Willimiesajo 2004 on suunnitelmissa, uutena paikkana on 95%:n varmuudella
Pöksänlahden kesäsiirtola, Savitaipaleella. Ahkeraa talkooporukkaa ja hyviä ideanikkareita tarvitaan taas!
Kerhon tulevista tapahtumista alamme informoida myös Etelä-Saimaan seurapalstalla, joten seuraahan
kyseistä palstaa “silmä kovana” ja kiiruhda kärppänä tapahtumiin.
Aurinkoisia talvipäiviä ja hyviä pyöränhuoltoilmoja (siellä autotallien kätköissä)!
Terveisin LrMP:n hallitus

