Heijps! Arvatkaapa montako kertaa olen aloitellut tätä aviisia. No ei se ole mullakaan tiedossa, mutta jostain
kumman syystä tekstinkäsittelyohjelma jää aukeamatta ja aika kuluu etsien halpoja hevosia Camaron pellin alle.
Vielä kun olis kukkaro samaa mieltä halujen tyydyttämiseen.
Vuoden ensimmäinen kuukausi alkaa olla takana ja huono omatunto kolkuttaa kuin kuolo oveen Kolmannen Naisen
biisissä. Kaikenlaista joutavaa tulee puuhattua, mutta saada yhdistyksen asioita hoidettua…onhan päivä vielä
huomennakin! Eikun tahko pyörimään… Mitäs ne pakosarjat maksoikaan…
Syyskokous pidettiin totutusti pienessä piirissä, vaikka suurempaa osallistumista joka kerta toivotaan.
Samalla porukalla jatketaan hiilloksen ylläpitoa. Kimmo Iirola ilmoitti olevansa kiireinen oman elämänsä kanssa ja
täten haluton jatkamaan Burnout Partyn tapahtumajohtajana.
2018 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa saatiin ratkaisu asiaan ja tapahtuman johtajana toimivat Jyrki
Grönroos ja Anssi Saarikko.
Hommaan saa kulumaan omaa aikaa paljonkin, mutta jos tehtäviä jaetaan, ei homma liene kohtuuton.
Apua asioiden hoitoon saadaan vielä uuden sihteerin taholta. Tervetuloa joukkoon Lila Lehtola!
Lisää leukojen liikehdintää aiheutti myös BOP päivämäärä. Vaikka viime syksynä tuntui kaikki olevan selvää, on
asiaa uudelleen harkittaessa taivaanrantaan muodostunut pilviä, eikä niiden reuna ole hopeainen.
Mitä ilmeisimmin BOP järjestetään 11.8., pikkasen kun vielä saadaan varmisteltua varauskalenteria.
Riverside Cruisers jäsenyys. Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään.
RC on FHRAn jäsenyhdistys ja täten jäsenemme saavat alennuksen FHRAn jäsenmaksusta.
Lomake jäsenyyden hakemiseen löytyy linkistä https://fhra.yhdistysavain.fi/ .
”Henkilöjäsen 25€: Kun jäsen ei kuulu mihinkään FHRA:n jäsenyhdistykseen, on hän henkilöjäsen.
Yhdistysjäsenen henkilöjäsen 10€: Kun henkilö kuuluu jäsenyhdistykseen, on hän jäsenyhdistyksen kautta
henkilöjäsen.
Jokaisella jäsenellä tulee olla oma toimiva sähköposti uudessa rekisterissämme, sillä se toimii
laskuntoimitusosoitteena sekä jokaisen jäsenen kohdentavana käyttäjätunnuksena. Jokainen jäsen voi tarkistaa ja
päivittää omia tietojaan ”Omat jäsentiedot” ‐kohdasta.
Jäseneksi liittyminen tapahtuu alta löytyvän lomakkeen kautta!”

Joopa, eli kun luette tätä, on kauden ensimmäinen näyttely/tapahtuma ehkä jo takana. Eli nyt puhun
kuudetta kertaa järjestetystä Kustom Kulture Showsta. Kevään edetessä ajankohtaisiksi tulevat myös
muut näyttelyt.
Toukokuussa Salossa järjestetään jälleen Maisemacruising. Tapahtuman järjestää Cruising & Rock’n’Roll
Club ry. Clubin johdossa on Mia Manninen, tuttu henkilö cruisingporukoille.
Ei muuta kun lycka till uudelle yhdistykselle.
Koitanpa hieman ryhdistäytyä ja kiusata postinjakajaanne hieman nopeammin kuin mitä viimeisestä on
aikaa…
Kevättä odotellen…

