Morjens! Toivotaan e ä edessä näkyvä valo ei ole luolan valaistus, vaan tunnelin toisesta
päästä loistava valoisampi tulevaisuus. Kevät ja kesä ovat kovin toisen oloiset kuin oli
suunniteltu. Tapahtumia perutaan ja jos syksymmällä jos saadaan jotain järjeste yä,
millaiset ovat rajoi eet ja uskaltavatko ihmiset osallistua tapahtumiin.
Kevätkokouksen päivämäärää joudu in siirtämään aina seitsemänteen kesäkuuta, jolloin
voi in jälleen nouda aa kokoontumisissa suurempaa henkilömäärää. Ei sillä e ä
yhdistyksen kokoukset olisivat olleet mitään osallistujamagnee eja aiemminkaan, mu a
eipähän ainakaan pääse kukaan huomau amaan asiasta. Ja nyt kun kokous on takana,
voidaan todeta e ä olisi pärjä y aiempienkin rajoi eiden pui eissa.
Kokous nouda totu ua kaavaa. Pulinaa, vähän pullaa ja kahvia. Ajano okeikkoja on
kesällä vähemmän tapahtumien peruuntuessa, tai siirtyessä syksympään.
Heinäkuulle suunniteltu TrackWeek tulee ilmeises peruuntumaan. Jos si en ensivuonna.
Burnout Partyn kanssa ollaan oltu odo avalla kannalla. Tätä kirjoi aessa pitäisi sopimus
uudesta pinnasta olla allekirjoite u ja työt päästään aloi amaan. Jos taivaankappaleet
ovat sopivas ja korona kurissa, 15.8. BOP järjestetään yleisötapahtumana. Jos rajoi eita
yleisön määrään jatketaan, pitää mie ä uudestaan ja BOP aje aneen harjoituspäivänä,
ilman yleisöä. 19.9. BOP…Burnout Autumn Party?...samalla suunnitelmalla.
Nyt kanna aa oikeas lai aa FB limme seurantaan ja katsoa josko ko sivuillekin tulisi
päivityksiä.
Tässä pos tuksessa sait tarran, lisää tarroja saat o amalla yhtey ä meihin. Tarroja myös
saatavana Motone stä, Virtasenkaupasta, Jenkkiosat.com:sta ja RC Vanista. Ajoi aista
puute a tarroista saa aa jakopisteissä ilmetä. Muista pisteistä etoa FB‐sivuilla.
Jos et vielä ole ilmoi anut sähköpos osoite asi meille, lähetä se nyt . Joitakin osoi eita
on myös vanhentunut. Toisin kuin pos , palveluntarjoajasi ei toimita automaa ses
(edes maksua vastaan) uu a osoite asi meille.
Koska meillä ei ole kaikkien osoi eita, saatat jäädä – ja olet jo jäänytkin ‐ ilman edoite a.
Kansikuvassa (kuva Kasperi Santasaari) letka Salosta matkalla Paimion Nesteelle, josta
alkoi Sauvon, Kemiön, Ma ldan, Teijon ja Salon kau a takaisin Paimioon KoronaKruise (?).
Väkeä paikalle kerääntyi odote ua enemmän. Osaltaan syynä lienee kyllästyminen
tapahtuma omuuteen, osaltaan hieno, aurinkoinen päivä. Osallistujien määrä vaihteli
matkan edetessä, mu a kokonaismäärä lienee 200‐250 välillä. Kruisailijat osoi vat
suoraselkäisyy ä ja niinpä Kemiön pysähdyksestä ei jäänyt juurikaan siivo avaa.
Ajeleh misen isänä oli Heikki Palkkisen ajatus e ä jotain pitäis tehdä, ja tuumasta
toimeen.
Tämä rii änee tällä kertaa. Pysytään terveenä ja nau taan kesästä.

