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KOKOUSKUTSUT

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS
21.2.2018 KLO 18.00
Lahden Urheiluautoilijat ry. ylimääräinen jäsenkokous
pidetään 21.2.2018 klo 18.00 Lahden UA:n tiloissa,
osoitteessa Moisionkau 4 B 15100, Lahti.
Kokouksessa käsitellään Lahden urheiluautoilijat ry:n
omistaman kiinteistön myymistä.

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS
7.3.2018 KLO 18.00
Lahden Urheiluautoilijat ry. ylimääräinen jäsenkokous
pidetään 7.3.2018 klo 18.00 Lahden UA:n tiloissa,
osoitteessa Moisionkau 4 B 15100, Lahti.
Kokouksessa käsitellään Lahden urheiluautoilijat ry:n
omistaman kiinteistön myymistä, sekä seuran sääntöjen
uudistamista.

KEVÄTKOKOUS
18.4.2018 KLO 18.00
Lahden Urheiluautoilijat ry. sääntöjen määräämä kevätkokous
pidetään 18.4.2018 klo 18.00 Lahden UA:n tiloissa,
osoitteessa Moisionkau 4 B 15100, Lahti.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat.
KOKOUKSISTA EI LÄHETETÄ ERILLISTÄ KUTSUA
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

PUHEENJOHTAJAN TURINAT
Tervehdys kaikille!
Ensi alkuun haluan kiittää kaikkia luottamuksesta tullessani valituksi seuran
puheenjohtajaksi vuodelle 2018. Uusi hallitus on ehtinyt jo muutaman
kerran kokoontua, ja meillä ainakin on vahva usko tulevaisuuteen. Ideoita on
lennellyt, ja katsotaan mitä kaikkea saadaan aikaan tulevana vuonna. Me
olemme avoinna uusille ideoille, joten jos on mielessä jotain, ei muuta kun
yhteyttä puheenjohtajaan taikka hallituksen jäseniin.
Tätä kirjoittaessa on jo saatu vauhtivuosi 2018 komeasti käyntiin, seuran, ja
koko suomenkin autourheilukausi startattiin omassa Top Building
Rallisprintissämme tammikuun puolivälissä. Kilpailu sujui varovaisestikkin
arvioiden loistavasti, kiitos siitä kuuluu ennen kaikkea huippuporukalle,
jotka olitte kisaa tekemässä. Tottakai pitää muistaa, että hyvään kisaan
kuuluu myös kilpailijat ja yleisö, joita saimmekin runsain mitoin paikalle,
kiitos myös teille. Toisaalla tässä lehdessä on lisää juttua kisasta.
Maaliskuun puolivälin taituttua järjestetään perinteiset UA:n pilkkikisat
Poliisien Majalla, tulkaahan kaikki sankoin joukoin pilkille, ja vaikka ei
kalastaminen houkuta, on tarjolla myös riemukasta illanviettoa hyvässä
porukassa.
Tässä lehdessä on kutsut ylimääräisiin yhdistyskokouksiin, toivottavasti
mahdollisimman moni pääsisi paikalle vaikuttamaan seuran tulevaisuuteen,
sillä näillä päätöksillä on valtavasti merkitystä meidän tulevaisuuden
kannalta.
Kesäksi on jo muutamia EK:n hoitoja sovittuna, tiedotellaan niistä sitten
lähempänä lisää, mutta ainakin 7.7 ja 10-11.8 kannattaa merkata
kalenteriin. Ja eiköhän me jotain muutakin kivaa keksitä.

Vauhdikkain terveisin

Joni Kohtaniemi

SPRINTTI 14.1.2018
14.1.2018 ajettiin Top Building Rallisprint, kolmas Hokkarassa
ajettu sprinttimme.
Ensimmäisenä vuonna lämmin sää ja aurinko tekivät parhaansa rataalueen pehmentämisessä. Viime vuonna osui talven kovin
pakkaslukema eteläisessä Suomessa.
Tänä vuonna osui sitten vihdoin kelin puolesta täysosuma, pitkin
talvea nollan molemmin puolin vaihdellut keli jäädytti tien hyväksi.
Pysäköinti -ja varikkoalueen toteutuksessa lumen alla piilevä
pehmeys kuitenkin aiheutti hieman suunnittelua.
Hyvä sää toi paikalle hyvin yleisöä ja joka vuosi onnistuneet
järjestelyt, sekä kuljettajien kehuma rata toivat hyvin kilpailijoita, yli
90.
Yleisöä oli niin paljon, että käsiohjelmat voitiin todeta
loppuunmyydyiksi.
Makkarakioskeilla oli kunnon jonoja, joten sehän tarkoittaa aina että
ei siellä turhan panttina seisoskella. Sen verran voidaan paljastaa,
että saimme kehuja hyvänmielen tapahtumana. Kehuja tuli myös
nuorehkoista tekijöistä, joilla on rohkeutta tehdä asioita olematta
vanhoihin kaavoihin kangistuneita.
Kilpailullisesti kuljettajistamme Jere Rekola Mersullaan oli se vahvin
lenkki, epävirallisesti toiseksi nopein kaksivetoinen. Oman
luokkansa Jere voitti tietenkin. Juniorien puolella Toomas Palmi
kauniisti laulavalla BMW 323 Compactillaan oli oman luokkansa
kolmas. Senioreissa Eino Viinikka Mitsubishi Lancer Evollaan ajoi
neljänneksi.
Jottei kaikki olisi aina totista ja kilpailuhenkistä puurtamista, niin
kerrotaan tähän myöskin seuraava tieto. Jeren vaimo Jasmi ajoi
ensimmäistä kisaansa, alla vanha kunnon taksimallin Mersu, ilman
turboa olevana dieselinä tietenkin. Toisen kierroksen kaadollaan
Jasmi on saanut saksalaisen Rallye-Magazinin youtube-sivustolla jo
yli 160 tuhatta katsojaa. Kiitokset kilpailumme valtaisasta
näkyvyydestä siis Jasmillekin.
-Jani Seppälä-

PALKITUT 2017
Vuoden senioritoimitsija
Vuoden toimitsija
Heinosen Haarikka
Vuoden tulokas
Vuoden rallikuljettaja
Vuoden kartturi
Vuoden pienoisautoilija
Vuoden menestynyt nuori
Vuoden taistelija
Vuoden autosuunnistaja
JM-Yleinen
JM-Naiset
JM-Jäsentenväliset
Ralli-Jäsentenväliset

Seppo Laine
Jani Seppälä
Esa Vento
Satu Pekkanen
Miika Hokkanen
Maria Tolvanen
Sisu Kuuslahti
Ajari Piironen
Jarkko Kohtaniemi
Antti Nousiainen
Joni Korhonen
Hanna Yrjölä
Kari Yrjölä
Jere Rekola

Ralli, Yleinen

l
ll

Miika Hokkanen
Atte Kivioja

Ralli, A-juniorit

l
ll

Kimmo Rostedt - Antti Kemmo
Rauno Palvanen

Ralli, B-juniorit

l
ll
lll

Rasmus Laaksonen
Jarkko Kohtaniemi-Joni Kohtaniemi
Ari Petlin

Ralli, Seniorit

l

Pasi Valkonen-Maria Tolvanen

Ralli, Historic

l

Kari Holmberg-Kirsi Holmberg

Jokamiesluokka

l
ll
lll

Joni Korhonen
Harri Laapotti
Kari Yrjölä

LAHDEN UA:N PILKKIKILPAILUT
Tervetuloa kaikki perheineen, lauantaina 17.3.2018 viettämään
mukava päivä yhdessä ulkoillen, saunoen ja hyvästä seurasta
nauttien!
Tällä kertaa paikkana toimii Poliisien maja, Vaskirannankatu 9 ,15240
Lahti. Mökki on varattu koko päiväksi, joten sisätiloihin
pääsee tarvittaessa lämmittelemään ja vessaan.
Pilkkikilpailussa on seuraavat luokat:
- Yleinen
- Naiset
- Nuoret
Illalla saunotaan, joten mukaan omat saunatavarat!
Alustava aikataulu:
klo 9.30 alkaa ilmoittautumisten vastaanotto
klo 10.00- 14.00 hurjaa pilkkimistä, kovaa uhoa ja suuria kalajuttuja
klo 14.00- 15.00 hyvää ruokaa, kalojen punnitusta
klo 15.00 palkintojen jako
klo 16.00- saunomista
Tervetuloa! 😊

JÄSENASIAT/ JÄSENREKISTERI
Ota tarvittaessa yhteyttä:
Hanna Yrjölä-Elo, 040-7413533, hannayrjola@hotmail.com, tai
Kirsi Yrjölä, 040-5070861, kirsi.yrjola@luukku.com
TIEDOTUS
www.lahdenua.com
Seuran tiedotuksesta vastaavat Arto Sarén ja Jani Seppälä.
Arto hoitaa lehdistön yms. tiedotuksen ja Jani hoitaa sosiaalisen
median tiedotuksen.
Jos haluat tiedottaa esim. tiimisi asioita, ota yhteyttä:
Arto: 0400-712362, arto.saren.@phnet.fi
Jani: 044-3308710, sivuluisumeister@gmail.com
Jos tarvitset saada asiasi esille jäsenlehden kautta, lehden tekoa
hoitaa Jenna Viinikka, 0456639900, jenna.viinikka@gmail.com
SIHTEERI
Seuran sihteerinä toimii Kirsi Yrjölä, 040-5070861,
kirsi.yrjola@luukku.com

Lahden Urheiluautoilijat ry.
Perustettu
12.3.1963
Moisionkatu 4B
15100 Lahti
www.lahdenua.com, lahdenua@gmail.com

seuranumero 6025

Toimisto auki parillisina viikkoina, maanantaisin klo 18-20
(heinäkuun kiinni)
Puheenjohtaja

Joni Kohtaniemi

0458796870 jonttu_koo@hotmail.com

Hallitus 2018

Jani Seppälä (vara pj.)

0443308710 sivuluisumeister@gmail.com

Hanna Yrjölä- Elo

0407413533 hannayrjola@hotmail.com

Kirsi Yrjölä

0405070861 yrjolakirsi@gmail.com

Kimmo Rostedt

044 5185377 kimmo.rostedt@gmail.com

Mia Yrjölä

0440408833 mia_koivula@hotmail.com

Ari Petlin,

0503779286 ari.petlin@hotmail.com

Kai Haraholma

0400456854 kai.haraholma@gmail.com

Saara Haapasalo

0400932141 saara.haapasalo@gmail.com

Sihteeri

Kirsi Yrjölä

0405070861 yrjolakirsi@gmail.com

Rahastonhoitaja

Hanna Yrjölä- Elo

0407413533 hannayrjola@hotmail.com

Kotisivut,
tiedottaja

Arto Sarén
Jani Seppälä

0400712362 arto.saren@phnet.fi
0443308710 sivuluisumeister@gmail.com

Jäsenasiat

Hanna Yrjölä- Elo
Kirsi Yrjölä

0407413533 hannayrjola@hotmail.com
0405070861 yrjolakirsi@gmail.com

Varajäsenet

