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KOKOUSKUTSU
Lahden Urheiluautoilijat ry.
SYYSKOKOUS
KE 9.11.2016 KLO 18.00
Lahden Urheiluautoilijat ry. sääntömääräinen syyskokous
pidetään 9.11.2016 klo 18.00 Lahden UA:n tiloissa,
osoitteessa Moisionkau 4 B 15100, Lahti.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2017
sekä käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat.
KOKOUKSESTA EI LÄHETETÄ ERILLISTÄ KUTSUA
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

PUHEENJOHTAJAN TURINAT
Tervehdys!
Melkoinen vuosi takana, huh! On ollut sprintti helmikuussa ja ralli lokakuussa…
Aikamoinen tahti on ollut tänä vuonna! Nämä molemmat kilpailut ovat
onnistuneet erittäin hienosti. Suuri KIITOS kaikille mukana olleille, ilman
Teitä ei kilpailujen järjestäminen olisi ollut mahdollista!
Jotta aika ei kävisi pitkäksi, on uuden kilpailun järjestelyt jo polkaistu
käyntiin. Sprinttiä siis ajellaan jälleen vuoden vaihteen jälkeen, 6.1.2017
Hokkarassa. Sinne kaikki innokkaat ovat lämpimästi tervetulleita rakentamaan
onnistunutta päivää.
Kannattaa käydä seurailemassa seuran kotisivuja ja facebook-sivuja, sieltä
löytyy ajantasaista tietoa tulevasta kisasta ja muista tapahtumista. Myös
seuran toimistolla jatkuvat maanantaisin päivystykset, joissa myös
mahdollisuus kahvin lisäksi, tulla turisemaan muiden seuran jäsenten kanssa.
Ennen kilpailun humua, on kuitenkin jälleen aika syyskokoukselle.
Syyskokouksessa 9.11.2016, tuttuun tapaan valitaan seuralle puheenjohtaja ja
hallitus. Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi paikalle vaikuttamaan!
Kun syyskokous on saatu pulkkaan, voidaankin alkaa keskittymään perinteisiin
pikkujouluihin, eli kaikennäköistä kinkeriä on siis vielä tälle vuodelle luvassa!
Erittäin hyvää syksyn jatkoa ja talven odotusta Teille kaikille!

-Jenna-

JOKKIS- katsaus vuoteen 2016
Kausi 2016 on ollut jokkiksen puolella huikea. Menestystä on kuljettajillemme
tullut. Menestyksen takana on usein myös monia autotallitunteja. Vaikka
autotalleissa on aikaa vietetty, niin monet valvotut yöt eivät näy varikolla, kun
kävelee ja katselee iloista puheensorinaa. Onnea kaikille menestyneille ja tässä
muutamia poimintoja kaudesta 2016:
Jokkis.netin ja Hanaan pitämää pistepörssiä kun seuraa, niin EVK-luokassa
kymmenen kärjestä, löytyy kolme Lahtelaista kuljettajaa. 1. Harri Laapotti, 2.
Joni Korhonen ja 5. Timo Laapotti.
EVK-Sarjassa ajetaan viisi osakilpailua ja Lahtelaisilta tuli aivan huikea suoritus.
Kolmoisvoitot naisissa ja yleisessä luokassa. Yleisessä luokassa palkitaan jokkis
risteilyllä 10 kuljettajaa ja naisissa 5. Yleinen 1. Joni Korhonen, 2. Kalle Yrjölä,
3. Harri Laapotti ja 6. Kari Yrjölä Naisissa 1. Hanna Yrjölä-Elo, 2. Mia Yrjölä ja
3. Nina Laapotti
Kardaanikunkussa Kardaanikuningattareksi ajoi Hanna Yrjölä-Elo. Seuramme
ensimmäinen kuninkaallinen. Lisäksi A-Finaalissa Nina Laapotti ajoi sijalle 7, BFinaalissa Mia Yrjölä sijoitus 10. Yleisen luokassa Harri Laapotti ensimmäistä
kertaa A-Finaalissa, sijoittuen sijalle 5.
Niko Laesvaara ajoi ensimmäisen voittonsa Pieksämäellä yleisessä luokassa.
Lahden UA:n EVK-Liiga joukkue Eräpolku Racing Team taisteli Joensuussa
itsensä alkueristä sunnuntaille semifinaaleihin, mutta tällä kertaa finaalipaikka jäi
haaveeksi hienosta taistelusta huolimatta.
-Hanna Yrjölä-Elo-

Katsaus kuluvaan, ja tulevaan vuoteen..
Tiivis tahti kilpailuiden tekemisessä jatkuu!
Helmikuussa ajeltiin sprinttiä Hokkarassa ja samaan aikaan jo valmisteltiin 1.10.2016 ajettua
Salpausselkä-rallia.
Monta muuttujaa mahtui rallin valmisteluihin aina kilpailukeskusta myöten, viimeinen 6 viikkoa
olikin monella tapaa melkoinen spurtti ja hermotesti.
Messilä tarjosi kilpailullemme hyvät puitteet onnistuneen kilpailun rakentamiseen ja sääkin tuntui
lopulta suosivan. Kilpailun aikana ei satanut taivaalta mitään ja päivä sujui lopulta suuremmitta
kommeluksitta.
Osassa luokkia oli F-rallisarjan mestaruudet ratkottu jo ennen päätösosakilpailua, mutta
haaleammista mitaleista oli kova taisto luvassa.
A-junioreissa pronssille oli mahdollisuudet Rauno Palvanen - Timo Lehtinen kaksikolla, sekä
herroilla Kimmo Rostedt - Antti Kemmo.
Taukotilanne Tuuloksen Kapakanmäellä olisi kelvannut takuulla, Kimmo Rostedt oli A-juniorien
kisassa toisena ja Rauno Palvanen neljäntenä.
Näillä sijoilla olisi oltu loppupisteissä sijoilla 3 ja 4.
Tauolle keskeytti kilpailun kolmannen sijan haltija, sekä seuraavalle ek:lle kilpailua johtanut
autokunta.
Tässä kohtaa alkoi näyttää siltä, että Rostedt saa balsamia pitkittyneelle epäonnelleen kilpailun
voiton muodossa ja Palvanen sarjamitalin.
Viimeisellä ek:lla kuitenkin Rostedtin Volvosta räjähti kone ja Palvanen tippui kilpailun neljänneksi.
Sarjasijoitukset olivat lopulta Palvanen 5. ja Rostedt 6.
Yleisen puolella nostaisin esiin Volvolla hienon päätöksen kaudelle ajaneet Antti Styf - Nooke
Kuusisto (HyUA), jotka nousivat osakilpailussa lopulta sijalle 8.
Lisäluokissa Historicien voittoon ajoivat Jari-Pekka Haapasalo (HRCF) - Saara Haapasalo
Escortillaan.
Kiitokset rallin tekemisessä mukana olleille, ihan jokaiselle yhdessä ja erikseen !
Hädin tuskin oli Salpausselkä-rallin tiet saatu lanattua, kun on jo aika aloittaa Loppiaisena 6.1.2017
ajettavan sprintimme valmistelut.
Paikkana on jo tutuksi tullut Hokkara.
Näin ollen aivan nollasta ei tarvitse ajattelu- ja suunnittelutyötä aloittaa.
Jäsenistömme panosta kaikkeen tekemiseen tarvitaan nyt aivan erityisesti, kilpailu saattaa toimia
SM-esikisana seuraavaa vuotta silmällä pitäen.
Kilpailunjohtaja Joni Kohtaniemi 045 8796870, jonttu_koo@hotmail.com ottaa varmasti
mielellään runsaasti vapaaehtoista väkeä töihin.
-Jani Seppälä-

LAHDEN UA:N PIKKUJOULUT
3.12.2016 klo 18.00 alkaen
Pennalan seurantalolla

On taas aika viettää seuran pikkujouluja!
Tällä kertaa seuran pikkujoulut vietetään Pennalassa, Pennalan
Seurantalolla (Lankilantie 129 Orimattila).
Juhlat aloitetaan perinteisesti kello 18.00
Lippuja saatavilla hallituksen jäseniltä 3.11.2016 jälkeen,
seuran jäsenille 25€ ja seuran ulkopuolisille 30€.
Liput hankittava viimeistään 28.11.2016
Illan ohjelmassa on jouluillallinen, palkintojenjako, arpajaiset,
kilpailuja unohtamatta, sekä tanssia. Varatkaa siis mukaan
hyvä ruokahalu sekä arpaonnea. Toisen vasemman jalan voi
jättää kotiin jotta tanssi luonnistuu helpommin!
Huomio kiertopalkintojen haltijat! Toimitathan kiertopalkinnot seuran
toimistolle, tai hallituksen jäsenille mahdollisimman pian, jotta saamme pytyt
kaiverrettaviksi. Kiitos!

TUTKINTOJA
JM
Ralli
Tasanopeus

12.11 Anjalankoski, 13.11 Joensuu, 20.11 Riimäki,
19.11 Lahti, 10.12 Riihimäki,
22.11 Kouvola

KOULUTUKSIA
Nopeus
6.1 Riihimäki, 19.11 Lakaa
Tekniikka
26.11 Hyvinkään vauhtipuisto
Tutkintoihin ilmoittaudutaan KITI- palvelun kautta. Lisää tutkintoja ja
koulutuksia www.autourheilu.fi

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 4 B
15100 Lahti

seuranumero 6025

www.lahdenua.com
lahdenua@gmail.com
Toimisto auki maanantaisin klo 18-20 (heinäkuun kiinni)
Puheenjohtaja

Jenna Viinikka

Hallitus 2016

Hanna Yrjölä-Elo (vara pj) 0407413533
Minna Ahtiainen
0405635455
Joni Kohtaniemi
0458796870
Jere Rekola
0500844 136
Pekka Valkonen
0449213997
Kirsi Yrjölä
0405070861

Sihteeri
Rahastonhoitaja

Kirsi Yrjölä, 0401679414,
Minna Ahtiainen 0405635455

kirsi.yrjola@luukku.com
minna.ahtiainen@gmail.com

Kotisivut,
tiedottaja ,

Arto Sarén, 0400712362
Jani Seppälä, 044-3308710

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

Jäsenasiat

Hanna Yrjölä-Elo, 0407413533
Kirsi Yrjölä, 0401679414

hannayrjola@hotmail.com
kirsi.yrjola@luukku.com

0456639900

jenna.viinikka@gmail.com
hannayrjola@hotmail.com
minna.ahtiainen@gmail.com
jonttu_koo@hotmail.com
jere.rekola@phnet.fi
pekka.valkonen3@gmail.com
kirsi.yrjola@luukku.com

