Lahden Urheiluautoilijat ry
JÄSENTIEDOTE 2/2017

KOKOUSKUTSU
Lahden Urheiluautoilijat ry.
SYYSKOKOUS
KE 1.11.2017 KLO 18.00
Lahden Urheiluautoilijat ry. sääntömääräinen syyskokous
pidetään 1.11.2017 klo 18.00 Lahden UA:n tiloissa,
osoitteessa Moisionkau 4 B 15100, Lahti.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallitus
kaudelle 2018
sekä käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat.
KOKOUKSESTA EI LÄHETETÄ ERILLISTÄ KUTSUA
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

PUHEENJOHTAJAN TURINAT

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on jälleen aika kiittää
Teitä kaikkia, panostuksestanne.
Alkuvuoden Neliöx- sprintin ja kesällä ajetun Lahti Historic Rallyn
lisäksi tälle vuodelle on mahtunut muutama erikoiskokeen hoito.
Innokkaita talkoolaisia on aina löytynyt ja toivottavasti löytyy
jatkossakin!
Nyt kuitenkin on tullut aika katsoa tulevaan. Syyskokous häämöttää
edessä ja toivotankin Teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi,
valitsemaan ensi vuodelle hallitusta ja puheenjohtajaa.
Henkilökohtaisesti haluan kiittää Teitä kaikkia luottamuksestanne ja
tuestanne. Nyt kuitenkin on tullut aika jäädä pois hallituksesta ja tehdä
tilaa uusille tuulille.
Oikein hyvää loppusyksyä kaikille, toimistolla tavataan!

Jenna

SPRINTTI 14.1.2018
Tammikuussa tärähtää jälleen!
Jo miltei perinteeksi muodostunut, Lahden UA:n järjestämä rallisprint
kilpailu ajetaan nyt kolmatta kertaa Villähteen Hokkarassa.
Tällä kertaa kilpailu on kalenterissa sunnuntaina14. tammikuuta
2018.
Toivottavasti tällä kertaa sää olisi hieman suosiollisempi kuin
kahtena edellisvuonna. Tervetuloa mukaan kaikki, olit sitten
kilpailija, toimitsija taikka katsoja.
Järjestelyt ovat jo kovaa vauhtia käynnissä, mutta edelleen joukkoon
kaivataan tekijöitä.
Avoinna on hommia moneen makuun, joten jos kalenterissa on tilaa,
ei muuta kuin mukaan joukkoon!
Vauhdikasta loppuvuotta!
Kilpailunjohtaja
Joni Kohtaniemi
p 0458796870
jonttu_koo@hotmail.com

LAHDEN UA:N JA PÄIJÄT-HÄMEEN UA:N
JOKKIKSEN JÄSENTENVÄLISET
LA 21.10.2017
Klo 12.00 Kukonkoivun radalla
Ajettavat luokat: Yleinen, Naiset ja Nuoret
Jäsentenvälisiin voi osallistua seuran jäsenet jokkisautolla. Lisenssi
pakollinen, tutustumislisenssejä voi lunastaa paikan päältä, 25€.
Tervetuloa kaikki lajista kiinnostuneet viettämään hauska päivä
kanssamme!
Illalla vietämme kauden päätöstä saunoen, syöden ja hauskaa
pitäen klo 18.00 alkaen. Saunaillan paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Tulkaa kaikki ajoissa.
Saunaillassa jaamme jäsentenvälisten palkinnot.
Omat pyyhkeet/ pesuvehkeet/ saunajuomat mukaan!
Ilmoittautumiset jäsentenvälisiin/ saunailtaan, jotta osaamme
varata
riittävästi makkaraa ja ruokaa.
Hanna Yrjölä 040-7413533,
hannayrjola@hotmail.com

JOKKIS- katsaus vuoteen 2017
Kaudesta 2017 on jäänyt mieleen taas paljon kisoja, ihania ihmisiä sekä hienoja
onnistumisia. Erityisesti mieleen on jäänyt Liiga kilpailut ja niissä hienot onnistumiset
joukkueena.
Fixus-liigassa keväällä kotiradalla ajoimme itsemme finaaliin, mikä oli jo meille hieno
saavutus tiukassa kisassa. Finaalissa takaa-ajo asemasta vielä lopussa huikea nousu
kolmannelle sijalle ja ensimmäistä kertaa pääsimme joukkueena palkintokorokkeelle
hakemaan mitallit.
Syksyllä Eräpolku Racing Team osallistui myös kovatasoiseen EVK-Liigaan, jossa
lohkovoittajina Finaaliin. Finaalissa taso oli kova ja tasainen, lopullinen sijoitus
seitsemäs. Mutta hieno taistelu, hienoja suorituksia ja ensimmäinen finaalipaikka oli
saavutettu. Joukkuekisassa on mahtavinta se yhteishenki ja yhteen hiileen
puhaltaminen koko porukalla. Joensuussa EVK-Liigassa meitä oli mukana lähes 40
henkeä, joka piti sisällään kuskit, perheet, huoltomiehet, ruokahuollosta vastaavat ja
kannustusjoukot. ISOIN KIITOS kuuluukin taustajoukoissa häärääville ihmisille ja
tietenkin yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistatte joukkuekisa reissumme!
EVK-Sarjassa myös Lahden UA keräsi mainetta ja kunniaa. Sarjan osakilpailuissa
nähtiin hienoja sijoituksia, myös osakilpailujen voittoja. Kokonaispisteissä sarjassa
Yleisen luokan voiton nappasi Joni Korhonen, Kari Yrjölä kolmas ja Harri Laapotti
neljäs. Naisissa Hanna Yrjölä sijoittui kolmanneksi ja Niina Laapotti neljänneksi.
Kulunutta vuotta pohdiskellessa lisää niin yksittäisistä kisoista mieleen nousee oma
voittoni naisten luokassa talvimestaruudessa. Harri Laapotti aloitti myös kevät kauden
vahvasti voittamalla Hyvinkäällä helatorstaina EVK-Luokan. Pellossa Kari Yrjölä ajoi
itsensä EVK-luokassa A-finaaliin, ollen 6. Satu Pekkanen on tehnyt myös hienon
comepackin11-vuoden ajotauon jälkeen. Satu ajoi naisissa heti finaalipaikoille takaisin
ja kukonkoivussakin sijoitus 6. Myös paljon muita hienoja sijoituksia on kesän mittaan
Lahden UA:n kuljettajille tullut ja kaikkea ei edes nyt muista, mutta paljon on
jännitetty ja huudettu varikolla ja autettu toisiamme. Iso kiitos kaikille! Teette tästä
lajista ihan parhaan!
- Hanna Yrjölä-

LAHDEN UA:N PIKKUJOULUT
18.11.2017 klo 18.00 alkaen
Pennalan raittiusseurantalolla

Pikkujoulut vietetään tänä vuonna Pennalan
Raittiusseurantalolla (Lankilantie 129 Orimattila).
Tilaisuudessa on tarjolla jouluruoka sekä perinteinen
palkintojen jako, arpajaiset ja tanssia.
Lippuja saatavilla hallituksen jäseniltä 1.11.2017
jälkeen, seuran jäsenille 25€ ja seuran ulkopuolisille
30€. Liput hankittava viimeistään 13.11.2017!
Lippuja ei myydä ovella.

TULEVIA KOULUTUKSIA
* 11.11.2017 Nopeuden päätoimitsijakoulutus PäijHUA:n toimistolla, paikkoja rajoitettu määrä.
Kiinnostuneet voivat kysyä tarkennuksia seuran
hallituksen jäseniltä ja samalla saat ohjeistuksen,
kuinka toimia.
* Alkuvuonna 2018, järjestämme järjestyksenvalvojakoulutuksen. Tästä lisätietoa lähempänä.

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 maanantaisin klo 18-20 (heinäkuun kiinni)
Puheenjohtaja

Jenna Viinikka

Hallitus 2017

Joni Kohtaniemi (vara pj.) 0458796870 jonttu_koo@hotmail.com

0456639900 jenna.viinikka@gmail.com

Hanna Yrjölä- Elo

0407413533 hannayrjola@hotmail.com

Jere Rekola

0500844136 jere.rekola@phnet.fi

Kirsi Yrjölä

0405070861 yrjolakirsi@gmail.com

Jani Seppälä

0443308710 sivuluisumeister@gmail.com

Mia Yrjölä

0440408833 mia_koivula@hotmail.com

Varajäsenet

Kimmo Kolu
Saara Haapasalo

0442398666 kimmo.kolu@elisanet.fi
0400932141 saara.haapasalo@gmail.com

Sihteeri

Kirsi Yrjölä

0405070861 yrjolakirsi@gmail.com

Rahastonhoitaja

Hanna Yrjölä- Elo
Minna Ahtiainen

0407413533 hannayrjola@hotmail.com
0405635455 minna.ahtiainen@gmail.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

