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JÄSENTIEDOTE 2019

Lahden UA

KOKOUSKUTSU
Lahden Urheiluautoilijat ry.
SYYSKOKOUS
KE 6.11.2019 KLO 18.00
Lahden Urheiluautoilijat ry. sääntömääräinen syyskokous
pidetään 6.11.2019 klo 18.00 Lahden UA:n tiloissa,
osoitteessa Puotikatu 7 15700, Lahti.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallitus
kaudelle 2020
sekä käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat.
KOKOUKSESTA EI LÄHETETÄ ERILLISTÄ KUTSUA
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

PUHEENJOHTAJAN TURINAT
Tervehdys!
Taas alkaa yksi vauhdikas vuosi olemaan loppusilausta vaille. Tottakai
edessä on vielä syyskokous, jossa laitetaan kulunut vuosi nippuun, sekä
tietenkin valitaan uusi hallitus sekä puheenjohtaja tulevalle vuodelle.
Jos tämä vuosi tuntui rauhalliselta, toista on ensi vuonna. Seuralla on
nimittäin järjestettävänä kaksi omaa kilpailua.
Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina, ajetaan Lahdessa ensimmäistä
kertaa ralli sprintin SM pisteistä vuosikymmeniin, kun jo tutuksi tullut TOP
BUILDING RALLISPRINT kaasutellaan Hokkarassa. Kauden päätöksenä taas
ajetaan 17.10 jörjestettävä M.B.A-Autokorjaamoralli Kukonkoivun suunnalla.
Nämä, lisättynä lukuisilla EK-hoidoilla muissa ralleissa tarkoittaa sitä, että
jokaiselle halukkaalle riittää hommia, joten ollaan aktiivisia, jookos?
Mutta ennen kuin käännetään katseet vuoteen 2020, juhlitaan perinteiset
pikkujoulut Pyrylässä 16.11, ja vuoden päättää marraskuun viimeisenä
päivänä messuhallissa järjestettävä HANAA Expo, jossa myös me olemme
esillä.
Kiitos kuluneesta vuodesta, ja iloista syksyn jatkoa!

Syysterveisin

Joni Kohtaniemi

Tehdään yhdessä Top Building SM-Rallisprintistä upea
autourheiluelämys
Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina, kello 11 startataan rallisprintin SMsarja Lahdessa. Siitä, kun lahdessa edellisen keraan on jaettu
suomenmestaruuspisteitä, on aikaa vierähtänyt likimain 25 vuotta.
Toivottavasti mahdollisimman moni löytää tiensä
Hokkaraan, tulet sitten kilpailemaan, toimitsijaksi
taikka vain nauttimaan talvipäivästä. Mikäli
koet halua lähteä mukaan toimitsijaksi, niin ota
rohkeasti yhteyttä Joni Kohtaniemeen, niin kehitellään jokaiselle sopivat
tehtävät. Yhteystiedot löydät takasivulta.
Ratahan kierretään myötäpäivään, eli samoin kuin tänä vuonna. Kilpailussa
ajetaan perinteisesti kaksi kierrosta, ja parempi aika jää voimaan.

JOKKIS KATSAUS 2019
ERÄPOLKU RACING TEAM, EVK-LIIGA JOENSUU 7-8.9.2019
Se olisi EVK-Liiga tältä vuodelta ohi. Pääsimme sunnuntaille semifinaaliin
asti, jossa kolme lohkosta jatkoi finaaliin, olimme viidensiä. Panoksemme
ei tällä kertaa riittänyt ja paremmat jatkoivat. Loppusijoituksemme oli 10.
Mikä ei myöskään ole huono sijoitus todella kovatasoisessa kilpailussa.
Onnittelut kaikille finalisteille!
Näin joukkueenjohtajana nostan hattua koko tiimille. Meille tärkeintä on
oma tiimi, kaverit. Joko me pärjätään yhdessä omalla porukalla tai sitten
ei. Mutta yhdessä touhutaan. Yhdessä touhuttiin viimeiset viikot ennen
kisaa ja aika tiiviisti viimeiset yötkin. Ei tullut huippu volvoja
ostotarjouksista, kesällä kisoissa myytiin hyvät autot ja lopulta taas
kaivettiin omista ne parhaimmat herkut, tälläkin kertaa...
Jouduimme kovaan alkuerä lohkoon, joten olimme onnellisia sunnuntai
paikasta ja semifinaaleihin pääsystä. Kaksi moottoria meni rikki ja pojat
päätti että mitäs tässä muutakaan tekemistä, korjataan ne. Meidän
vahvuutemme, tiimityö kyllä toimii, eikä ideatkaan lopu kesken.
Kenttäolosuhteissa kampiakselin oikaisukin onnistui loistavasti, monen
epäuskoisen ihmetellessä.
Koitti sunnuntai ja semifinaaleissa meillä oli myös vähän alkukankeutta ja
huonoa tuuriakin. Mutta niin saatiin Karin ja Nikonkin autot viivalle,
koneremontit onnistuivat. Paremmille kuitenkin hävittiin, eikä jäänyt
jossiteltavaa.
Haluan kuitenkin esittää isoimman kiitoksen pojille ja huollolle jotka
tekivät jäätävän työn, että 10 autoa saatiin viivalle Joensuuhun. Sekä Kiitos
myös niille naisille, jotka hääräätte taustalla, ruokahuollossa ja joka
paikassa! Ilman teitä ei pojat joutaisi valvoa öitä talleissa ja tarviihan
jonkun pitää ne ruuassakin. Lopuksi vielä erityisen iso kiitos
yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistatte tämän kisareissun!!!
T. Erittäin kiitollinen ja onnellinen joukkueenjohtaja Hanna Yrjölä

LAHDEN UA:N PIKKUJOULUT
16.11.2019 klo 18.00 alkaen
PYRYLÄSSÄ
Pikkujoulut vietetään tänä vuonna Villähteen
nuorisoseurantalo Pyrylässä (Villähteentie 333,
Nastola).
Tilaisuudessa on tarjolla jouluruoka, sekä perinteinen
palkintojen jako, arpajaiset, tietovisailua ja tanssia.
Liput myynnissä jo nyt, lippuja saatavilla hallituksen
jäseniltä. Lipun hinta 25€. Liput hankittava
viimeistään 11.11.2019!
Lippuja ei myydä ovella.
Jotta kiertopalkinnot saataisiin kaiverrettua
seuraavalle vuodelle, tulisi palkintoja palautella
lokakuun aikana seuran toimistolle, tai hallituksen
jäsenille!

JÄSENASIAT/ JÄSENREKISTERI
Ota tarvittaessa yhteyttä:
Hanna Yrjölä, 0407413533, hannayrjola@hotmail.com ,
tai
Kirsi Yrjölä, 0405070861, yrjolakirsi@gmail.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: 0400712362, arto.saren.@phnet.fi
Jani: 0443308710, 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, 0405070861,
yrjolakirsi@gmail.com

Lahden Urheiluautoilijat ry.
Perustettu
12.3.1963
Puotikatu 7
15700 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 2019

Jani Seppälä

0443308710 sivuluisumeister@gmail.com

Hanna Yrjölä

0407413533 hannayrjola@hotmail.com

Kirsi Yrjölä

0405070861 yrjolakirsi@gmail.com

Kimmo Rostedt (vara pj)

0445185377 kimmo.rostedt@gmail.com

Satu Pekkanen

0405512536 satukuortti@gmail.com

Pasi Valkonen

0445922102 pasii.valkonen@gmail.com

Ari Petlin,

0503779286 ari.petlin@hotmail.com

Niko Bergström

0447777334 niko.bergström@gmail.com

Sihteeri

Kirsi Yrjölä

0405070861 yrjolakirsi@gmail.com

Rahastonhoitaja

Hanna Yrjölä

0407413533 hannayrjola@hotmail.com

Kotisivut,
tiedottaja

Arto Sarén
Jani Seppälä

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

Jäsenasiat

Hanna Yrjölä
Kirsi Yrjölä

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

Varajäsenet

