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KOKOUSKUTSU
Lahden Urheiluautoilijat ry.
SYYSKOKOUS
KE 29.10.2014 KLO 18.00
Lahden Urheiluautoilijat ry. sääntömääräinen
syyskokous pidetään 29.10.2013 klo 18.00 Lahden
UA:n tiloissa osoitteessa Mestarinkatu 17, Lahti.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja
hallitus kaudelle 2015
sekä käsitellään sääntöjen 9§ määräämät
asiat.
KOKOUKSESTA EI LÄHETETÄ ERILLISTÄ KUTSUA

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

INFRAKYMPPI RALLI

7.3.2015

Lahden Urheiluautoilijat ry järjestää
maaliskuussa f-cupin osakilpailun, joten kova
tarve jälleen toimitsijoille. Kaikki kiinnostuneet
(konkarit ja ensikertalaiset), ilmoittautumaan
rohkeasti vaan mukaan. Tehdään tuttuun tapaan,
onnistunut rallipäivä!!

PUHEENJOHTAJAN TURINAT

Tässä turinoita miettiessäni, tulee päällimmäisenä mieleen Neste Oil-ralli,
joka ajettiin vasta hetki sitten.
Ensinnäkin erittäin suuret kiitokset kaikille mukana olleille, hienosti
hoidetusta talkootyöstä mitä teitte UA.n hyväksi. Rallipäivä oli todella
kova, pitkä ja kuuma päivä, en edes osaa kuvitella kuinka hyvin se
hoidettiin. Pikapuoliinhan tässä alkaa olla sitten näitä ralleja ja
jokkiskisoja, harvase viikonloppu. Mennään porukalla kannustamaan
pojat ja tytöt hyviin sijoituksiin! Onhan siellä taas sarjavoittokin JERELLE
tarjolla, muttakisat täytyy ajaa ensin.
Syyskokouskin on kohta tulossa, uuden hallituksen ja puheenjohtajan
valinta edessä, mikä varmaan olisi aika vaihtaa vai mitä mieltä olette? Nyt
pitää reilusti tulla sanomaan mielipiteensä. Maanantaisin on kerho auki,
tervetuloa vaan kaikki kahville ja turisemaan omia mielipiteitä, teitä
kuunnellaan.
Ensi talven f-cupin kisaa aletaan nyt tekemään täydellä höyryllä, joten
kaikki vapaaehtoiset mukaan! Tehdään hieno kisa, jos luonto antaa meille
siihen mahdollisuuden.
En osaa nyt muuta kirjoittaa kuin toivottaa kaikille hyvää loppusyksyä
Terveisin: Make

LAHDEN UA:N
JOKKIKSEN JÄSENTENVÄLISET
LA 18.10.2014
Klo 12.00 Kukonkoivun radalla
Ajettavat luokat:
Yleinen, Naiset ja Nuoret
Jäsentenvälisiin voi osallistua
Seuran jäsenet jokkisautolla (joilla on kilpailulisenssi)
Seuran jäsen jokkisautolla, jolla ei ole kilpailulisenssiä ja
jolta AKK ei ole sitä pidättänyt tai evännyt, voi osallistua
myös kilpailukohtaisella tutustumislisenssillä, joita on
lunastettavissa kilpailupaikalla (15e).
Tutkintovaatimukset eivät ole pakolliset.
Jäsentenvälisissä jokainen kuljettaja saa ajaa harjoitusajan
sekä kaksi aika-ajoa. Parempi aika jää voimaan.
Tervetuloa kaikki lajista kiinnostuneet, viettämään hauska
päivä kanssamme!
Illalla vietämme kauden päätöstä saunoen, syöden ja hauskaa
pitäen klo 18.00 alkaen. Saunaillan osoite Eräkatu 7, Lahti.
Tulkaa kaikki ajoissa. Saunaillassa jaamme jäsentenvälisten
palkinnot. Myös palju on lämpimänä.
Omat pyyhkeet/ pesuvehkeet/ saunajuomat mukaan!
Ilmoittautumiset jäsentenvälisiin/ saunailtaan. Jotta osaamme varata
riittävästi makkaraa ja ruokaa. Hanna Yrjölä-Elo 040-7413533,
hannayrjola@hotmail.com

KISARAPORTTI
JOKKIS EVK-LIIGA 6-7.9.2014
JOENSUU
EVK-Liiga on arvostettu iso joukkuekilpailu, johon myös osallistui Lahden UA:n
joukkue
Eräpolku Racing Team. Joukkueen kuljettajat ajavat pisteitä joukkueena, eli
kuskien pisteiden yhteistulos ratkaisee. Tänä vuonna kuljettajina olivat Kari Yrjölä,
Kalle Yrjölä, Joni Korhonen, Niko Laesvaara, Teemu Nisula, Tero Wilen ja
Jarkko Kohtaniemi. Joukkueenjohtajina toimivat Hanna Yrjölä-Elo ja Kirsi
Yrjölä. Kaiken kaikkiaan meitä oli reissussa mukana noin 30 henkeä. Iso kiitos
mukana olleille huoltohenkilöille, lapsenvahdeille ja ruokahuollolle!!! Iso kiitos
tietenkin yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistitte osallistumisemme!
Pientä jännitysnäytelmää oli ennen kilpailua, saammeko kaikki autot edes valmiiksi.
Pojat painoivat pitkää päivää ja autot saatiin kuntoon. Itse kilpailu oli huikea,
taistelimme lauantaina jatkoon pääsystä viimeiseen asti. Jäimme sunnuntai paikasta
vain 2 pistettä. Joukkueita oli 28 ja loppusijoituksemme oli 15. Muutama auto hajosi
kilpailussa, kahdesta autosta koneet. Tiimin parhain pistemies oli Teemu Nisula ja
toisena Niko Laesvaara. Nisulan auto meni myös kaupaksi. Lauantai-iltana oli
varattu Joensuusta saunatila, jossa pidettiin hauskaa ja nollattiin karvas tappio.
Sunnuntaina katselimme kisoja ja yritimme ostaa ensi vuoden liiga kilpailuun
autoja. Teimme yhteensä noin 30 ostotarjousta, eikä yhtään autoa saatu.
HAUSKAA OLI, KIITOS SIITÄ TEILLE KAIKILLE!!!!
Tiimimme voitti kuitenkin facebookissa kuvakilpailun (evk-liiga sivuilla) Justuksen
ja Joonaksen kannustus kuvalla! (kuva yläreunassa).
- Hanna Yrjölä-Elo-

LAHDEN UA:N PIKKUJOULUT
29.11.2014 klo 18.00 alkaen
Hollolan nuorisoseurantalolla

Pikkujoulut vietetään tänäkin vuonna Hollolan
nuorisoseurantalo Kukossa (Tampereentie 124
Hollola).
Tilaisuudessa on tarjolla jouluruoka sekä perinteinen
palkintojen jako, arpajaiset ja tanssia.
Lippuja saa lunastaa hallituksen jäseniltä, sihteeriltä
ja rahastonhoitajalta 15.10.2014 alkaen. Lipun hinta
jäsenille on 25e, joka sisältää joulupöydän sekä
iltaohjelman.
Osta lippusi ajoissa, viimeinen myyntipäivä
ilmoitetaan Lahden UA:N kotisivuilla. Lippuja ei
myydä ovella.

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
Arto Sarén on palannut takaisin ja hoitaa tiedotuksen myös
nettisivuille. Jos haluat tiedottaa tiimisi asioista tai muusta, ota
yhteyttä Artsiin, 0400-712362, arto.saren.@phnet.fi
Jos tarvitset saada asiasi esille jäsenlehden kautta, lehden tekoa
hoitaa Jenna Viinikka, 040-9361212, jenna.viinikka@gmail.com

SIHTEERI
Seuran sihteerinä toimii Kirsi Yrjölä, 040-5070861,
kirsi.yrjola@luukku.com

TUTKINTOJA JA KOULUTUKSIA
JM

8.11 Pieksamäki, 23.11 Riihimäki

Ralli

1.11 Urjala, 13.12 Riihimäki

Ralli nuotti

14.12 Riihimäki

Tutkintoihin ilmoittaudutaan alueen tutkintovastaava Jarmo
Karhulle ovi2@luukku.com, 0400 705253.
Lisää tutkintoja ja koulutuksia www.autourheilu.fi

Lahden Urheiluautoilijat ry
Perustettu 12.3.1963

seuranumero 6025

Mestarinkatu 17
15800 Lahti
Puh. 03-7342761
www.lahdenua.com
lahdenua@gmail.com
Toimisto auki maanantaisin klo 18-20 (heinäkuun kiinni)
Puheenjohtaja
Hallitus 2014

Markku Mäkinen

040-591 1914 markku_banzai@luukku.com

Esko Sikanen
Sami Leinonen
Minna Ahtiainen
JereRekola
Seppo Hotokka
Joni Kohtaniemi

0440-290 884, eskosikanen@gmail.com
044-5535877, leka.leinonen@luukku.com
040-5635455, minna.ahtiainen@gmail.com
050-0844136, jere.rekola@phnet.fi
040-5455490, seppo.hotokka@kirena.com
045-8796870, jonttu_koo@hotmail.com

Henna Ahtiainen
Jenna Viinikka
Eija Elo

0405647014,henna.ahtiainen@gmail.com
040-9361212, jenna.viinikka@gmail.com
040-5070861, kirsi.yrjola@luukku.com
044-3712709, eija.elo@phnet.fi

Arto Sarén
Hanna Yrjölä-Elo
Kirsi Yrjölä

0400-712362,arto.saren@phnet.fi,
040-741 3533,hannayrjola@hotmail.com,
040-5070861,kirsi.yrjola@luukku.com

Varajäsenet
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tiedottaja,
kotisivut
Jäsenasiat

Kirsi Yrjölä

