POHJOIS-HÄMEEN URHEILUAUTOILIJAT RY

JÄSENTIEDOTE 1/2022
Tervehdys kaikille!
Kevättä kohti mennään ja odotellaan lumien sulamista. Koronarajoitukset hellittävät pikkuhiljaa,
ainakin toistaiseksi, ja päästään sen suhteen kohti normaalia elämää.
Seura täyttää tänä vuonna 50 vuotta, jota juhlimme järjestämällä pitkästä aikaa Pohjois-Häme rallin
3.9.2022. Perinteeksi jo muodostunut Kinkku JM järjestetään 29.10.2022.
****************************************************************************************************************
Tiedottajan paikka auki
Yritän hoitaa seuran tiedotusta muiden töideni ohella, mutta vain niin kauan, kunnes löytyy oikea
tiedottaja. Jos yhtään kiinnostaa tärkeiden asioiden kertominen jäsenistölle, niin ota yhteyttä joko
hallituksen jäseniin tai minuun. Kovin pitkään en ehdi tiedotusta tehdä, ja jos ketään ei kiinnosta
niin asiat jäävät kertomatta. Yhteystiedot löytyvät hallituksen tietojen yhteydestä.
****************************************************************************************************************
Jäsenistön sähköpostiosoitteet
Otamme edelleen sähköpostiosoitteitanne vastaan. Tiedottaminen on nopeampaa, kun
mahdollisimman moni toimittaa osoitteensa. Toki ilman sähköpostia olevat saavat tiedotteet
postitse. Jos et ole osoitettasi vielä ilmoittanut tai tallentanut Kitiin, laita tieto tulemaan. Olen tämän
jäsentiedotteen lähetystä varten ottanut sähköpostiosoitteet Kitistä. Jos siellä on toimimaton osoite,
niin ilmoita tiedotuksen sähköpostiin toimiva tieto. Jos et ole Kitiä käyttänyt, minä voin tallentaa
tiedot sinne. Tiedotuksen ja oma sähköpostini on alempana hallituksen tietojen yhteydessä.
****************************************************************************************************************
Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat ry:n VUOSIKOKOUS
pidetään ke 6.4.2022 klo 19.00 Jäähdyspohjan radalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat, mm.
- puheenjohtajan valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle vuosiksi 2023-2024
- uusien jäsenien valinta hallitukseen erovuoroisten tilalle
- vuoden 2021 tilinpäätösasiat ja toimintakertomus
- vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Tervetuloa!
****************************************************************************************************************
18.6.2022 Autoglym-ralliin pätkän teko. Tästä lisää tietoa lähempänä.
Vapaaehtoisia tekijöitä tarvitaan sekä Autoglym-rallissa ja varsinkin omissa kisoissa. Jokaiselle
tekijälle löytyy tekemistä. Yhteydenotot hallituksen jäseniin.
****************************************************************************************************************
Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Raija

POHJOIS-HÄMEEN URHEILUAUTOILIJAT RY

Hallitus vuonna 2022
Puheenjohtaja

Janne Ilomäki, Ylöjärvi
puh. 050-512 2988
email: j.ilomaki40@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Jorma Hovikorpi, Virrat
puh. 050-558 2415
email: jormahovikorpi@gmail.com

Sihteeri

Pasi Korkiamäki, Ruovesi
puh. 040-737 1198
email: pasi.korkiamaki@gmail.com

Varsinaiset jäsenet

Olavi Heinämäki, Ylöjärvi
Jorma Hovikorpi, Virrat
Anssi Keljo, Ruovesi
Juha Keljo, Ruovesi
Pasi Korkiamäki, Ruovesi
Markku Nevala, Ruovesi
Juha-Pekka Perämäki, virrat
Tero Rikala, Virrat

Varajäsenet

Ville Keljo, Ruovesi
Tuomo Luodes, Virrat

Tiedotus, jäsenasiat,
talous

Raija Palomäki, Ruovesi
puh. 044-357 8528
email: tiedotus@phua.fi tai
raija.palomaki@gmail.com

Laskutusosoite

laskutus@phua.fi TAI
Pihlajalahdentie 556, 34600 Ruovesi

