
   Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat ry Jäsentiedote 2/2020 

     Huhtikuu 
      

 

 

Keväinen tervehdys jäsenistöllemme! 

 

Jos vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä pohdittiin poikkeuksellisia talviolosuhteita, niin maaliskuusta 

lähtien maailmaa on seisauttanut korona -virus. Tätä aikaa eletään edelleen ja Suomen hallituksen 

linjaukset poikkeusoloista rajaavat mm. kaikkia julkisia yli 10 hengen kokoontumisia.  

Moottoriurheilussa tämä on näkynyt mm. kilpailujen ja tapahtumien peruuntumisina. Tällä hetkellä AKK 

Motorsport ry on perunut kaikki liiton alaisuudessa olevat tapahtumat toukokuun loppuun saakka ja 

linjaukset kesäkauden kilpailutoimintaa koskevista päätöksistä tullaan tekemään toukokuun alkupuolella. 

Vallitseva tilanne on siis hyvin epävarma ja myös Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijoiden hallitus on tehnyt 

päätöksen perua FinRX -osakilpailun järjestämisen kesäkuulta. Uuden mahdollisen ajankohdan sopiminen 

selviää myöhemmin. 

Toivotaan, että kaikki nämä vallitsevat rajoitukset poistuisivat pian ja ainakin Kinkku – JM saataisiin 

järjestettyä syksyllä alkuperäisen suunnitelman mukaan. Myös seuran vuosikokous peruuntui huhtikuun 

alussa ja se tullaan pitämään heti rajoitusten poistuttua. 

 

*************************************************************************************** 

Jäähdyspohjan radan käyttö 

Jäähdyspohjan rata-alueella on huhtikuun aikana tehty kunnostustöitä ja rata on taas käytettävissä 

ajoharjoitteluun. Radankäyttäjiä pyydetään kuitenkin toiminnassaan seuraamaan ja huomioimaan 

viranomaismääräykset, jotta kaikkien harjoittelu on turvallista myös epidemioista huolimatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

Jäsenkirjeiden postitus 

 

Jäsenkirjeiden postitus tapahtuu tällä hetkellä jäsenrekisteritiedoissa olevien sähköpostiosoitteiden lisäksi 

myös tavallisena paperipostina kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta ei löydy jäsenrekisteristä. 

Mikäli haluat jatkossa saada jäsenkirjeen suoraan sähköpostiisi, niin voit ilmoittaa sähköpostiosoitteen 

suoraan tiedottajalle. Sinin tavoittaa puh. 050 360 3269 tai sähköpostilla: tiedotus@phua.fi. 

 

Radan käyttö ja aukioloajat 

• Maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 12-20 

• Lauantaisin klo 10 -18 

• Juhlapyhinä radan käyttö on kielletty! 

P-HUA lisenssillä ajavilta radan käyttö on maksutonta, muilta ratamaksu 40 €/kerta. 

Avaimet radan puomiin saa Jorma Hovikorvelta puh. 044 575 5615 tai  

Juha-Pekka Perämäeltä puh. 050 327 5955. 

mailto:tiedotus@phua.fi


 

***************************************************************************************  

Seuratoiminta kesän aikana 

 

Seuran toiminnasta, mahdollisista kokouksista, talkoista, kilpailuista jne. tullaan kesän aikana tiedottamaan 

sitä mukaan kuin se on mahdollista.  

Ottakaa myös mahdollisuuksien mukaan seuran omat Facebook -sivut seurantaan osoitteessa 

www.facebook.com/pohjoishameenua . 

 

 

 

Tänä keväänä Jäähdyspohjan radan uuteen 

toimitsijarakennukseen on saatu talkoiltua terassia. 

Kiitos talkooväelle! 

 

Kuva: Ville Keljo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurataan tilannetta ja pidetään toisistamme huolta! 

 

 

*************************************************************************************** 

 

 

 

Seuraava jäsentiedote 3/2020 ilmestyy heti kun tarkempaa tiedotettavaa ilmenee, viimeistään kuitenkin 

syyskuun aikana. 

http://www.facebook.com/pohjoishameenua

