Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat ry

Jäsentiedote 1/2020
Helmikuu

Tervehdys jäsen!
Vuosi 2020 on startannut vauhdilla. Poikkeukselliset talviolosuhteet ovat aiheuttaneet haasteita, jotka ovat
näkyneet monien eri autourheilutapahtumien peruuntumisissa ympäri Suomea. Joltain osin kisoja on
kuitenkin saatu järjestettyä ja myös oman seuran jäsenistöä on eri osallistumisluetteloista bongattu. Tällä
pohjustuksella toivotaan siis kesäkauden olevan suotuisampaa niin osallistumisien suhteen kilpailijoille kuin
myös seuralle niiden järjestämiseen osallistuvana tahona.
***************************************************************************************
Hallitus vuonna 2020
P-HUA ry:n uusi hallitus on kokoontunut tämän vuoden alussa jo kahteen eri otteeseen, joten vuosi 2020
on jo hyvässä vauhdissa. Kokoontumiset toteutetaan edellisten vuosien tavoin, joka kuukauden 1.
keskiviikko Virroilla, Jäähdyspohjan radan kerhotiloissa.
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:

Jorma Hovikorpi, Virrat
Anssi Keljo, Ruovesi
Juha Keljo, Ruovesi
Ville Keljo, Ruovesi
Pasi Korkiamäki, Ruovesi
Tuomo Luodes, Virrat
Markku Nevala, Ruovesi
Juha-Pekka Perämäki, Virrat
Markku Pyydysmäki, Tampere
Tero Rikala, Virrat

Varajäsenet:

Olavi Heinämäki, Ylöjärvi
Jarkko Korkiamäki, Orimattila

Tiedotus:

Sini Ilvesaho, Virrat
puh. 050 360 3269
email. tiedotus@phua.fi tai sini.ilvesaho@gmail.com

Jäsenasiat ja talous:

Raija Palomäki, Ruovesi
puh. 044 357 8528
raija.palomaki@gmail.com
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Tiedottaminen
Tiedottamisen tueksi tullaan seuralle ottamaan lähipäivinä käyttöön myös Facebook -sivut. Sisältöä sinne
lisäillään hiljalleen ja ideoita sen suhteen otetaan mielellään vastaan. Esimerkiksi ilmoittamalla ja jakamalla
tietoja osallistumisista ja kisamenestyksistä kuvien kera, voidaan lisätä oman seuran näkyvyyttä
sosiaalisessa mediassa. Muutenkin kaikesta tiedottamiseen liittyvästä saa ideoita laittaa suoraan Sinille
puh. 050 360 3269 tai sähköpostilla: sini.ilvesaho@gmail.com tai tiedotus@phua.fi.
***************************************************************************************
Seuran sääntömuutokset
Muuttuneet säännöt ovat luettavissa seuran kotisivuilta www.phua.fi.
***************************************************************************************
Matka Lahden Classic Motorshow la 2.5.2020
Tällä keväälle on alustavasti suunniteltu virkistysmatkaa Lahden Classic Motorshow -näyttelyyn.
Mikäli osallistujia saadaan riittävästi kasaan, saadaan suunnitelmat etenemään paremmin.
Ilmoita mielenkiintosi osallistumisesta Pasille mielellään jo 31.3.2020 mennessä
puh. 040 737 1198 tai sähköpostilla pasi.korkiamaki@gmail.com.
***************************************************************************************
Omat kisat vuonna 2020
Tänä vuonna seuran järjestettäväksi on sovittu kaksi eri kilpailua, jotka molemmat tullaan toteuttamaan
Virtain Jäähdyspohjan radalla.
•
•

FinRX -kisa (kansallinen rallicross ja crosskart SM) 13. – 14.6.2020
Kinkku JM -kisa (jokamiesluokka)
24.10.2020

Kilpailujen järjestämiseen liittyen kaikkien vapaaehtoisten osallistuminen talkootöihin on tervetullutta ja
tärkeää. Jokaiselle halukkaalle löytyy varmasti jotain tekemistä!
Ensimmäinen palaveri liittyen FinRX -kisoihin pidetään ke 4.3. klo 18.30 Jäähdyspohjan radalla.
Tervetuloa!
***************************************************************************************

Seuraava jäsentiedote 2/2020 ilmestyy huhtikuussa.

