
Jäsentiedote:                            21.8.2017 
 
Tiedottaminen: 
 

Olemme siirtyneet sähköiseen tiedottamiseen jo muutamia vuosia sitten. Sähköiset tavoittavat 
reilun 90% jäsenistöstämme. Korostamme edelleen sitä että,  jos ja kun tiedät, että sähköiset eivät 
tavoita jotakuta jäsentämme, toimi viestinviejänä. Näin myös sinä itse vahvistat osaltasi 
tiedottamistamme. 
Sähköinen viestintä on tätä päivää – näin voimme mekin pitää tiedotuksemme realiaikaisena, tässä 
pikaisestikin muuttuvassa ympäristössä. 
 

Päijät-Hämeen UA – täyttää 30-vuotta 
 

30-vuotis juhlabileet järjestämme 16. syyskuuta Hollolan Nuorisoseuran Kukko-talolla.  
Juhlaan kutsumme (0€) kaikki jäsenemme, joiden jäsenyys on alkanut ennen 19 elokuuta 2017. 
Juhlaan on sitova ilmoittautumisvelvollisuus 8 syyskuuta mennessä. 
Julkaisemme erillisen juhlakutsun tämän viikon aikana, jossa tarkempaa tietoa ja ohjeet 
ilmoittautumiseen. Kutsu tulee myös esille sivuillamme. 

Vaikka puhumme juhlista, emme ole niin virallisia – kokoonnumme yhteen ja pidämme mukavaa. 
 
Tarkoitus on koota juhlapaikan piha-alueelle jäsenistömme kalustosta näyttely – 4-5 autoa. 
Jos olisit halukas tuomaan kalustosi näytille, jopa hieman esittelemään autoasi ja lajia, ole 
yhteydessä emppu.tuominen@phnet.fi 040-5950 754. 
Kalusto voi jäädä la-su yöksi piha-alueelle, paikanpäällä vartiointi koko yön. 
 
26. Päijät-Hämeen Ajo – 23.-24.9.2017 
 
Kisa on 30-vuotis juhlakisamme. Kutsumme jäsenistöämme myös tekemisen riemuun. 
Tarjolla on tehtäviä jokaiselle, jokaisen tekeminen on tärkeää. 
Tarjolla olisi tehtäviä ostotarjouksien vastaanotossa, kortillisille järjestyksenvalvojille, 
liikenteenohjaajille, lipunmyyjille, buffetissa, lähtöalueella – hinauksessakin. 
Ilmoittautumiset, tiedustelutkin: 
Kati Virtanen, kilpailusihteeri – kph.virtanen@gmail.com 044-5866 963 
Jouni Ikävalko, kilpailunjohtaja – jouni.ikavalko@phnet.fi 0440-245 709 
Mika Soininen, kilpailunjohtaja – hemi-way@suomi24.fi 0400-715 804 
 
JM-jäsentenväliset 11.10 
 
JM-jässärit ajetaan arkena, keskiviikkona 11 lokakuuta. Paikanpäälle on syytä tulla viimeistään klo 
17:30 ilmoittautumaan  – kellot käynnistyy mittaamaan aikaa klo 18. 
Tapahtumavastaavina Timo Ekberg ja Jouni Ikävalko. 
 
Kukonkoivu: 
 
Kukonkoivussa on AS-kisat 2 syykuuta, jos tarvetta silloin treeniin, ja  jos ko. tapahtuma aiheuttaa 
radan käyttökiellon, tsekkaa sekin sivuiltamme. 
Lahden UA:n jässärit 14.10 – joten silloin emme me käytä rataa. 
Rata sulkeutuu ennen Päijät-Hämeen Ajoa kunnostukseen – tarkista tämäkin sivuiltamme koska 
sitä voi vielä käyttää. 
 

Ole mukana hyvässä seurassa, ole mukana tekemisessä – ja tietty juhlassa! 
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