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www.someronua.fi
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SomUA lähestyy pitkästä aikaa jäseniään postitse. Seuran tiedotushan on toiminut viime
vuosina lähinnä sähköpostin välityksellä. Meili toimii ihan mukavasti, mutta aivan kaikkiin
jäseniin emme sillä yhteyttä saa. Siksi hallitus päätti postittaa vähintään yhden jäsenkirjeen
vuodessa.
Tiedottaminen on vaikeaa. Joku on joskus sanonut, että se epäonnistuu aina, paitsi
vahingossa. Kaikki tiedotettava asia ei yhteen jäsenkirjeeseen millään mahdu ja siksi
toivommekin, että kaikki jäsenet päivittäisivät omat yhteystietonsa AKK:n KITIjärjestelmään (lisätietoa kohdassa 3). KITIn kautta voi lähettää helposti viestejä koko
jäsenistölle ja sieltä saamme myös listattua puhelinnumerot tekstiviestejä varten.

1. Kevätkokous tiistaina 18.3.2014 klo 19.00 Jussin Baarin kabinetissa
Kevätkokouksessa käydään läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto sekä annetaan tili- ja vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle. Kokouksen
jälkeen keskustelua tulevan kesän kilpailuista. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita..

2. Kauden kilpailut
L-HUA JM lauantaina 7.6.2014
Ässä JM XXIX sunnuntaina 29.6.2014
Salon UA sunnuntaina 3.8.2014
Somura JM sunnuntaina 5.10.2014
Kilpailuihin tarvitaan tietysti runsaasti toimitsijoita joten toivomme, että kaikki kynnelle
kykenevät tulisivat järjestelyihin mukaan.

3. Omien tietojen päivitys KITIin
Omat yhteystiedot voi tarkastaa ja päivittää AKK:n KITI-järjestelmässä helposti. Kun tiedot
ovat kunnossa, niin tiedotus ja muukin yhteydenpito helpottuu huomattavasti. KITIin pääset
osoitteesta www.autourheilu.fi. Käyttäjätunnuksena toimii oma ID-numerosi. ID-numeron
löydät jäsenmaksulaskusta. Salasana määritetään ensimmäisen kirjautumiskerran
yhteydessä. Järjestelmä neuvoo uuden salasana hankkimisessa, jos se on päässyt
unohtumaan.

4. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Poikkeuksista tiedotetaan
seuran nettisivuilla. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, mikäli sinulla on jokin asia tai ehdotus,
jonka haluaisit hallituksen käsittelyyn. Rospuuttokelien aikaan kokoonnutaan
kerhohuoneella (Nuppulinna, Vanha Härkätie 5, Somero) ja kesällä Somuran radalla.
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5. Ratasäännöt ja maksut
Ratasäännöt löytyvät nettisivuilta. Sääntöihin on tulossa joitakin pieniä muutoksia, eli käy
tarkistamassa voimassa olevat säännöt ennen kuin menet radalle treenaamaan. Radan
avaimen saa vanhaan malliin Jussin Baarista panttia vastaan. Harjoittelumaksu on jäseniltä
10€ / kerta / auto ja muilta 30€ / kerta / auto.

6. Seuran kotisivut
Kotisivujen päivitystä hoitaa nykyään Paavo Aaltonen. Paavo ottaa mielellään vastaan
linkkejä jäsenten autourheiluaiheisiin sivustoihin (tiimien kotisivut, valokuvapankit yms.)
Yhteydenotot ja vinkit sähköpostilla: paavo.aaltonen@kolumbus.fi

7. Hallitus 2014

ASEMA

NIMI

PUH.

SÄHKÖPOSTI

puheenjohtaja

Tuomas Okker

040 7730 071 tuomas.okker@gmail.com

sihteeri / jäsenasiat

Markku Kankare

050 547 5691 markku.a.kankare@gmail.com

jäsen

Veli Hänninen

050 515 1082 velikiho@gmail.com

jäsen

Markku Tamminen

044 3533 866 pajulanvwhuolto@luukku.com

jäsen

Jussi Tuomela

050 5727 109 jussi.tuomela@astrum.fi

jäsen

Petri Virtanen

040 0760 519 petri.mikael.virtanen@hotmail.com

jäsen

Henri Kuisma

040 5455 309

jäsen

Tiina Kukkonen

0400 592 328

jäsen

Aki Uusi-Äijö

040 587 5091

Vauhdikasta kevättä!
SomUA:n hallitus
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