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Hyvää vuoden 2006 alkua. 
 
Vuoden 2006 hallitus kokoontuu seuraavista henkilöistä. 
 
Puheenjohtaja / Jäs.siht.  Mika Mutkala                  040-5053953    info@visua.fi 
                                                                              Puh/Fax (03)4716380  
Varapuheenjohtaja           Heikki Nieminen     050-5269236 
Kalustovastaava Ari Ala-Herttuala 0400-746518 
Ratayhteyshenkilö Jani Frisk  050-5426998 
Mainosvastaava Markus Melanen 040-5293656 
Rahastonhoitaja Kirsi Tuovinen 050-5554826 
Sihteeri  Anne-Mari Salmi 044-0686082   
      

Hanne Tiistola 040-5375602 
Jani Innilä  040-5870869 
Mikko Mäkinen 050-3275978 
Timo Tukia  050-5837516 
Ulf Gustafsson 0400-672569 
 

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäinen torstai , joten ilmoittele 
asioista hallituksen jäsenille, jotka esittävät asiasi hallituksen kokouksessa. 
 
 ViSUA  ilmoittaa  tapahtumista pääasiassa seuran omilla nettisivuilla www.visua.fi ja 
tarpeen mukaan KMV-Lehden seurapalstalla ja mikroautokerhon toiminnasta lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa ja muista asioista tarpeen mukaan jäsenkirjeissä noin 4 kertaa 
vuodessa.  
 
 ViSUAn kerhoillat ovat tänäkin vuonna tiistaisin klo 18.00-19.30 välisenä aikana Kuutolassa 
(4716695), jolloin olisi mukava kun jäsenistö tulisi käymään niin voitaisiin keskustella asioista 
ja toiveista. 
 
Jäsenmaksu 2006  
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ  31.1.2006, jonka jälkeen 
 maksamattomat jäsenet poistetaan jäsenrekisteristä 
Jäsenmaksu  
Nuoriso 0-14v   5€  
Aikuisjäsenmaksu yli 15v 20 € 
 
Tilinumero  
MSOP 552169-215522     merkintä  ”jäsenmaksu 2006” 
Kuitissa tulisi näkyä kenen jäsenmaksu on maksettu, helpottaa jäsenseurantaa, kun tietää 
kuka on tai kuka ei ole maksanut. Kiitos jo etukäteen. 
Varsinaista jäsenmaksulomaketta emme lähetä!!!! 



Kilpailijalisenssit tulevat seuran toimistoon, josta jäsenet voivat noutaa lisenssin sekä 
sääntökirjan 2006. Kilpailijat saavat seuran tuulilasitarran  myös kerholta samalla kun 
noutavat lisenssin (norm. 2€ ). 
 
Seura pyrkii järjestämään jäsenistölle koulutusta kilpailutehtäviin mahdollisimman 
monipuolisesti, ottakaa yhteyttä, jos näette tarvetta koulutukseen, niin pyrimme 
järjestämään.  
 
Kilpailut 2006 
 
Särkikankaalla tapahtumia riittää vuoden aikana, sillä Rallisprintillä aloitamme jo 
helmikuussa (12.2.). Kilpailu on  Alueen 5  aluemestaruusosakilpailu 2.Särkikangas 
Rallisprint. Kilpailuun kaivaataan talkoohenkisiä t oimitsijoita, ottakaa yhteyttä. 
Toukokuussa (20.-21.)on perinteinen kardaani kilpailu, joka kuuluu lauantaina ajettava 
Naisten ja Nuorten Liiga (ilmoittautuminen helmikuun loppuun 8 joukkuetta ( ehto kilpailun 
läpiviemiseksi)) ja sunnuntaina normaali kardaani kisa (jos ei tule joukkueita tarpeeksi,niin 
sitten ajamme normaalin JM kilpailun lauantaina) 
Syyskuussa (2.9.) 2.Vilppula Ralli.  
 Lokakuussa on vielä yksi kilpailu nimittäin 45.Särkikangas JM (15.10.). Näistä kilpailuista 
ottakaa yhteyttä Mikaan (040-5053953), Pamppuun (040-7137794) tai muihin hallituksen 
jäseniin, niin kerromme lisää mitä, missä ja milloin olisi tapahtumia, talkoita tai muuten vaan 
juttutuokiota  
 
Seura avustaa myös muita seuroja kilpailuissa tarpeen mukaan ja miten resurssit piisaavat, 
joten kaikki reilusti mukaan toimintaan. Keuruulla SM-Rallisprint maaliskuussa halukkaat 
ilmoittautukaa Mikalle (040-5053953) 21.1.-05 mennessä. 
 
Särkikankaalla vietetään perinteinen talvitoimintapäivä keväällä siitä lisätietoja 
huvitoimikunnalta Hannelta 040-5375602, Teijalta 0400-671269, Heikiltä 050-5269236, 
Mikolta050-3275978 tai Kirsiltä 050-5554826. 
 
Seura on kaavaillut yhtenäistä asustetta ja vaatemalleja etsitään. Lisätietoja  antaa  
Heikki   050-5269236 
 
Hallituksen pöytäkirjat nähtävillä kerhon virallise lla ilmoitustaululla tiistaisin. 
 
 
Osoitteen muutoksista ilmoitelkaa Mikalle 040-5053953 , (03)4716380 ,  sähköpostilla  
info@visua.fi ,tai kerhon postiosoitteeseen. 
Vilppulan Seudun UA  
Kuutolankatu 2 
35700 Vilppula 
Niin saadaan posti oikeaan osoitteeseen. 
  
Nettisivuista vastaa Jarmo ja palautetta voi antaa osoitteeseen  jarmo@visua.fi 
 
 
Talviterveisin Mika ViSUAsta 


