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  Hyvää syksyn alkua kaikille.  
 
Kesä oli seuran kannalta hyvin kiireinen kilpailujen suhteen , kun oli edessä muutamia kilpailuja 
lyhyellä aikavälillä. Toukokuussa aloitettiin ja ensin oli vuorossa Jäähdys JM jossa olimme toimitsijoina 
ja vain viikko edellisestä Kardaani special Jm kilpailu, joka oli tänä Nuorten ja Naisten Liiga kilpailuna 
lauantaina ja sunnuntaina oli normaali jokkiskisa. Liigan odotetusti voitti ViSUAn joukkue vaikkakin 
muutkin antoivat kelpo vastuksen.  
Jokkiskisasta selvittyämme  jatkoimme toisten kilpailujen auttamisessa kukin miten pystyi.  
Jokkiksen SM ajettiin heinäkuun alussa ja siellä olimme suurella joukolla auttamassa järjestäjää. 
Kuljettajiakin oli pari meidän seurasta sijoituksista en tiedä mutta KITIssä on ilmeisesti tulokset nyt jo. 
 
Viikon päästä nokialla Hämeenkyrön kisa meni muuten hienosti, mutta auton karkaaminen kuvaajan 
seuraksi ei ollut suunnitelman mukaista. Turva-alueet ovat puhuttaneet lajiryhmää kuin tavallista 
rivijäsentäkin onko laji menossa väärään suuntaan.  
Meidän radalla on pyritty tekemään yleisön turvallisuuden eteen kaikki madollinen, mutta eihän sitä 
tiedä, koska sattuu pahempi onnettomuus, toivottavasti ei ikinä. 
 
Seuraavaksi huilattiin autourheilusta mutta ei autoista Lylyn kesälauantai ja perinteinen liikenteen  
ohjaus, mutta samaan aikaan toisaalla oli muuan jokkiskisa  eli nuorten ja naisten SM siellä menestystä 
Jarkko Aronen nuorissa viides ja naisissa Jonna Leppämäki (PunkMK/UA viides ja Miia Koski 
(PunkMK/UA)yhdeksäs. 
 
Kankaanpään Seutu rallissa seuralla oli EK järjestettävänä Pohjois-Hämeen UA kanssa. EK 
rakennettiin perjantaina ja lauantaina kisattiin tä ydellä teholla niin kauan kun sitä kesti auto ulos ja tie 
poikki kisa oli siinä,  siirtymäksi meni  41 autoa ajoi EK:n eikun purkuhommiin ja seuraaviin 
koitoksiin. 
 
Kardaani Kunkku jokkiskisoista perinteisin palasi muutaman vuoden tauon jälkeen Kaanaaseen. Siellä 
menestystä tuli naisten puolelta Miia Koski ( PunkMK/UA) voitti ja Jonna Leppämäki (PunkMK/UA) 
oli toinen. 
Viikko tästä Pirelli ralli EK 4 Juupajoki seuralla hoidettavana. Ek:n rakentaminen aloitettiin 
nuotituksen jälkeen ja jatkettiin iltaan asti ja sitten aurinkoisena lauantaiaamuna oli rallin vuoro, nollat 
reitille kaikki ok vain muutaman kilpailijan jälkee n ( 6 ) puhelin soi EK poikki ja amppari reitille j a 
reitti vaihtoehtoreitille ja ek:n purku alkoi jälle en ehkä ennätys kilpailijoiden suhteen reitille 
lähteneistä.  
Vielä kokeillaan onnea ralliek:n järjestämistä jos menisi hieman paremmin lähdimme Lahteen EM 
historic ralliin, Ek.n rakentaminen torstai iltana myöhään meni, mutta ei haitannut. 
 
Perjantai  alkoi aurinkoisena Ek 2 kaikki hyvin, ki lpailijat (vain 76) reitille, purku alkaa ja olemme 
lähdössä kotia kohti ja taas puhelin soi ”amppari reitille ” taas mennään lähes ek.n loppuun, ,kuljettaja 
saanut sairaskohtauksen kesken ajon, kaikesta huolimatta mitä pelastushenkilöstö teki niin hän 
menehtyi. Että tälläinen oli tämä reissu lahteen.  
Neste ralli on viikonloppuna siellä ollaan muiden ek.lla sulkumiehinä, niin toivottavasti ei satu mitään. 
 
Ja vain kaksi viikkoa, niin seuraava koitos on jo edessä nimittäin 2. Vilppula Ralli ( 2.9.2006 ) halukkaat 
toimitsijat ottakaa yhteyttä Pamppuun040-7137794. 
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45.Särkikangas JM 15.10 klo 11.00. Halukkaita toimitsijoita toivotaan tulevan runsain mitoin kilpailua  
tekemään. Yhteyden otot Mikalle 040-5053953.  
  
 Jäsentenväliset kilpailut on tarkoitus pitää jokkiskisan jälkeen, joista ilmoitetaan seuran www sivuilla 
tarkemmin.  
 

 
Sääntömääräinen Syyskokous on 28.9.2006 klo 18.00 kerhohuoneella.  
 
Tervetuloa kuutolaan!  
            
Osoitteen muutoksista ilmoitelkaa Mikalle 040-5053953 , (03)4716380 tai sähköpostilla info@visua.fi  tai  
kerhon postiosoitteeseen. 
 
Vilppulan Seudun UA  
Kuutolankatu  2 
35700 Vilppula 
 
Niin saadaan posti oikeaan osoitteeseen.    
Nettisivuista Jarmolle palautetta jarmo@visua.fi . 
 
 
Syysterveisin Mika ViSUAsta 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


