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Syksyn tuulet puhaltelevat joten on aika myös jäsenkirjeen                   

 

 

OP-VILPPULA RALLI 

Seuramme järjestämä OP Vilppula ralli ajettiin sateisissa tunnelmissa mutta hyvällä 

mielellä. Olemme saaneet paljon kiitosta kilpailijoilta hyvin järjestetystä kisasta ja siitä 

suuri kiitos kuuluu mukana olleille talkoolaisille! Ilman heitä ei kisaa olisi voitu järjestää 

joten kiitokset kaikille ☺ 

 

KILPAILUT 

46. Särkikangas JM ajetaan tänä vuonna yksipäiväisenä SUNNUNTAINA 14.10. Mukaan 

toimitsijaksi haluavat voivat ottaa yhteyttä Mikaan p. 040 - 5053 953 

 

Kyläseppä ralli ajetaan Petäjävedellä 15.12.2007. Seura on mukana järjestämässä siellä 

yhtä erikoiskoetta joten väkeä tarvitaan mukaan jotta saadaan homma hoidettua. 

Ilmoittautua voit tiistaisin Kuutolassa tai soittamalla Mikalle. 

 

SYYSKOKOUS 

Seuran syyskokous pidetään Kuutolassa TIISTAINA 6.11.2007 klo 18.00 

Esillä sääntömääräiset syyskokous asiat. Jäsenistöltä toivotaan runsasta osanottoa ja  

muistathan, että vain paikalla olemalla voit vaikuttaa. Tervetuloa! 

 

MUUTA URHEILUA 

Seuralla on varattuna salivuoro Vilppulankosken koululla ( ent.ala-aste ) maanantaisin 

18.30 – 20.30 ja toinen salivuoro Mäntän savosenmäen koululla torstaisin 19 – 21. Kaikki 

halukkaat jäsenet mukaan liikkumaan. 

 

SÄRKIKANKAAN RATA 

Radan harjoitteluajat ovat muuttuneet! Radalla saa käydä harjoittelemassa klo 12-20 

välisenä aikana muuten paitsi kesä-, heinä- ja elokuun viimeiset viikonloput ovat kokonaan 
kiellettyjä. 
 

HALLITUS 

Hallituksen kokoukset edelleen kerhohuoneella aina jokaisen kuun ensimmäisenä torstaina 

klo 18. Mikäli jäsenistöllä on jotain mieltä askarruttavia kysymyksiä, niitä voi aina esittää 

hallituksen jäsenille jotka sitten tuovat asiat esiin kokouksissa. 



MIKROAUTOKERHO 

Kokoontuu seurakunnan kanttorilassa, tarkemmat ajat löydät KMV lehden nuori 

seurakunta ilmoitusosiosta sekä seuran nettisivuilta os: www.visua.fi  

 

JÄSENTEN AKTIIVISUUS 

Aika paljon samat ihmiset ovat aktiivisesti mukana seuran järjestämissä tapahtumissa ja 

talkoissa. Nyt hallitus toivookin, että useammat jäsenet osallistuisivat seuran toimintaan. 

Rohkeasti vain uudetkin mukaan. Omien kilpailuiden lisäksi avustamme lähiseuroja heidän 

järjestämissään kilpailuissa. Monenlaista hommaa on joten varmasti kaikille löytyy 

mielekästä tekemistä ☺  

 

KERHOILLAT 

Päivystys edelleen Kuutolan kerhohuoneella aina tiistaisin klo 18 – 19.30. Tervetuloa 

paikalle katsomaan mikä on ajankohtainen puheenaihe. Samalla voit ilmoittautua mukaan 

eri tapahtumiin mitä olemme järjestämässä. 

 

PIKKUJOULUT 

Vuosi alkaa lähetä loppuaan joten perinteisiä seuran pikkujouluja vietetään 

LAUANTAINA 1.12.07 Rientolassa klo 19 alkaen.  Mukaan pikkupaketti ja iloinen 

joulumieli ☺ 

Aikuisilta maksu 10e/hlö ja alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Maksun voi suorittaa 20.11 

mennessä seuran tilille 552169-215522. 

Ilmoittautumiset 20.11 mennessä jäsensihteerille joko sähköpostillla os. satu@visua.fi tai 

soitto/tekstiviesti 044-2572909.  

Tervetuloa kaikki seuran jäsenet perheineen! 

 

KIERTOPALKINNOT 

Kaikkia kiertopalkinnon omaavia pyydetään toimittamaan ne Kuutolaan 13.11 mennessä. 

Kiitos!   
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