
                         JÄSENKIRJE 1/2004               2.1.2004 

  
Hyvää uudenvuoden alkua pakkasta ainakin on vuoden alussa –15 ja risat. 

 

Vuoden 2004 hallitus kokoontuu seuraavista henkilöistä. 

 

Puheenjohtaja             Mika Mutkala                   040-5053953    info@visua.fi 

                                                                       Puh/Fax (03)4716380  

Varapuheenjohtaja    Heikki Nieminen               050-5269236 

                                            Ari Ala-Herttuala             (03)4714712  

                                     Hanne Tiistola                 040-5375602 

                                     Juha Mäkinen                    0400-882245 

                                     Joni Nieminen                    044-2705279 

                                     Tuula Aronen                    040-7066231 

                                     Ulf Gustafsson                   0400-672569 

                                     Markus Melanen               040-5293656 

                                     Markku Larmi                 050-3612624 

  Sihteeri                      Satu Mutkala                     040-5204304 

 

 ViSUA  ilmoittaa  tapahtumista KMV-Lehden seurapalstalla 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. 

 

 Seuralla on myös Särkikankaalla ralliharjoittelurata (2km), harjoitteluaika lauantaisin klo 

10.00-18.00. Rata jäädytetään kuluvalla viikolla  jos pakkasta on. Ennen joulua jäädytettiin jo 

kerran ja tuli lämmin kausi. Toivottavasti pakkasia riittää niin ei sula heti ja päästäisiin 

ajamaan. 

 

ViSUAlla on myös omat kotisivut netissä www.visua.fi, jossa on nähtävillä seuran toimintaa, 

tuloksia, kuvia. Käykää katsomassa ja antakaa palautetta ja vinkkejä miten voisi kehittää 

sivuja lisää. 

 

Seura järjestää tarpeen mukaan erilaista toimintaa, eli tuokaa esiin toiveitanne. 
                                     

Seuralla on liikuntatunnit Vilppulan Urheilutalolla Maanantaisin klo 18.50-20.20 (sählyä, 

lentopalloa,sulkapalloa ja muuta mitä tulee mieleen osallistujamäärästä riippuen.) 

 

Mikroauto-kerho kokoontuu seurakunnan kanttorilassa kerran kuukaudessa ja toiminnasta 

vastaa Norpon Pekka (puh.4714741).                                                                      

                                                                                                                          Käännä!!! 
 

 

http://www.visua.fi/


 

 

Vuosi vaihtui ja on taas jokavuotisten jäsenmaksujen aika Nuorisojäsenet 5€ ,    

Aikuisjäsenet 15v-   18 €. 

 Suorituksen pitäisi olla viimeistään seuran tilillä   30.1.-04   mennessä.  

Tilinumero  

MSOP 552169-215522     merkintä  ”jäsenmaksu 2004” 

Vilppulan Seudun UA    

Kuitissa tulisi näkyä kenen jäsenmaksu on maksettu, helpottaa jäsenseurantaa kun tietää 

kuka on tai kuka ei ole maksanut. Kiitos jo etukäteen. 

 

Osoitteen muutoksista ilmoitelkaa Mikalle 040-5053953 , (03)4716380 tai sähköpostilla  

info@visua.fi ,  mika.mutkala@surfeu.fi   tai  kerhon postiosoitteeseen. 

Vilppulan Seudun UA  

Kuutolankatu 2 

35700 Vilppula 

Niin saadaan posti oikeaan osoitteeseen. 
  

 

Ensi kesästä sen verran että, ViSUAlla on Lahti EM Historic- rallissa EK järjestettävänä ja 

Exide-Rallissa tampereella EK. 

 

 

 

 

 

 

Talviterveisin Mika ViSUAsta 
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