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Kevät on jo pitkällä, vaikka aluksi näytti siltä, että talvi ei lopu ollenkaan. 
 
Talvi oli kiireistä aikaa seuralaisille, mentiin missä milloinkin avustamassa toisia seuroja kilpailuissa ja 
radallakin oltiin lähes joka päivä jäädyttämässä sprinttiä varten ja nyt alkaa sulamaan viimeisetkin 
jäädytykset kesää odotellessa. 
 
Rakennustalkoita on pidetty kerran tänä keväänä ja tarkoitus olisi jatkaa kevään ja kesän aikana niin 
paljon, kun vaan keritään ja mukaan saa tulla, jos kerkiää tai muuten vaan kiinnostaa. Yritetään 
mahdollisuuksien mukaan laittaa KMV:n seurat toimivat palstalle, milloin pidetään talkoita ja netti 
sivuilla(www.visua.fi) on yleensä aina ajan tasalla olevaa tietoa toiminnasta ja muusta mitä seura 
tekee ja toimii. 
 
Mikroautokerho on aloittanut kevät-kesä toimintansa kerhotiloissa ja jonkin ajan päästä alkaa 
ajokäynnit Jämsän Haaralankankaalle. Poikia ja Tyttöjä toimintaan kaivataan lisää, että kerholla olisi 
toimintaa. Enempi kerhosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Pekkaan 0400-734218 
 
6.5.2006 JM-tutkinto(Yleinen) Vilppulan kunnantalolla ilmoittautumiset Terhi Kuisma-Tuomiselle  
0400-216441 tai terhi.kuisma@pp.inet.fi 
 
Kilpailut: 
13.-14.5.2006 Jäähdys JM seuralta on pyydetty ostotajouksien hoito + 2 ratatuomaripistettä 
Halukkaat ottakaa yhteyttä Mika 040-5053953 tai info@visua.fi 
 
20.-21.5.2006 Kardaani Special lauantaina Nuorten ja Naisten liiga sunnuntaina normaali jokkiskisa 
halukkaat toimitsijat ottakaa yhteyttä Mika 040-5053953 tai info@visua.fi 
 
15.7.2006 Lylyn kesäpäivä seuralla liikenteen ja paikoitus opastus halukkaat ottakaa yhteyttä Mika  
040-5053953 tai info@visua.fi 
22.7.2006 Kankaanpää Seutu ralli  
Seuralla hoidettavana ½ Ek:ta toimitsijoita tarvitaan n.20 halukkaat ottakaa yhteyttä Pamppuun 040-
7137794 
 
Radan siivoustalkoot pidetään ennen omaa jokkiskisaa,  ilmoitellaan  tarkemmin lähempänä. 
 
Seura pitää 17.6.2006 Särkilahdessa kilpailun toimitsijoille kesätoimintapäivän ja saunaillan, 
ilmoitetaan tarkemmin KMV:ssä ja nettisivuilla. 
 
Ohessa on sinun jäsenkorttisi ja siihen on neuvoteltu Vilppulan huoltoasemille alennukset jotka 
ilmenevät kortistasi. 
Lisäksi kun haet Vilppulan sahanportilta avaimen ajoharjoittelua varten, niin näytä kortti vartijoille.  
Lisäksi tällä kortilla pääset puoleen hintaan Särkikankaalla tapahtuviin autokilpailuihin. 
 
AT-Varaosan  30 € osto-oikeuden jäsenkorttiarvonnassa voitti REIJO KETONEN 25411674             
Arvonta suoritettiin 24.4.2006 klo 17:00  AT-Varaosassa. Voiton voit lunastaa korttia näyttämällä. 
Onnea voittajalle! 
Osto oikeus on vuoden 2006 loppuun saakka 
 
Liikuntavuoroista hiukan salivuoro on anottu maanantai-illaksi ja jalkapallovuoro perjantai-illaksi 
Visualla on jalkapallo-ottelu Mäntän UA:ta vastaan kesällä eli kaikki kynnelle kykenevät mukaan peliin 
ilmoitetaan tarkemmin ajankohta. 
 
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 
 
Kevät terveisin Mika ViSUAsta 


