
       

                 JÄSENKIRJE     2/2007              
 
Aurinkoista maaliskuuta kaikille seuran jäsenille.  
 
PILKKIKILPAILUT 

On aika jälleen kisata kenellä nappaa eniten vai nappaako ollenkaan.. 
Pilkkikilpailut pidetään perjantaina 6.4 klo 10 alkaen Heinolassa 
 ( siellä Pohjan Hanskin rannassa ). Naiset ja miehet kisaavat samassa sarjassa 
ja lapsille on oma sarja. Kaikki jäsenet perheineen paikalle viettämään mukavaa 
pitkääperjantaita ulkoilun merkeissä ☺ 
 
KEVÄTKOKOUS 

Seuran kevätkokous pidetään Kuutolassa TIISTAINA 24.4 klo 18.00. 
Esillä sääntömääräiset kevätkokous asiat. Tervetuloa! 
 
JÄSENKORTTI 

Vuodelle 2007 otamme käyttöön seuran jäsenkortin, saat omasi ohessa. Korttia 
näyttämällä saa: 
 ¤ Vilppulan Essolta alennusta autopesusta. 
 ¤ Mäntän Laakerilta alennusta 
 
KILPAILUT 

Särkikankaan radalla 26.5 ajettavan Nuorten/Naisten liigan ilmoittautuminen 
päättyy 25.3, jolloin nähdään onko liigaan ilmoittautuneita joukkueita. 
Sunnuntaina 27.5 ajetaan Kardaani Special. Molempiin kilpailuihin kinnostuneet 
toimitsijat voivat ilmoittautua Mikalle ( 040-5053 953 ) 
 
JÄSENTENVÄLISET + TALVIPÄIVÄ 

Montulla päristeltiin jäsentenvälisten merkeissä 25.2 ja tulokset sieltä ovat 
seuraavanlaiset:  
RYHMÄAUTOT:                                              JM: 

1. Paavo Pohja 1.51.16                                 1. Joni Nieminen 2.09.04 
2. Hannu Pohja 1.55.16                               2. Petri Mäkinen 2.09.99 
3. Tapani Anttila 2.01.81                            3. Sauli Aronen 2.29.67 
                                                                       Ari Ala-Herttuala kesk.  

 
Perheen pienimpien ( ja isompienkin ) suut sai hymyyn perinteinen talvipäivän 
vietto jossa pulkat ja liukurit sai kyytiä. Parhaana laskuvälineenä palkittiin Ville 
Ruusilan maitokori-minisuksi yhdistelmä! Ville vei voiton myös lasten 
yhteislaskussa sekä oli nopein lasten sarjassa. 
Aikuisten nopeimman laskuajan otti nimiinsä Eetu rattikelkan huiman kyydin 
saattelemana ja aikuisten yhteislaskun nopein oli Uffe. 



 
MUUTA URHEILUA 

Seuralla on Vilppulan urheilutalolla varattuna salivuoro ke 20.30 – 21.45. 
Myöhäisen ajankohdan vuoksi väkeä on paikalla ollut todella vähän, joten kaikki 
halukkaan mukaan liikkumaan. Seuralla on myös toinen salivuoro ( lentopalloa ) 
Mäntän Savosenmäen koululla to 18.30-20.00. 
 
SÄRKIKANKAAN RATA 

Mikäli olet menossa radalle harjoittelemaan, muista ilmoittaa siitä aina  
Friskin Janille 050-5426 998. Näin estämme sen, ettei radalla ole liian paljon 
väkeä ajamassa samaan aikaan. Toiset kun haluavat testata autojansa rauhassa. 
 
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 tuovat asiat esiin hallituksen 
kokouksissa. 
 
MIKROAUTOKERHO 

Kokoontuu seurakunnan kanttorilassa, tarkemmat ajat löydät KMV lehden Nuori 
seurakunta ilmoitusosiosta. Kerholta löytyy pienemmille ja isommille autoja 
joten kaikki innokkaat vaan rohkeasti mukaan! Yhteyttä voit asian tiimoilta 
ottaa seuraaviin henkilöihin: Pekka Norpo ( 0400-734 218 ), Aaron Kukkola  
( 050-3371 246 ) ja Arto Niemi ( 0400-583 964 ). 
 
JÄSENTIEDOT 

Jos yhteistietosi muuttuvat, ilmoita siitä suoraan jäsensihteerille  
( satu_makinen@hotmail.com / 044- 2572 909 ). Ilmoittaessasi 
sähköpostiosoitteesi saat seuraavat jäsenkirjeet suoraan sähköisenä versioina. 
Osa on jo ilmoittanutkin, mutta saavat silti nyt paperiversion koska jäsenkortti 
tulee samassa. 
 

 
 
 PIRTEITÄ KEVÄTPÄIVIÄ KAIKILLE TOIVOTTELEE 
                                                                  

                                                                                 Hallitus 

 


