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Uuteenkaupunkiin on p,erus,ter- I

tu zuunnistusseu,ra, Vakka-Rasti. i

Perustavassa ,kokotr,ksessa on seu- i '

ran putreenjothtajaksi valittu Sep- Ipo ltäranta. Muut johto,kunnån ,

j äsene;t ovat Leo Vlto,rio, Seppo 
,Sinktkilä, Errrkl<i Luntamo, nfälti 
IPenttilä, Kari Honkanen, Raimo

Reunanen, Imrra salminen, Touko
Heino, Va[b[er Hirrnorlen, Urpotiprponen ja Heikki 'Ven,neiä. 
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Vakka-f,l,asti jåi,rjestää L päivänä I

toukokuuta Varkrka-suomen suun_
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Ii [,rudem s&Iuxmil?sstuasseiJran, heenjohtrijat ja viisi muuta jä-lI torseem pe'rust*u*** l-äf-ä. I sentä, t<okoonpanoksi t"h"-rJ;-i&("s§;DwBsE Fle'ru§uawaam E{orkc}. I senta, i(okoonpanoksi tuli seu_l
u'kseen oEi vEurue tsistalma ! t*uu*, liairno Reunanen «r.""-i
$Jgdem,[<au,§rungin VFK:re d: i iourhei]tr- ja retkeily:uoi j,i
lo'iEe saaprur'*urE Bp s*u**iä. Inari rtronkanen (nuorisrj";;;;;,
93gq.e ia suuv?rtistuksem t;- I Tcuko }Ieino (koututus- ja *rrijitävää lrrienr*rsjaosto), Irma satminenl

1 .T(oliouk sern ptrleenj ohtaj ana | 
(naisj aosto ) , Erkki Luntamo 

i

,toi,ri Sr.r_,,..., .eir,r__r__irx .^ _.,_",-'-l(tai.cusjaosto) ja Valter Ffirvo_:itoinri Seppo Sinkkilä ia sihtee_l\taiuu§Jaosi'o/ Ja Valter Hirvo-l
lrinä Ireikki v"r,",uiä. "--{;;; I :*" kiipailu- ia karttajaosto) 
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jirvvdksvi qe,r,_:r,r, ^itr-^,^^:::_::" I sei<ä Matti penttilä, Leo Vuo_ i

i littiks«'n, jonka sääntöjen rnu_ | H"irro 
:

t §aan ri:troclgstavat i aostoj en pu- | Lisäksi kokouksessa keskus- ,

iir;zvak,syi seuralle aitrraise;;;; i selia lviatti Penttilä, Leo Vuo- 
]

I vaii_tun toimilir_rnnan 
"-rrJ;*, 

I 
i.io, Urpo Lipponen, Seppo i

jsäänndt, joista rnm. -#"' I 
sinkkilä ia l{eikki vennelä. 
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i että seuran kotipaipka on U,rri- | .l aostoj en j äsenten valitsemi- 
I

ikaupunki ja ilil;--är"-äil I nen ja nimeäminen jätettiinr
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Vakka--lltiorni. Äänestysten iti: I irattiiuksen tehtäväksi. 
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i "^,":" 
kai;-'siutui parhaai<si nimi- | fiUntarkastajiksi valittiin;

I ehr-iotukseksi VAKKA-RASTI, | triannu Tuominen ia Tor Hen-i
] 3nmi uusi ,",rr.""ärisesti ris- | riksson sekä varalle Ell.en va-
l:11:li seuran *"'m*air"u', I rin ia pertti F;;i; :.-r.år.""]-i
| P';heenjohtajaksi valittiin yksi- ! edusta; iksi tulivat Seppo itä-i
i rnreltsesti Seppo ltäranta. FIal- | ranta. Seppo Sinkkilä ja Touko

V A K K A. § U O tr,I E N, S A N O M A T

ur, {tG::-
vasta toiminriasta ja annettiin
sitä varten evästylisiä ja ohjei-
ta vasta valitulle hallitukselle
ja e.ri jaostojen puheenjohtajil-
1e.

Perustavassa kokouksessa oii
Vakka.-Rastiin iirnoittautunut jo
33 j äsentä

VäIittömästi perustavan ko-
koulrsen j älkeen pidetyssä hal-
lituksen kokouksessa valittiin
seuren varapuheenj ohtaj aksi
Erkki Luntamo ja sihteeriksi
Seppo Sinkkilä. Seuran rahas-
tonhoitaj aksi valittiin Matti
Fenttilä ja : erikseen kokoussih-
teeriksi Heikki : Vennelä.


