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MYYRMÄKI-HALLIN VUOROT ALKAVAT MARRASKUUSSA! 

 

Marraskuun tultua, myös Myyrmäki-halli avautuu jälleen 

talviharjoittelulle. Harjoitusvuorot alkavat 4.11. alkavalla viikolla ja 

harjoitusten päivät ja kellonajat säilyvät samoina. Marraskuussa 

vietetään myös seuran yhteistä kauden päätöstilaisuutta. Muistathan 

ilmoittautua juhlaan! Toivomme myös runsasta väkijoukkoa myös 

vuosikokoukseen, jossa valitaan hallitukselle uusia jäseniä. Mitäpä jos 

juuri sinä lähtisitkin mukaan seuran hallitustoimintaan? 

Sanna Neuvonen, toiminnanjohtaja, 

sanna.neuvonen@vantaansalamat.fi,  

p.045 1130 373 

 

 

HENKILÖSTÖN TAVOITTETAVUUS TALVIKAUDELLA 

 
Valmennuspäällikön opintovapaan johdosta, huomioittehan ensisijaiset 

yhteydenottotavat talven aikana: 

 

- urheilukouluasiat (myös laskutus): toiminnanjohtaja Sanna Neuvonen, 

sanna.neuvonen@vantaansalamat.fi tai toimisto@vantaansalamat.fi  

- valmennusryhmäasiat: ensisijaisesti oman ryhmän valmentajat 

- yleiset asiat: toimisto@vantaansalamat.fi  
 
1.10.2019-14.5.2020 välisenä aikana valmennuspäällikkö hoitaa joitain 

valmennustunteja. Ollinkin tavoittaa sähköpostitse, mutta huomaattehan 

viiveen vastauksissa. 

 

 

KAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS+  

VUOSIKOKOUS TIISTAINA 12.11.  

 

Koko seuraväen yhteistä kauden päätösjuhlaa vietetään marraskuun 

lopussa. 

 

Aika:  tiistaina 12.11. klo 18.00 – 20.00 

Paikka:  Wanda´s Kitchen & Lounge -ravintola (Liesikuja 5) 

 

Palkitaan menneen kauden onnistujia, vietetään yhdessä mukavaa aikaa 

ja tutustutaan seuraväkeen. Tervetuloa kaikille mukaan, myös uudet 

harrastajat!  Ilta päätetään seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen, 

jonne toivomme jäsenistöä myös runsaasti paikalle.  

 

Mikäli haluat vielä mukaan, muttet ole ilmoittautunut, laita viestiä 

toimisto@vantaansalamat.fi to 7.11. mennessä.  

 

Ilmoita osallistujien määrä ja myös mahdolliset ruoka-allergiat.   

Tervetuloa! 
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MARRASKUUN 

VINKKI:  

Urheilukouluihin mahtuu 

vielä mukaan, houkuttele 

kaveri mukaan 

tutustumaan. 
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS TIISTAINA 12.11. 

 

Seuran sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 12.11. klo 20.00 

Wanda´s Kitchen & Lounge -ravintolassa (Liesikuja 5). 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat; valitaan mm. 

hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Tervetuloa vaikuttamaan! 

 

Huom! ilta aloitetaan kauden päätösjuhlalla klo 18.00. Juhlaan 

osallistuvilta pyydetään ennakkoilmoittautuminen, kts. ohjeet edellä. 

Vain kokoukseen saapuvilta ei tarvita ennakkoilmoittautumista. 

 

AIKUISTEN YLEISURHEILUKOULU TALVIKAUDELLA 2019-

20  

 

Talvikaudella 2019-20 järjestetään yksi aikuisten yleisurheilukoulu -

ryhmä. Aikuisten yleisurheilukoulussa harjoitellaan ja tutustutaan eri 

lajeihin ammattitaitoisten ohjaajien johdolla. Et tarvitse entistä 

lajikokemusta, into ja halu oppia uutta riittää. Harjoitellaan hyppyjä, 

juoksuja ja heittoja rennolla asenteella. 

 

Myyrmäen yleisurheilukentällä/Myyrmäki-hallissa 2.10.2019 

alkaen! 

Aika: keskiviikko klo 17.00-18.00 (hallissa alk. 6.11.2019) 

Paikka: Myyrmäen yleisurheilukenttä ja Myyrmäki-halli  

 

Hinta: 180 € + seuran jäsenmaksu vuodelle 2019 (vuosikokouksen 

marraskuussa määrittelemä jäsenmaksu).  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VANTAAN SALAMAT RY  

Yhteystiedot 

 

Toimisto 

Myyrmäen yleisurheilukenttä 

Raappavuorentie 8-10 

01600 Vantaa 

toimisto@vantaansalamat.fi 

 

Postiosoite:  

PL 14, 01601 Vantaa 

 

Toiminnanjohtaja:  

Sanna Neuvonen,  

p. 045 1130 373 
sanna.neuvonen@vantaansalamat.fi 
 

Valmennuspäällikkö: 

Olli-Pekka Mykkänen, 

p. 045 1466 711 
olli.mykkanen@vantaansalamat.fi 

 

Puheenjohtaja: 

Anne Saarinen,  

p. 050 5577 881 

 

www.vantaansalamat.fi 
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