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UUSI VUOSI ALOITETAAN ULKOHARJOITTELULLA!
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Vuosi 2021 käynnistyy epävarmoissa
merkeissä rajoitustoimenpiteiden yhä ollessa voimassa. Toivottavasti
viimeistään helmikuussa pääsemme jälleen lähiharjoitteluun ja sisälle
halliin harjoittelemaan. Siihen asti harjoitellaan kuitenkin ulkona
kaikkien yli 8-vuotiaiden ryhmien kanssa. Ulkona on päästy tekemään
hyviä harjoituksia, joten kannattaa osallistua!
Alkuvuoden hallikisoista odottelemme myös vielä päätöksiä, mutta
toivotaan, että kevättä kohti mentäessä päästään myös kilpailemaan.
Vuoden 2021 aikana tulemme siirtymään Suomisport seurapalvelun
käyttäjäksi. Vuoden ensimmäiset laskutukset tehdään kuitenkin vielä
vanhan järjestelmän kautta. Vuoden ensimmäiseen laskutukseen sisältyy
myös seuran jäsenmaksu. Siinä jokaisella on mahdollisuus valita myös
perhejäsenmaksu, jonka valitsemalla voi antaa pienen rahallisen tukensa
seuralle tänä taloudellisestikin haastavan aikana. Pienikin panos on
tärkeä kokonaisuuden kannalta
Rita Huttu, toiminnanjohtaja, rita.huttu@vantaansalamat.fi,
p.045 1130 373

HARJOITTELU RAJOITUSTOIMENPITEIDEN OLLESSA
VOIMASSA 31.1.2021 ASTI
Rajoitustoimenpiteet koronaepidemian leviämisen estämiseksi ovat tällä
erää voimassa 31.1.2021 asti. Kunnes toisin ilmoitetaan, harjoitukset
järjestetään ulkona sekä kilpa-, että harrasteryhmillä (yli 8-vuotiaiden
ryhmät). 4-7-vuotiaiden harjoitukset on valitettavasti peruttu siihen asti,
kunnes pääsemme jälleen saliharjoitteluun.
Siihen asti harjoittelu tapahtuu seuraavasti:
KILPARYHMÄT:
- Harjoitukset jatkuvat ulkoharjoitteluna; jokaisen ryhmän valmentaja
ilmoittaa harjoituspaikat omalle ryhmälleen.
HARRASTERYHMÄT:
- 4-5- ja 6-7-vuotiaat (Kilteri, Kannisto):
harjoitukset perutaan 31.1. saakka, ellei toisin ilmoiteta.
- 8-11-vuotiaat ja 12-17-vuotiaat:
Harjoitukset jatkuvat ulkoharjoitteluna; molempien ryhmien tapaaminen
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18.00 Myyrmäen yleisurheilukentän
porteilla. Harjoittelu tapahtuu Myyrmäen urheilupuiston ulkotiloja
hyödyntäen. Pukeutuminen sään mukaan. Pakkasrajana -15 astetta, jonka
ylittyessä ei harjoituksia järjestetä.
- Aikuisten harrasteryhmä:
harjoitukset perutaan 31.1. saakka, ellei toisin ilmoiteta.
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OMALLA NIMELLÄ VARUSTETUT SEURAHUPPARIT
NYT TILATTAVISSA
Nyt jälleen saatavilla suositut, omalla nimellä varustetut seurahupparit!
Hupparimalli vaihtuu aiemmasta ja se on Craft-malliston tummansininen
Community Hoodie. Eteen tulee painatuksena seuran logo, taakse teksti
"Vantaan Salamat - yleisurheilu" ja halutessasi etunimesi. Hupparissa ei
ole vetoketjua.
Saatavilla koot:
Miehet: XS, S, M, L , XL, XXL, 3XL
Naiset: : XS, S, M, L , XL, XXL
Junior: 122/128 cm, 134/140 cm, 146/152 cm, 158/164 cm
Hupparin hinta 55 €/kpl painatuksineen.
Huom! Huppari laskutetaan etukäteen ja vain maksetuista huppareista
tehdään tilaus, koska kyseessä on personoitu tuote.
Tee tilaus lomakkeella linkin takaa. Jos tilaat useamman hupparin, tee
jokaisesta oma tilaus:
www.yleisurheilurekisteri.fi/desktopmodules/etaika_Jasenrekisteri2/ilmo
.aspx?g=ZAJLS3JMUPUQSCPX4NHK&t=
Huom! Tilausaikaa on jatkettu, teethän tilauksen viimeistään 31.1.2021!

JÄSENMAKSU VUONNA 2021
Vuoden 2021 jäsenmaksu laskutetaan tammikuussa joko toimintamaksun
yhteydessä tai erillisenä laskuna. Jäsenmaksu on vuosikohtainen ja se
tulee maksettavaksi toimintamaksun lisäksi.
Vuosikokouksen päättämä jäsenmaksun suuruus vuonna 2021 on:
- 35 €/lapsi (alle 18 v., eläkeläinen, opiskelija)
- 45 €/aikuinen
- 75 €/perhe
Perhejäsenmaksu on vapaaehtoinen ja sillä voi liittää jäseneksi kaikki
samassa taloudessa asuvat henkilöt. Perhemaksun valitsevat voivat
muuttaa laskun loppusummaa ja mikäli jäsenmaksulasku on tullut
useammalle kuin yhdelle henkilölle perheessä, voitte maksaa
perhejäsenyyden valitsemallanne laskulla ja jättää toisen huomioimatta.
Toivomme mahdollisimman monen valitsevan perhejäsenyyden.
Kaikki perhejäsenyyden maksaneet ovat tukemassa seuran
toimintaa erityisesti tänä taloudellisestikin haastavana aikana.
Ilmoitathan lisäksi osoitteeseen toimisto@vantaansalamat.fi jäseniksi
liitettävien perheenjäsenten nimet.
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TAMMIKUUN VINKKI:
Tilaa suosittu seurahuppari
omalla nimellä! Tilausaikaa
31.1. asti!
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VANTAAN SALAMAT SUOMISPORTIN KÄYTTÄJÄKSI
Vantaan Salamat siirtyy käyttämään Suomisport seurapalvelua jäsen- ja
tapahtumahallinnassaan. Jatkossa myös laskutus tulee tapahtumaan
Suomisportin kautta. Suomisport on Olympiakomitean kehittämä
digitaalinen palvelu, jonka avulla seurojen hallinnon pyörittäminen
helpottuu. Lue lisää: www.suomisport.fi.
Suomisport on myös käyttäjäystävällinen; jokainen seuran jäsen luo
oman Sporttitilin, jonka kautta jäsen ilmoittautuu tapahtumiin, maksaa
laskut jne. Tämän kaiken voi tehdä kätevästi puhelimella Suomisportappin kautta.
Lähetämme jäsenistölle lisäinfoa palveluun kirjautumisesta ja sen
käytöstä ennen käyttöönottoa. Vuoden ensimmäiset laskut lähetetään
vielä vanhan järjestelmän, yleisurheilurekisterin kautta.

KILPARYHMILLE HAETAAN JOUKKUEENJOHTAJIA
Käynnistelemme joukkueenjohtajatoimintaa kilparyhmissä. Tarkoitus on
löytää henkilöitä, joita kiinnostaa jojo-toiminta ja oman ryhmän
toiminnan kehittäminen mm. yhteisiä tapahtumia järjestämällä,
toimimalla esim. kisamatkoilla tarvittavissa aputehtävissä valmentajien
tukena kilpailujen joukkueenjohtajan tehtävissä jne.
Kiinnostuitko? Ole rohkeasti yhteydessä Ritaan toimistolle tai oman
ryhmäsi valmentajaan ja ilmaise kiinnostuksesi. Tarkoitus olisi löytää
jokaiselle ryhmälle 1-2 jojoa.
Joukkueenjohtajien oma tapaaminen on tarkoitus järjestää, kun vain
rajoitustoimenpiteet hellittävät ja fyysiset tapaamiset ovat jälleen
mahdollisia.

VANTAAN SALAMAT RY
Yhteystiedot
Huom! Toiminnanjohtaja
lomautettuna 50%:n työajalla
28.2.2021 asti.
Toimisto:
Myyrmäen yleisurheilukenttä
Raappavuorentie 8-10
01600 Vantaa
toimisto@vantaansalamat.fi
Postiosoite:
PL 14, 01601 Vantaa

VUODEN 2021 TAPAHTUMIA

Toiminnanjohtaja:
Rita Huttu
rita.huttu@vantaansalamat.fi

Koronatilanteen niin salliessa, talvelle suunniteltuja kilpailuja ovat:
Helsy-hallit 2, 6.-7.2.; Junnuviestit 14.2. ja Junnuhallit 20-21.3.
(Helsy-hallit 1. ja hallimoniottelut 30-31.1. on peruttu, osa lajeista
siirretty pidettäväksi 7.2.)

Puheenjohtaja:
Jani Merimaa

Kilpailujen järjestäminen riippuu kuitenkin sillä hetkellä olemassa
olevista koronarajoitteista. Näiden ja muidenkin kilpailujen tarkemmat
tiedot löytyvät www.kilpailukalenteri.fi -sivuilta. Toteutuessaan,
tarvitaan mukaan myös toimitsijoita seurastamme.
Mahdollisesti toteutuessaan, Tampere Junior Indoor Games 12.-14.3. on
jälleen seuramme kilpailukalenterissa ja tarkoitus on entiseen tapaan
osallistua kilpailuun isolla joukkueella!
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