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KEVÄT TULEE KOHINALLA! 

 

Vaikka hiihtoloma vasta odottaa, kesäkautta kohtikin mennään jo vauhdilla. 

Kesän toimintojen osalta päivitämme tilannetta helmi-maaliskuun aikana, joten 

kannattaa seurata myös www-sivujamme. Luvassa on kuitenkin tuttuun tapaan 

sekä yleisurheilukoulut että päiväleiri. Pyrimme järjestämään myös 

juoksukoulun aikuisille.  

 

Hallikausi on lähtenyt hyvin käyntiin ja mm. junnuviesteissä Salamat saavutti 

useita mitaleja. Kisatunnelmia ja muuta seuran toimintaa voit seurata mm. 

Instagramista @vantaansalamat. Hallikausi jatkuu aina maaliskuulle, jolloin 

kisataan vielä mm. TJIG ja Helsyn junnuhallit, olethan merkannut nämä päivät 

jo kalenteriisi? Helsyn halleihin 14.-15.3. seura maksaa osallistumismaksut. 

 

Tuttu kevään merkki on myös oma lehti Salama Sanomat. Lähtisikö sinun 

yrityksesi mukaan tänä vuonna ilmoituksella? Myös toukokuussa odottava 

Kultainen Keihäs hakee yhteistyökumppaneita.  

 

Sanna Neuvonen, toiminnanjohtaja, sanna.neuvonen@vantaansalamat.fi,  

p.045 1130 373 

 

HIIHTOLOMALLA YLEISURHEILUKOULUISSA 

HARJOITUSTAUKO 

 

Hiihtolomaviikolla 8 (17.-23.2.) ei järjestetä yleisurheilukoulun harjoituksia. 

Valmennusryhmien osalta valmentajat ilmoittavat erikseen mahdollisesta 

harjoitustauosta. 

 

SALAMA SANOMAT ILMESTYY 6.4. 

- LÄHTISIKÖ YRITYKSESI MUKAAN ILMOITUKSELLA? 

 

Seuran oma lehti, Salama Sanomat, ilmestyy jälleen keväällä.  

 

Salama Sanomat on tarkoitettu kaikille liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneille 

lukijoille. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna koko Länsi-Vantaan alueelle sekä osaan 

Espoota ja Helsinkiä. Lisäksi lehteä jaetaan eri tapahtumissa kesän aikana. 

 

Lehden levikki tulee olemaan n. 39 000 kpl ja se jaetaan ilmaisjakeluna Länsi-

Vantaan alueella, mutta osittain myös Espoossa ja Helsingissä, joten 

ilmoittamalla lehdessä yritys saa laajaa näkyvyyttä ja on samalla mukana 

tukemassa lasten- ja nuorten urheilua.  

 

Mm. lehdestä saatujen mainostulojen avulla voimme pitää urheilukoulu- ja 

valmennusmaksut kohtuullisina, jolloin yhteistyöstä hyötyvät kaikki.  

 

Lähtisikö sinun yrityksesi mukaan?  

Aiempien vuosien lehdet löydät täältä: 

www.vantaansalamat.fi/FI/salamasanomat  

 

Olethan yhteydessä Rita Huttuun (rita.huttu@vantaansalamat.fi), mikäli sinulta 

löytyy kontakteja, joita pystyt hyödyntämään mainosmyynnissä. Myös juttuideat 

ja itse jutut ovat tervetulleita! 

 

Haemme yhteistyökumppaneita myös Kultainen Keihäs -tapahtumaan. 

Räätälöidään yrityksellesi näkyvyyden osalta sopiva paketti! Ole rohkeasti 

yhteydessä Ritaan! 

 

 

Salama Tiedote 2/2019 

• Kevät tulee 

kohinalla! 

• Hiihtolomalla 

yleisurheilukouluissa 

harjoitustauko 

• Salama Sanomat 

ilmestyy 6.4. – 

lähtisikö yrityksesi 

mukaan 

ilmoituksella? 

• Tampere Junior 

Indoor Games – 

hallikisat 

Tampereella 6.-8.3. 

• Tulevat 

toimitsijatehtävät 

• Rauha Valkeinen 

vuoden vantaalainen 

seuratoimija 

• Yhteistyö Wanda´sin 

kanssa jatkuu 

• Hallitus vuodelle 

2020 

 

 

 

 

 

 

http://www.vantaansalamat.fi/FI/salamasanomat


  SALAMA TIEDOTE 2/2020 
 

  10.2.2020  

Salama Tiedote - sivu 2 

 

Vantaan Salamat ry 

www.vantaansalamat.fi 

 

 

 

TAMPERE JUNIOR INDOOR GAMES – HALLIKISAT 

TAMPEREELLA 6.-8.3. 

 

Olethan lähdössä mukaan Tampereelle 6.-8.3. Silloin järjestetään yhdet Suomen 

suurimmista hallikisoista. Salamalaisille on varattu hotellihuoneita samasta 

paikasta kuin aiemmin ja myös yhteinen bussikuljetus pyritään järjestämään 

viime vuoden tapaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset majoitukseen sekä 

kuljetuksiin alla olevasta linkistä: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzom7aRlBY-WtVC0fQkbZJ-

gWkz6lC1acdnTIPh90tSP8fHg/viewform 

Huomioithan, että ilmoittautuminen majoitukseen ja kuljetukseen tulee tehdä 

19.2. mennessä! 

TULEVAT TOIMITSIJATEHTÄVÄT 

Tuleviin tapahtumiin tarvitaan niin uusia kuin kokeneitakin toimitsijoita! 

Ilmoittauduthan mukaan!  

 

29.2.-1.3. SM-halliottelut (sarjat 15v – aikuiset) 

15.3. HELSYn junnuhallit, 2. päivä  

 

toimitsijoita tarvitaan erinäisiin tehtäviin 

- aikaisempi kokemus tehtävistä ei välttämätön 

- erinomainen tilaisuus tutustua lajiin sisältä käsin 

- kisoissa mukana urheilijoita Suomen huipulta ja myös Salamien omia 

urheilijoita 

 

Ilmoittautumiset toimitsijaksi toimistolle: toimisto@vantaansalamat.fi 

 

Kevään ja kesän aikana järjestetään myös 1- ja 2-tason toimitsijakoulutukset, 

näistä lisää myöhemmin.  

 

 

RAUHA VALKEINEN VUODEN VANTAALAINEN SEURATOIMIJA 

 

Vantaan liikuntagaalassa palkittiin vantaalaisia urheilijoita, seuroja kuin 

taustavaikuttajia. Palkittujen joukossa oli myös Rauha Valkeinen, joka palkittiin 

vuoden seuratoimijana. Rauha on ollut mukana pitkään Salamien toiminnassa ja 

ansioituneesti vastannut etenkin huollosta. Lisäksi Rauha vaikuttaa myös 

Vantaan Seurayhtymässä sekä Vantaan Liikuntayhdistyksessä. Vantaan Salamat 

onnittelee Rauhaa palkinnosta ja kiittää kaikesta seuran eteen tehdystä työstä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELMIKUUN VINKKI:   

Käy liittymässä uuteen 

Salamat kierrättää -Facebook-

ryhmään. Tarkoitus on 

ryhmässä kierrättää (tarjota, 

lahjoittaa, myydä, vaihtaa tai 

kysellä, olisiko jollain 

kiertoon) urheilijoiden 

vaatteita ja varusteita. 

 

https://www.facebook.com/gr

oups/185797122636603/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzom7aRlBY-WtVC0fQkbZJ-gWkz6lC1acdnTIPh90tSP8fHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzom7aRlBY-WtVC0fQkbZJ-gWkz6lC1acdnTIPh90tSP8fHg/viewform
mailto:toimisto@vantaansalamat.fi
https://www.facebook.com/groups/185797122636603/
https://www.facebook.com/groups/185797122636603/
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YHTEISTYÖ WANDA´SIN KANSSA JATKUU 

 

Kaikille seuran jäsenille 15% alennus a la carte -ruokailusta arkisin ma-pe klo 

14.00 jälkeen. Edun saat, kun mainitset jäsenyydestä tilausta tehdessäsi. Etu 

max. 4 hlöä yhteislaskulla. 

 

HALLITUS VUODELLE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaan Salamien hallitus vuodelle 2020: Emma Roth, Paavo 

Mytty, Jani Merimaa (pj), Anu Kurppa, Minttu Paju, Petra 

Lankinen ja Karri Mäkelä 

 

 
VANTAAN SALAMAT RY  
Yhteystiedot 

 

Toimisto: 

Myyrmäen yleisurheilukenttä 

Raappavuorentie 8-10 

01600 Vantaa 

toimisto@vantaansalamat.fi 

 

Postiosoite:  

PL 14, 01601 Vantaa 

 

Toiminnanjohtaja:  

Sanna Neuvonen 
sanna.neuvonen@vantaansalamat.fi 
 

Valmennuspäällikkö: 

Olli-Pekka Mykkänen, 
olli.mykkanen@vantaansalamat.fi 
(opintovapaalla 1.10. alkaen) 

 

Puheenjohtaja: 

Jani Merimaa 

 

www.vantaansalamat.fi 
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