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EDESSÄ EPÄVARMA KEVÄT!
Kevättä kohti mennään taas uusien rajoitustoimenpiteiden ollessa voimassa.
Koko vuosi on saatu kamppailla haasteellisessa tilanteessa ja näillä näkymin
tilanne jatkuu haasteellisena vielä joitain kuukausia. Tällä hetkellä tiedämme
käytännöt harjoittelun järjestämisen osalta maaliskuulle ja uusien ohjeistusten
tai rajoitusten mahdollisesti tullessa voimaan tiedotamme niistä jäsenistölle
seurana mahdollisimman pian.
Uutisointia asiasta tulee eri medioista ja välillä myös sekavana informaationa ja
halu jakaa tietoa muille on ymmärrettävästi suuri. Seuran hallitus ja toimisto
seuraa kuitenkin tilannetta aktiivisesti ja uusien ohjeistusten niin vaatiessa,
tiedotamme käytännöistä niin pian kuin mahdollista. Myös kilparyhmien
valmentajat tiedottavat omia ryhmiään mahdollisimman pian. Toivomme
kaikilta pitkämielisyyttä asioiden suhteen ja seuran yhteisen tiedotteen
odottamista ns. tilanteiden ollessa päällä. Tiedottaminen on nopeampaa ja
tehokkaampaa silloin kun tieto saadaan kaikille samanaikaisesti. Asioiden
selvittäminen saattaa myös viedä joitain hetkiä, jolloin seuran tiedote ja
linjaukset eivät ole valmiita välittömästä mediassa olleiden tiedotteiden jälkeen.
Seuran toiminnan järjestämistä määrittelee vahvasti myös Vantaan kaupungin
linjaukset asioista, joten ennen niiden julkituloa, ei myöskään seura pysty
tekemään itsenäisesti päätöksiä mahdollisten toimintojen jatkumisen / ei
jatkumisen suhteen. Yhteistä linjausta noudattamalla selvitään kuitenkin
varmasti tästäkin!
Hallikaudella järjestetyiksi mahdollistuneet kilpailut ovat sen sijaan tuoneet
piristystä talveen. Aikuisten SM-halleissa juoksi Riku Illukka
60 m pronssille omalla ennätyksellään ja lunasti samalla lipun EM-halleihin
tulevalle viikonlopulle! Kisalähetystä voi seurata YLE:n kanavilla. Nuorten SMhalleista puolestaan Jenna Vakkilainen rikkoi omia ennätyksiään
useammassakin lajissa ja saavutti N17 sarjassa pituuden kultaa ja 300 m
aitajuoksussa hopeaa! Onnittelut molemmille upeista saavutuksista ja
ennätyksistä
!
Rita Huttu, toiminnanjohtaja, rita.huttu@vantaansalamat.fi,
p.045 1130 373
SEURAHUPPARIT SAAPUNEET OSITTAIN –
MAHDOLLISUUS EDELLEEN TILATA HUPPAREITA
Seurahupparit ovat osittain jo saapuneet ja loppuja odotellaan lähiaikoina.
Ilmoitamme niitä hankkineille sitä mukaa kun ne ovat noudettavissa.
Hupparit voi noutaa Ykkös-Urheilusta.
Lisäksi hyviä uutisia vielä hupparitta oleville:
tilaaminen onnistuu jatkossa myös yksittäisinä tilauksina. Tilaus ja laskutus
huppareista tapahtuu seuran kautta ja valmiin hupparin voi noutaa YkkösUrheilusta.
Mikäli haluat itsellesi seurahupparin (joko omalla nimellä tai ilman nimeä), tee
tilaus Ritalle toimistolle.
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.
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HARJOITTELU RAJOITUSTOIMENPITEIDEN OLLESSA VOIMASSA
31.3.2021 ASTI
Rajoitustoimenpiteet koronaepidemian leviämisen estämiseksi ovat tällä erää
voimassa 31.3.2021 asti. Tähän asti ei ryhmäharrastustoimintaa voi järjestää
sisä- tai ulkotiloissa muille kuin 2008 tai myöhemmin syntyneille.
Harjoitukset järjestetään normaalisti seuraavissa ryhmissä:
Harrasteryhmät:
- 4-5- ja 6-7-vuotiaat maanantaisin Kilterin koulu
- 4-5- ja 6-7-vuotiaiaat torstaisin Kanniston koulu
- 8-11 -vuotiaat Myyrmäki-halli maanantaisin ja keskiviikkoisin
Kilparyhmät
- 2009-2011 syntyneet
- 2008 syntyneet
Lähiharjoitukset sekä sisä-, että ulkotiloissa keskeytyvät maaliskuun ajaksi
seuraavissa ryhmissä:
- 12-17 -vuotiaat harrasteryhmät (ryhmälle lähetetään kotiharjoitus-treeniohjeet)
- kaikki kilparyhmät, paitsi 2009-2011- ja 2008 syntyneet
(valmentajat ohjeistavat omatoimitreeniohjeilla omia ryhmiään)
- aikuisten harrasteryhmä edelleen tauolla
Tauolle jäävien nuorten ryhmien osalta selvitämme vielä mahdollisuuksia
järjestää myös osittain harjoituksia etäyhteyksien avulla. Tästä mahdollisesta
vaihtoehdosta tiedotamme vielä erikseen.

VANTAAN SALAMAT SUOMISPORTIN KÄYTTÄJÄKSI KEVÄÄN
AIKANA
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 Suomisport-appin kautta.
Lähetämme jäsenistölle lisäinfoa palveluun kirjautumisesta ja sen käytöstä
ennen käyttöönottoa. Tuleva toukokuun laskutus on tarkoitus tapahtua uuden
järjestelmän kautta.
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MAALISKUUN VINKKI:
Yleisurheilun EM-hallit
järjestetään 4.-7.3.2021
Puolassa. Mukana myös
Vantaan Salamien Rikun
Illukka miesten 60 metrillä!
YLE televisioi kisat, joten
TV:n äärelle kannattaa
asettautua lauantaina 6.3.,
jolloin laji ohjelmassa.
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TOIMINTAMAKSUPERIAATTEISTA
Muistutamme kaikkia harrastajia seuran laskutusperiaatteista kaikkien
toimintaryhmiemme osalta. Sekä harraste-, että kilpapuolella on käytössä ns.
jatkuvan laskutuksen periaate. Ts. laskutus ryhmästä tapahtuu ympärivuotisesti,
kunnes eroilmoitus on saapunut toimistolle (toimisto@vantaansalamat.fi tai 045
1130 373). Ilmoitus ohjaajalle ei riitä. Huom! Käytössä ei ole enää aiemmin
osassa ryhmissä käytäntönä ollutta jakoa kesä- ja talvikauteen laskutuksen
osalta.
Ilmoittautuminen ja ryhmästä poisjääminen on nykykäytännöllä harrastajalle
joustavampaa, kun se voi tapahtua ympäri vuoden.
Laskutus tapahtuu 3 kertaa vuodessa eli tammikuussa, toukokuussa ja
lokakuussa. Mikäli poisjäänti tapahtuu kesken jo maksetun laskutusajanjakson,
palautetaan jäljelle jäävä osa harrastajalle. Eroilmoituspäivän mukainen kuluva
kuukausi laskutetaan normaalisti.
Esimerkki: Harrastaja on maksanut laskun ajalle tammikuu-huhtikuu.
Eroilmoitus tulee toimistolle 10.2. Maksettavaksi jää näin edelleen helmikuu ja
maalis-huhtikuun osuus palautetaan harrastajalle.
Harrastajan oma päätös jättää osallistumatta ryhmään ja päätös jättää maksu
maksamatta ilman poisjäänti-ilmoitusta toimistolle, ei ole riittävä syy olla
maksamatta laskua. Huomautamme, että kuten muissakin organisaatioissa,
laskumme ovat myös perintäkelpoisia. On myös toimintamme kannalta tärkeätä,
että tiedämme osallistuvien harrastajien lukumäärät, joten pois jäämisestä
ilmoittamatta jättäminen hankaloittaa myös tältä osin työtämme erityisesti
koronarajoitusten aikana.
Korona-aika on valitettavasti sekoittanut tilannetta, mm. normaali
laskutusaikataulu ei ole pitänyt, kun toimintaa ei ole pystytty kaikille ryhmille
järjestämään. Kuitenkin myös tällä hetkellä pätevät samat poisjääntiohjeistukset.

VUODEN 2021 TAPAHTUMIA
Koronatilanne on peruuttanut tai siirtänyt monia tapahtumia. Tilanteen niin
salliessa, Tampere Junior Indoor Games järjestetään suunnitellusta aikataulusta
myöhäistettynä 9.-11.4. ja supistetulla lajivalikoimalla.
Seuran omista, Myyrmäen kentällä järjestettävistä tapahtumista kalenteriin on
lisätty Kultainen Keihäs (la 29.5.), Seuracup, 1. osakilpailu (ti 15.6.) ja
Sinettikisat (ti 22.6.). Syksyn tapahtumista järjestetään lokakuussa tuttuun
tapaan Vantaan Maraton lauantaina 9.10.
Kilpailujen järjestäminen riippuu kuitenkin sillä hetkellä olemassa olevista
koronarajoitteista. Näiden ja muidenkin kilpailujen tarkemmat tiedot löytyvät
www.kilpailukalenteri.fi -sivuilta. Toteutuessaan, kaikkiin omiin tapahtumiin
tarvitaan mukaan myös toimitsijoita seurastamme, joten laitathan päivämäärät jo
valmiiksi kalenteriisi.
Olemme myös mukana hakemassa Youth Athletics Games -tapahtumaa
vuodelle 2023 tai 2024 yhdessä Nurmijärven Yleisurheilun, Keski-Uudenmaan
Yleisurheilun ja Vihdin Viestin kanssa. Mikäli tapahtuma seuroille myönnetään,
YAG järjestetään Nurmijärvellä.
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