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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS SEURAVÄELLE!
”Kun aika on”, sanotaan mainoksessakin. Minun on nyt aika siirtää
viestikapulaa eteenpäin pitkän Salamat-uran jälkeen. Viimeinen työpäiväni tulee
olemaan 12.5., jonka jälkeen siirryn muihin haasteisiin.
On ollut hienoa olla mukana kasvattamassa Vantaan Salamia monipuolista
yleisurheilutoimintaa ja -tapahtumia tarjoavaksi seuraksi ja näkyväksi toimijaksi
Länsi-Vantaalla sekä yleisurheilupiireissä. Työtä on tehty paitsi muiden upeiden
työnkavereiden kanssa, myös lukemattomien valmentajien ja vapaaehtoisten
kanssa, joista monet ovat olleet mukana vuosikausia. Iso kiitos teille kaikille
kuluneista vuosista ja kiitos tekemästänne arvokkaasta työstä seuran eteen!
Ilahduttavaa on ollut myös seurata seuran omien urheilijoiden kasvamista
omalla urheilu-urallaan tai kasvamista pienestä urheilukoululaisesta jopa
aikuisuuteen asti seurassa koko ajan mukana ollen, joko urheillen tai muuta
seuratyötä tehden. On ollut hienoa nähdä miten omat nuoret ovat esim. ottaneet
vastuuta valmentajina ja näin vievät omaa osaamistaan eteenpäin uusille
innostuneille pienille yleisurheilijoille. Toimitte esimerkkinä siitä, että vaikka
oma aktiivinen urheilu-ura jossain vaiheessa loppuisikin, yleisurheilun ja
seuratoiminnan parissa voi toimia myös monilla muilla tavoilla!
Toivotan koko seuraväelle - urheilijoille, valmentajille, vapaaehtoisille ja
kaikille seuratoimijoille – menestyksekästä jatkoa, pidetään Salama-sydän
sykkimässä jatkossakin!
Rita Huttu, toiminnanjohtaja, rita.huttu@vantaansalamat.fi,
p.045 1130 373
Seuran hallitus tulee tiedottamaan lisää tulevaisuuden toimista ja tuttu
puhelinnumero 045 1130 373 säilyy jatkossakin seuran käytössä. Yhteydenotot
jatkossa siihen numeroon tai toimiston sähköpostiosoitteeseen
toimisto@vantaansalamat.fi.

TOIMISTON TAVOITETTAVUUDESSA VIIVETTÄ TOUKOKUUSSA
Ennen uuden työntekijän aloittamista on hyvä varautua viiveeseen
yhteydenottoihin vastaamisessa. Parhaiten tavoitat seuran sähköpostitse
osoitteesta toimisto@vantaansalamat.fi, posteihin vastataan mahdollisimman
pian. Myös puhelinnumero 045 1130 373 säilyy, tähän vastataan
mahdollisuuksien mukaan.

KESÄKAUSI ON KÄYNNISTYNYT 3.5.
Kesäkausi on käynnistetty viime viikolla. Kylmistä keleistä huolimatta ryhmät
saatiin hyvin käyntiin ja poikkeusolosuhteet eivät haitanneet harjoitusten
läpiviemistä. Myyrmäen yleisurheilukentän remontin on tarkoitus valmistua
toukokuun loppuun mennessä, jolloin päästää siirtymään uudistetulle kentälle.
Lähes kaikissa harrasteryhmissä on vielä tilaa, näet ryhmien tilanteen
www.vantaansalamat.fi -sivuilta. Harrasteryhmiä järjestetään 4-5-, 6-7-, 8-9-,
10-11, 12-13 ja 14-17-vuotiaille.
Samoin kilparyhmiin on mahdollista liittyä mukaan, kilparyhmiä 2012syntyneille ja vanhemmille. Lue lisää kilparyhmistä:
www.vantaansalamat.fi/FI/kilparyhmat
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PÄIVÄURHEILUKOULUT KESÄ- JA ELOKUUSSA
Päiväurheilukoulu kesälomalaisille järjestetään kesä- ja elokuussa.
Päiväurheilukoulu on tarkoitettu n. 7-12-vuotiaille tytöille ja pojille. Mukavaa
yhdessäoloa sporttisesti, mm. yleisurheilua, pelejä, leikkejä. Mukaan omat eväät
ja juotavaa sekä sään mukaiset varusteet.
Paikka: Myyrmäen yleisurheilukenttä ja sen ympäristö
Aika: 7.-23.6. ja 2.-6.8.2021 ma - pe klo 10.00 - 14.00
Hinta: 150 € (7.-23.6.) / 70 €/vko / päivähinta 20 €
Osallistuminen mahdollista myös vain osan aikaa (yksittäiset päivät).
Sisaralennus -10% toisesta lapsesta.
Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake
www.vantaansalamat.fi/FI/paivaurheilukoulu -sivuilla

KULTAINEN KEIHÄS LAUANTAINA 29.5.2021

Kultainen Keihäs järjestetään lauantaina
29.5.2021. Lajeina naisten ja miesten keihäs
sekä naisten ja miesten 100 m:n juoksu
pudotuspelimenetelmällä ”8 – 4” alku- ja
loppukilpailuna.

Todennäköisesti kilpailu tullaan järjestämään ilman yleisöä, mutta tapahtuma
televisioidaan MT26-kanavalla.
Alustava aikataulu:

klo
11.00 naisten keihäs
12.00 100 m:n alkuerät
12.15 miesten keihäs
13.30 100 m:n finaalit
13.45 tapahtuma päättyy

Tapahtumaa varten tarvitaan noin 35-40 toimitsijaa! Lähtisitkö sinä mukaan
tekemään tätä huipputapahtumaa? Voit ilmoittautua mukaan sähköpostitse
toimisto@vantaansalamat.fi tai suoraan Petralle lankinen.petra@gmail.com tai
puhelimitse toimiston numeroon 045 1130 373.

SINETTIKISAT TIISTAINA 22.6. MYYRMÄESSÄ
Suositut Sinettikisat Myyrmäen yleisurheilukentällä tiistaina 22.6. klo 17.30
alkaen, mikäli yleinen epidemiatilanne sallii kisojen järjestämisen.
Sarjat T/P9-T/P15 + M/N. Vantaan Salamat -jäsenet osallistuvat maksutta, kun
teet ilmoittautumisen ennakkoon.
Katso lajit ja aikataulu www.vantaansalamat.fi/FI/sinettikisat
Ilmoittautuminen Kilpailukalenterissa 21.6. mennessä:
www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=28235
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TOUKOKUUN VINKKI:
Kultainen Keihäs lauantaina
29.5. MT26-kanavalla!
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SEURACUP - 1. OSAKILPAILU TIISTAINA 15.6. MYYRMÄESSÄ
Seuracup on kaikille yleisurheiluseuroille tarkoitettu joukkuekilpailu, jossa 11–
17-vuotiaat nuoret kilpailevat ikäluokittain lähes kaikissa yleisurheilulajeissa.
Lisää Seuracupista voi lukea täältä: www.yleisurheilu.fi/seuracup/
Kannustamme kaikkia näihin ikäryhmiin kuuluvia osallistumaan kilpailuun, nyt
helposti omalla kotikentällä. Tutustu lajivalikoimaan ja ilmoittaudu mukaan
Kilpailukalenterissa: https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=28234
Osallistumisoikeus yhteen lajiin + viestiin. Ilmoittautuminen viimeistään 13.6.
Keskustele valmentajasi kanssa etukäteen mihin lajiin ilmoittaudut,
jokaiseen lajiin tulee saada seuran edustus!
Mikäli et löydä omaa nimeäsi ilmoittautumisjärjestelmästä tai mikäli
Kilpailukalenterin käyttö ei ole tuttua, kysy rohkeasti asiasta valmentajaltasi.
Tervetuloa mukaan taistelemaan paikasta finaaliin!

VUODEN 2021 TAPAHTUMIA
Kesää kohden päästään toivottavasti taas kilpailemaan. Tilanteen kehittymistä
voi seurata www.kilpailukalenteri.fi -sivuilta.
Tilanteen salliessa, seuran omista tapahtumista järjestetään seuraavat kilpailut:
- Kultainen Keihäs (la 29.5.)
- Seuracup, 1. osakilpailu (ti 15.6.)

- Sinettikisat (ti 22.6.).
- Vantaan Maraton (la 9.10)

Kaikkiin omiin tapahtumiin tarvitaan mukaan toimitsijoita, ilmoittauduthan
rohkeasti mukaan: toimisto@vantaansalamat.fi tai p. 045 1130 373 tai suoraan
Petralle lankinen.petra@gmail.com.

PIENKERÄYS LÄNSI-VANTAAN LASTEN- JA NUORTEN
LIIKUNTAHARRASTUKSEN TUKEMISEKSI
Vantaan Salamat järjestää ajalla 15.3.2021-14.6.2021 pienkeräyksen. Keräys
suoritetaan Länsi-Vantaan lasten- ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseksi.
Nuoret ovat erityisesti kärsineet koronapandemiasta ja keräyksen avulla
halutaan tukea liikunnan harrastamista lasten ja nuorten keskuudessa.
Keräyksestä saaduilla varoilla mahdollistetaan lapsille ja nuorille liikunnan
harrastamista mm. hankkimalla laadukasta valmennusta,
harjoittelumahdollisuuksia ja välineistöä sekä tuetaan niiden lasten ja nuorten
mahdollisuutta osallistua toimintaan, joilla ei muuten olisi mahdollista osallistua
toimintaan.
Voit osoittaa tukesi seuralle ja lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen
tukemiseksi tänä haasteellisena aikana suorittamalla itse päättämäsi summan
tilille Vantaan Salamat FI82 4055 0012 1845 09.
Muistathan käyttää viitettä ”salamakeräys”.
Yhteystiedot:
Vantaan Salamat ry, PL 14, 01601 Vantaa; toimisto@vantaansalamat.fi, p. 045 1130 373

Pienkeräysnumero RA/2021/265.
Pienkeräyslupa on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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