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SEURA VAHVISTUU UUDELLA NUORISOPÄÄLLIKÖLLÄ ! 
 

Elokuussa palaillaan urheilukoulujen tauolta, lomilta ja koulutkin alkavat. Säät 

eivät ole tänä kesänä olleet ne parhaimmat, mutta toivottavasti kuitenkin hyviä 

harjoittelusäitä vielä riittäisi loppukesällekin. 

Kuukausi aloitellaan toimitsijakoulutuksella maanantaina 7.8., sinne ovat 

tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Elokuun aikana kisaillaan myös Silja Line 

seurakisoissa sekä Salama Cupissa. Lisää näistä kaikista tässä tiedotteessa. 

Elokuun aikana päästää siis taas täyteen tohinaan ryhmien ja muunkin 

toiminnan osalta ja toisaalta pikkuhiljaa toimistolla aletaan valmistelemaan jo 

talvikauttakin. Suunnittelussa ja valmisteluissa on mukana myös 7.8. alkaen 

seuran uusi nuorisopäällikkö Laura Santala. Koko seuran puolesta Lauralle 
tervetuloa! Laurasta voi lukea lisää tämän tiedotteen kuukauden salamalainen - 

jutusta. 

Rita Huttu, toiminnanjohtaja, rita.huttu@vantaansalamat.fi,  

p.045 1130 373 

 

VANTAAN SALAMAT T-PAIDAT TOIMISTOLTA 
 

Muistattehan hakea toimintamaksuun sisältyvän Vantaan Salamat t-paidan 

toimistolta (Myyrmäen yleisurheilukenttä, huoltorakennus, 2.krs). Paita kuuluu 

jokaiselle toimintamaksun suorittavalle urheilukoululaiselle tai 

valmennusryhmäläiselle. Kivistöön toimitamme paitoja myös harjoituksiin. 

1-TASON TOIMITSIJAKOULUTUS MAANANTAINA 7.8. 

1-tason toimitsijakoulutus järjestetään maanantaina 7.8. klo 18.00  
Myyrmäen yleisurheilukentän huoltorakennuksessa. Koulutus kestää n. 1,5 h. 

 

Koulutuksessa käydään yleisurheilun säännöt läpi perustasolla, painottaen lasten 

sääntöjä. Koulutus on tarkoitettu vasta-alkajille, mutta myös lajia tunteville 

joilla ei ole muodollista toimitsijakoulutusta. Suosittelemme koulutusta 

kaikille urheilijoiden vanhemmille, vanhemmille urheilijoille sekä kaikille 
toimitsijatehtävistä kiinnostuneille. Ennakkoilmoittautumista ei tarvitse tehdä. 

 Lue lisää toimitsijakoulutuksista: www.vantaansalamat.fi/FI/toimitsijakoulutus 

 

Toimitsijakoulutus myös maanantaina 14.8. klo 16.45. Tämä koulutus on 

tarkoitettu erityisesti minivalmennusryhmäläisten vanhemmille, mutta 

myös muut ovat tervetulleita. 

 

 

WANDA´SIN KUMPPANIKISA KÄYNNISSÄ VIELÄ ELOKUUN 
 
Wanda´s Kitchen & Lounge on tuonut uudet menut ruokalistalleen, jossa 
pääosassa ovat Länsi-Vantaalaiset urheiluseurat. Länsi-Vantaalaiset 

urheiluseurat ovat itse rakentaneet omat menut, jotka ovat joka päivä myynnissä 

kaikille asiakkailleen.  Jokaisesta myydystä kumppanimenusta tilitetään 

kyseiselle kumppaniseuralle 2 €.  

 

Vantaan Salamat menu 30,-: Sipulirenkaat, Maissikana L, G, Suklaakakku L 

 

Lisäksi käynnissä kumppanikisa 3.7.-31.8., jonka aikana eniten omia 

menukokonaisuuksia myyneet seurat palkitaan. Paikalliset urheiluseurat 

pääsevät siis lajirajoja rikkoen kilpailemaan toisiaan vastaan – syömisessä! 
Nyt kannattaa viedä koko perhe syömään Wanda´siin! 
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TULEVIA TAPAHTUMIA – TOIMITSIJOITA TARVITAAN 
 

Loppukesä on myös tapahtumia täynnä ja seuran toimitsijavelvoitteita 

täyttämään tai omia tapahtumia järjestämään tarvitaan runsaasti vapaaehtoisia. 

Toivomme mahdollisimman monen pystyvän osallistumaan tapahtumiin. 

Tehtävät ovat helppoja ja niihin opastetaan. Avuksi toimitsijatehtävissä on myös 

toimitsijakoulutuksen käyminen, mutta se ei ole välttämättömyys. 

 

Huomaattehan, että osa tapahtumista on päiväaikaan tapahtuvia ja varsinkin 

alla olevien tapahtumien osalta toivomme erityisesti päivällä mukaan pääseviä 

osallistumaan apuna kisojen järjestämiseen:  

 
Perjantai 15.9.  Vantaan koululaisten maastojuoksukisat, Myyrmäki 

Tiistai 26.9.  School Action Day, Myyrmäki  

 

Muita tulevia iltapainotteisia tapahtumia ovat: 

 

Keskiviikko 9.8.  Seuracupin 2. piirikilpailu, Hiekkaharju 

Keskiviikko 16.8.   Silja Line seurakisat, Myyrmäki 

Lauantai 19.8.   Seuraottelu, Myyrmäki 

Maanantai 21.8.  Miniottelut (9-vuotiaat) 1. päivä, Hiekkaharju 

Tiistai 22.8.   Miniottelut (9-vuotiaat) 2. päivä, Hiekkaharju 

Sunnuntai 17.9.  Seuran mestaruuskisa, Myyrmäki 

Perjantai 13.10.  Vantaan Maraton - valmistelut 
Lauantai 14.10.  Vantaan Maraton 

 

Mukaan tapahtumiin voi ilmoittautua toimistolle (toimisto@vantaansalamat.fi) 

tai Mikolle (mikko.viilo@gmail.com).  

 

SILJA LINE SEURAKISAT KESKIVIIKKONA 16.8. 

Kesän toinen Silja Line Seurakisa Myyrmäen yleisurheilukentällä 

keskiviikkona 16.8. klo 18.00-19.30. 
 

Lajit: T/P9  600 m kävely, kuula         T/P11 600m kävely, korkeus 

 T/P13 600m kävely, pituus T/P15 600m kävely, pituus 

 

Huom! Silja Line Seurakisat eivät ole tilastokelpoisia. Kisoissa noudatetaan alle 

13-vuotiaiden sääntöjä. Kisojen toimitsijoina toimivat seuran vanhemmat 

urheilijat sekä lasten huoltajat. 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.vantaansalamat.fi/FI/siljalineseurakisat  

 

Silja Line Seurakisassa ikäluokat 9-15 kilpailevat matalan kynnyksen kisoissa. 
Jokaisessa kisassa (3 kesässä) on 2-3 lajia kullekin ikäluokalle.  Jokaisesta 

lajiosallistumisesta saa tarran kisapassiin. Kaikki vähintään kahteen kisaan 

osallistuneet saavat mitalin. Seurakisa on avoin myös muille, kuin oman seuran 

jäsenille. Kisaan voi osallistua ilman yleisurheilulisenssiä. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ELOKUUN VINKKI:   

Yleisurheilun MM-kisat 

järjestetään Lontoossa 4.-13.8. 

YLE televisioi kisat.  
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SALAMA CUP MAANANTAINA 28.8. 

 

Kesän toinen ja viimeinen Salama Cup järjestetään maanantaina 28.8.  

 

Kisat järjestetään oman harjoitusajan aikana eli klo 17.00 alkaen ja klo 18.15 

alkaen. Tiistain ja keskiviikon ryhmien urheilukoululaiset ovat tervetulleita 

mukaan jompaankumpaan ryhmään! Lajit ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. 

 

Toimitsijoina toimivat vanhemmat ohjaajat apunaan! Ilmoittaudu 

kisapaikalla avuksi. 
 

Kisan aikana toivomme mahdollisimman monen aikuisen olevan lapsensa 
mukana tapahtumassa. Tervetuloa mukaan! 

 

 

 

KUUKAUDEN SALAMALAINEN 

 

Elokuun salamalaisena esitellään seuran uusi nuorisopäällikkö Laura Santala. 

Kuka olet?  
Olen Laura Santala, 25 -vuotias 

urheiluvalmennukseen suuntautunut 

liikunnanohjaaja (AMK). Alunperin olen  

kotoisin Oulusta ja muutin Helsinkiin 

parivuotta sitten.  Aiempaa työkokemusta 

minulla monipuolisesti niin lasten ja 

nuorten kuin myös aikuisten ja 
ikääntyneiden liikunnan puolelta. Vapaa-

aikani kuluu kesäisin purjehtiessa ja 

talvisin laskettelurinteessä.   

Millä fiiliksellä lähde seuran nuorisopäällikön tehtävään? 

Hyvällä fiiliksellä, odotan innolla uusia mielenkiintoisia työtehtäviä.   
 

Taustasi on purjehduksen puolelta. Onko jo ajatuksia siitä, mitä siellä hyviksi 

havaittuja käytäntöjä pystyt hyödyntämään uudessa työssäsi? 

Olen työskennellyt useassa purjehdusseurassa valmentajana ja näin ollen nähnyt 

läheltä paljon erilaista urheiluseuratoimintaa.  Aiemmista töistäni mukaan on 

varmasti tarttunut erilaisia tapoja ja toimintamalleja joita pystyn hyödyntämään 
niin toimistotöissä kuin myös käytännön ohjauksessa.  
 

Mikä seurassa toimimisessa ja lasten ja nuorten valmentamisessa on parasta? 

Parasta on, kun näkee, että lapsi tai nuori on löytänyt itselleen mieleisen tavan 

liikkua ja harrastaa.  Liikunnan ilon, uusien taitojen oppimisen ja oivaltamisen 

näkeminen lapsista ja nuorista ovat valmentajan työn helmiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAAN SALAMAT RY  

 

Yhteystiedot 

 

Toimisto: 

Myyrmäen yleisurheilukenttä 

Raappavuorentie 8-10 

01600 Vantaa 
toimisto@vantaansalamat.fi 

 

Postiosoite:  

PL 14, 01601 Vantaa 

 

Toiminnanjohtaja:  

Rita Huttu, p. 045 1130 373 

rita.huttu@vantaansalamat.fi 

 

Valmennuspäällikkö: 

Olli-Pekka Mykkänen, 
p. 045 1466 711 
olli.mykkanen@vantaansalamat.fi 
 

Puheenjohtaja: 

Sami Kilpeläinen,  

p. 040 5520 646 

 

www.vantaansalamat.fi 

 


