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LOPPUKESÄKIN ON TÄYNNÄ MIELENKIINTOISIA TAPAHTUMIA ! 

 

Lämpöä on riittänyt tänä kesänä ja toivottavasti sitä riittää myös pitkälle 

syksyyn. Koulut alkavat ja lomat alkavat olla monilla jo pidetty. Kesäkausi 

jatkuu kuitenkin aina syyskuun puoliväliin saakka, jonka jälkeen lokakuun 

alussa siirrymme talvikaudelle. Tässä loppukesän aikana on luvassa edelleen 

paljon tapahtumia niin omalla, kuin muillakin kentillä.  

Mm. seuracupissa kisaillaan toinen osa, nuoret kilpailevat SM-kisoissa ja omalla 

kentälläkin on vuorossa vielä Silja Line seurakisa, Salama Cup ja 9-13-

vuotiaiden Junnuottelut. Kansainvälisen jännityksen tuo tietysti EM-kilpailut 

Berliinissä sekä Ruotsi-ottelu Tampereella. 

Omissa tapahtumissa tarvitsemme paljon vapaaehtoisia, jotta kilpailuja 

pystytään järjestämään. Ilmoittautukaa rohkeasti mukaan. Kuten kuukauden 

salamalainen Sanna toteaa, ”Salamissa on loistavaa porukkaa, joiden kanssa on 

mukava tehdä hommia”. Mikset liittyisi mukaan? 
Rita Huttu, toiminnanjohtaja, rita.huttu@vantaansalamat.fi, p.045 1130 373 

 

 

HEITTOKOULU TIISTAISIN MYYRMÄEN KENTÄLLÄ 

 

Heittokoulu pyörii läpi kesän joka tiistai klo 17.00-18.30 Myyrmäen 

yleisurheilukentällä. Heittokouluun on tervetulleita kaikki yli 8-vuotiaat 

heittolajeista kiinnostuneet seuran urheilijat. 

 

Heittokoulun valmentajina toimivat Aapo Räntilä ja Kari Järvelä. 

 
 
SILJA LINE SEURAKISA KESKIVIIKKONA 15.8.  

 

Kesän viimeinen Silja Line seurakisa järjestetään  

keskiviikkona 15.8. klo 18.00-19.30 Myyrmäen yleisurheilukentällä. 

 

Lajit:  T/P 9   600 m kävely, kuula T/P11  600 m kävely, korkeus 

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

 

Huom! Silja Line Seurakisassa ikäluokat 9-15 kilpailevat matalan kynnyksen 

kisoissa. Jokaisessa kisassa (3 kesässä) on 2 lajia kullekin ikäluokalle.  

Silja Line Seurakisat eivät ole tilastokelpoisia. Kisoissa noudatetaan alle 13-

vuotiaiden sääntöjä. Kisojen toimitsijoina toimivat seuran vanhemmat urheilijat 

sekä lasten huoltajat.  

 

Ilmoittautuminen 14.8. menneessä Kilpailukalenterissa: 

www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=22625 tai paikan päällä ennen kisaa. 

Jokaisesta lajiosallistumisesta saa tarran kisapassiin. Kaikki vähintään kahteen 

kisaan osallistuneet saavat mitalin. Seurakisa on avoin myös muille kuin oman 

seuran jäsenille, tällöin osallistumismaksu 2 €/kisapäivä. Kisaan voi osallistua 

ilman yleisurheilulisenssiä (tässä tapauksessa ilmoittaudu toimistolle tai 

suoraan kisapaikalla).  
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SALAMA CUP  MAANANTAINA 27.8. 

 

Salama Cup on seuran sisäinen, 4-7 -vuotiaille tarkoitettu kisa Myyrmäen 

yleisurheilukentällä, jossa mitataan tulokset, mutta palkintoja ei jaeta. Lajeja 

yhdessä kisassa on 1-2 ja ne vaihtelevat kisasta toiseen.  

 

Salama Cup II– järjestetään maanantaina 27.8.  

 

Lajit:  4-5 v.: pallo ja 40 m 6-7 v.: pituus ja 40 m 

 

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.  

 

Toimitsijoina toimivat vanhemmat ohjaajat apunaan! Ilmoittaudu 

kisapaikalla avuksi. Kisan aikana toivomme mahdollisimman monen aikuisen 

olevan lapsensa mukana tapahtumassa. Tervetuloa mukaan!  

 

TULEVAT TOIMITSIJATEHTÄVÄT 

Kesäkauden tapahtumiin tarvitaan niin uusia kuin kokeneitakin toimitsijoita! 

Ilmoittauduthan mukaan!  

 

Seuraaviin tapahtumiin tarvitaan toimitsijoita: 

- 15.9. Helsy Junnuottelut II, Myyrmäki: kilpailutoimitsijoita, kioskihenkilöitä 

- 16.9. Seuran mestaruuskilpailut, Myyrmäki: kilpailutoimitsijoita 

- 28.9. Koululaisten maastokisat, Hakunila (päiväkisa): kilpailutoimitsijoita 

- 13.10. Vantaan Maraton, Tikkurila: huolto, reitinvalvonta, kanslia, 

rakentaminen jne. 

 

Ilmoittautumiset toimitsijaksi myClubissa tai suoraan Mikolle: 

www.vantaansalamat.fi/FI/toimitsijakalenteri tai mikko.viilo@gmail.com 

 

Toimitsijakalenterissa kaikki kisat ja koulutukset! 

 

VANTAAN MARATON LAUANTAINA 13.10. 

Yksi vuoden isoimmista ponnistuksista, Vantaan Maraton, lähestyy.  

Vantaan Salamat on yksi kolmesta järjestävästä seurasta, jotka järjestävät  

 

Tapahtuma järjestetään lähes täysin talkoovoimin. Maratonin merkitys Vantaan 

Salamien toiminnalle on suuri; sen tuoman taloudellisen hyödyn ansiosta 

pystymme pitämään mm. urheilukoulumaksut kohtuullisina. Lähtisitkö sinä 

mukaan järjestelyihin?  

 

Maratonin järjestelyiden sujuvuudesta hyötyvät tavalla tai toisella kaikki seuran 

jäsenet! Tehtäviä on laidasta laitaan ja kaikille löytyy varmasti sopivia tehtäviä. 

Tehtäviin kuuluvat mm. huolto, reitinvalvonta, kisakanslian hoitaminen, alueen 

rakentaminen ja purkaminen jne. Luvassa mukava päivä kivassa porukassa! 

Ilmoittautumiset talkoolaiseksi myClubissa tai esim. toimistolle Ritalle. 

 

 

 

ELOKUUN VINKKI:   

Yleisurheilun EM-kisat 

kilpaillaan Berliinissä 6.-12.8. 

YLE televisio kisat. 
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KUUKAUDEN SALAMALAINEN 

 

Elokuun salamalaisena esitellään 

hallituksen jäsen Sanna Vaahtola.

  

Kuka olet?    

Sanna Vaahtola. 

 

Keitä kuuluu perheeseesi? 

Mieheni Antti sekä lapset Emilia ja 

Valtteri.  
 

Milloin ja miten olet päätynyt Vantaan 

Salamiin? 

Tyttäreni aloitti yleisurheilun reilut neljä vuotta sitten, joten silloin alkoi 

minunkin Salama taipaleeni. 

 

Olet tällä hetkellä hallituksen jäsen, urheilevan nuoren vanhempi ja  

aktiivi toimija seuratehtävissä. Mikä seuratyössä ja -toiminnassa  

viehättää? 

Seuratyössä mukavaa on yhteisöllisyys. Seuran työskentelyyn lähemmin 

tutustuessani olen huomannut, kuinka äärimmäisen tärkeää on meidän kaikkien 

osallistuminen seuran toimintaan niin seuran kehityksen kuin taloudenkin 

kannalta. On myös hienoa seurata nuorten urheilijoiden treenaamista ja 

kehitystä. Salamissa on loistavaa porukkaa, joiden kanssa on mukava tehdä 

hommia. 

 

Terveisesi urheilevien lasten ja nuorten vanhemmille ja muulle seuraväelle? 

Mielestäni Salamissa hyvä ja kannustava ilmapiiri. On ollut todella mukava 

nähdä miten esimerkiksi kisoissa meidän urheilijat tsemppaavat toinen toisiaan 

ja kentän laidalla puolestaan kannustetaan joukolla kaikkia. Salamat siis sekä 

näkyvät, että kuuluvat!  Toivoisinkin, että jatkossa saataisiin mukaan myös 

paljon uusia kasvoja niin kentälle kuin kentän laidalle kannustamaan sekä 

muihin hommiin. Kaikki siis vaan joukolla mukaan, sillä tämä on antoisaa, 

mukavaa ja arvokasta tekemistä lasten ja nuorten hyväksi. 
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