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SYYSKUUSSA JUHLITAAN 40-VUOTIASTA SEURAA! 

 

Syyskuu tarkoittaa kesäkauden loppua, mutta samalla myös lähestyvää 

talvikautta. Mikäli ilmoittautuminen yleisurheilukoulujen talvikaudelle 

vielä puuttuu, teettehän sen www-sivujen kautta. Valmennusryhmistä 

kiinnostuneet voivat olla yhteydessä valmennuspäällikköön.  

Syyskuun alusta alkaen on seuran työntekijävahvuuteen liittynyt myös 

Aapo Räntilä, joka aloitti seuran osa-aikaisena nuorisopäällikkönä. 

Toivotamme Aapon tervetulleeksi! 

Tervetulleeksi toivotamme myös koko seuraväen 40-vuotisjuhlaan 26.9. 

Tilaisuus on samalla kauden päätöstilaisuus ja ylimääräinen 

vuosikokous.  Nähdään juhlassa! 

Rita Huttu, toiminnanjohtaja,  

rita.huttu@vantaansalamat.fi, p.045 1130 373 

 

 

AAPO RÄNTILÄSTÄ SEURAN NUORISOPÄÄLLIKKÖ 

 

Aapo Räntilä on aloittanut 1.9. seuran osa-aikaisena nuorisopäällikkönä.  

Aapo on monille tuttu valmentaja mm. nuorisovalmennusryhmästä ja 

jatkaa valmentamista tutuissa ryhmissä edelleen. Valmentamisen lisäksi 

työtehtäviin tulee kuulumaan urheilukoulutoiminnan ja iltapäiväkerho-

toiminnan organisointia ja kehittämistä. 

 

Aapon yhteystiedot: p. 045 6341 090, aapo.rantila@vantaansalamat.fi 
 
 
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ LOMALLA 13.9. SAAKKA  

 

Ollin loman aikana kiireellisissä asioissa voi olla yhteydessä Ritaan tai 

Aapoon. 

 
 
YLEISURHEILUKOULUN KESÄKAUSI PÄÄTTYY VKOLLA 37 
 
Kesäkauden viimeiset yleisurheilukoulujen harjoitukset järjestetään 

viikolla 37 eli ma 7.9, ti 8.9. (Kanniston ryhmä), ke 9.9. ja pe 11.9.  

 

Kesäkauden päättävä viimeinen tapahtuma on kuitenkin su 20.9. 

järjestettävät seuran mestaruuskisat, jossa sarjoja aina 4 -vuotiaista 

alkaen. 

 

Valmennusryhmien valmentaja ilmoittavat erikseen harjoitusten 

jatkumisesta ja mahdollisesta tauosta.  

 

Yleisurheilukoulujen talvikausi alkaa vkolla 41, muistattehan tehdä 

ilmoittautumisen, mikäli haluatte jatkaa talvikaudelle. 
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VANTAAN SALAMAT 40-VUOTISJUHLA, KAUDEN 

PÄÄTÖSTILAISUUS + YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

LAUANTAINA 26.9. 

Seuran 40-vuotisjuhla ja samalla kauden päätöstilaisuus järjestetään 

lauantaina 26.9. Tilaisuus on samalla seuran ylimääräinen vuosikokous 

kunniajäsenten nimeämistä varten.  

 

Aika:  lauantai 26.9. klo 13.00-16.00 

Paikka: Saga Congress Center, Lumi ravintola,  

 Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa 

 

Tilaisuudessa juhlitaan 40-vuotiasta seuraa ja muistellaan menneitä, 

mutta samalla palkitaan myös kauden 2014-15 onnistujia. 

 

Ilmoittaudu www.vantaansalamat.fi –sivuilla tai sähköpostitse: 

toimisto@vantaansalamat.fi. Ilmoittautuessasi, mainitsethan mahdolliset 

allergiat. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

 

 

KOULUVIESTIKARNEVAALI -  

LIIKKUVA KOULU SCHOOL ACTION DAY 8.9. – 

TOIMITSIJOITA TARVITAAN 
 

Sonera Stadionilla ja sen ympäristössä järjestetään koululaisten 

suurtapahtuma ”Liikkuva koulu School action Day” 8.9.  

Mukaan on ilmoittautunut jo yli 6000 oppilasta!  

Tapahtumaa ovat järjestämässä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, 

eri lajiliittoja sekä urheiluseuroja. 

 

Päivän aikana luokat kiertävät lajipisteillä ja yhtenä osana juostaan 

sukkulaviestit Sonera Stadionilla. Sukkulaviestin järjestämisestä 

vastaavat Vantaan Salamat, Kenttäurheilijat-58 ja Espoon Tapiot. 

 

Tarvitsemme päiväaikaan käytävään tapahtumaan toimitsijoita ja 

vapaaehtoisia. Luvassa on ennennäkemätön tapahtuma ja mahtava 

kokemus osallistuville koululaisille - tulethan mukaan mahdollistamaan 

tapahtuman! Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi toimistolle tai 

toimitsijasivujen kautta: www.vantaansalamat.fi/FI/toimitsijakalenteri  

 

 

 

SEURAN MESTARUUSKISAT SUNNUNTAINA 20.9. 

 

Kauden päätteeksi järjestetään jälleen seuran mestaruuskisat. Kisassa on 

sarjat kaikille ikäryhmille, alkaen 4-vuotiaista! 

 

Lajit ja tarkempi aikataulu julkaistaan vielä lähempänä ajankohtaa  

täällä: www.vantaansalamat.fi/FI/seuranmestaruuskisat  

 

 
 
SYYSKUUN VINKKI:  
Oletko jo tutustunut Valo ry:n 

sähköiseen kirjastoon? 

Ladattavissa paljon 

hyödyllistä materiaalia myös 

vanhemmille: 
www.sport.fi/kirjasto/teos/lup

a-liikkua-viesti-vanhemmille    
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SUOSITTU MONILAJIKERHO ALKAA LOKAKUUSSA 

 

Monilajikerho on tarkoitettu 6-9-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka 

haluavat tutustua eri lajeihin etsiessään harrastusta. Kerhon aikana 

tutustutaan kuhunkin lajiin (yleisurheilu, salibandy ja paini) 8 kertaa 

omien erikoisseurojen ohjaajien toimesta. Samalle viikolle voi osua 

myös kahdet harjoitukset. 

 

Vuoden aikana järjestetään kaksi kerhoa: 
Ryhmä 1: aloitus 5.10.2015        Ryhmä 2: aloitus 23.1.2016 

  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 

www.vantaansalamat.fi/FI/monilajikerho    

 

 

KOULULAISTEN MAAASTOKISA PERJANTAINA 25.9.  

 

Vantaan ala- ja yläkoulujen maastojuoksukisat järjestetään perjantaina 

25.9. Myyrmäen yleisurheilukentällä.  

 

Kysy lisää opettajaltasi ja ilmoittaudu mukaan! 

 

Tarvitsemme tapahtumaan vielä toimitsijoita, voit ilmoittautua 

toimitsijakalenterissa: www.vantaansalamat.fi/FI/toimitsijakalenteri. 

Kisat järjestetään klo 9-14 välillä. 

 

 

VANTAAN MARATON LAUANTAINA 10.10. 

 

Vantaan Maraton on saanut tänä vuonna uuden juoksupäivän.  

Maraton juostaan lauantaina 10.10. Tikkurilassa.  

 

Maraton on koko seuran yhteinen tapahtuma, jonne toivomme 

mahdollisimman monen pystyvän osallistumaan talkootehtäviin (mm. 

huolto, liikenteenohjaus, radan rakentaminen ja purkaminen). 

Tapahtumassa mukana oleminen on mukavaa yhteistä tekemistä ja 

maratonilta saatavien tuottojen avulla pystymme mm. pitämään 

urheilukoulumaksut kohtuullisina. Toivottavasti pystyt osallistumaan!  

 

Huom! valmennusryhmäläiset, muistattehan kisatoimitsijavelvoitteenne, 

joista Vantaan Maraton on yksi osa. 

 

Voit ilmoittautua mukaan toimitsijakalenterissa: 

www.vantaansalamat.fi/FI/toimitsijakalenteri 

 

Tapahtumasta lisää: www.vantaanmaraton.net 
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KUUKAUDEN SALAMALAINEN 

 

Syyskuun salamalaisena esitellään 

toimitsijatehtävistä tuttu Osmo Ruokolainen. 

 

Olet pitkän linjan salamalainen ja olet 

toiminut seurassa koko sen olemassa olo ajan 

aina 70-luvulta alkaen. Miten tulit alun perin 

lähteneeksi mukaan EVU:n ja sen jälkeen, 

vuonna 1975, Vantaan Salamien toimintaan? 

Liityin alun perin Etelä-Vantaan hölkkäklubiin 

tuttuni Teuvo Pulkkisen myötä. Hölkkäklubi oli 

silloin osa EVU:a, mutta Salamien 

perustamisen myötä vuonna 1975  

siirtyivät klubilaiset salamalaisiksi ja vaihtoivat 

nimensä Vipeltäjiksi.  Tuolloin asuin 15 vuotta  

Myyrmäessä ja niihin aikoihin kentällä tuli melkein asuttua. Vipeltäjissä olin 

mukana myös puheenjohtajan myöhemmin 90-luvulla.  Vipeltäjien toimintahan 

jatkuu edelleen ja mukana on edelleen 4 alkuperäistä Salamien jäsentä. Ryhmän 

jäsenet käyvät edelleen aktiivisesti toimitsijana tapahtumissa. 

 

 

Olet aktiivinen yhdistystoimija myös Salamien ulkopuolella ja sinut palkittiin 

juuri Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä kultaristein varustetulla 

ansiomitalilla. Onnittelut huomionosoituksesta! Mikä seura- ja yhdistystyössä 

kiehtoo ja saa jatkamaan mukana vuodesta toiseen? 

Kiitos onnitteluista! Pitäähän sitä ihmisen jotain touhuta. Jokaisella on omat 

juttunsa ja itse olen aina tykännyt olla mukana yhdistystoiminnassa ja 

muutenkin olla aktiivisena. Tämäkin kesä on mennyt kokonaan reissussa. Tällä 

hetkellä olen aktiivisena kymmenessä eri järjestössä, kaikki liikuntaan liittyviä. 

Yhteensä olen ollut mukana 15 eri järjestössä, Helsingin Latu yksi 

merkittävimmistä. Siellä aloitin johtokunnassa v. 1999 ja toimin tehtävässä 

edelleen.  Kilpaurheilua en ole itse harrastanut, mutta maratoneja on takana 9 ja 

Finlandia-hiihtoja 22. Toimitsijana olen toiminut lähinnä yleisurheilun ja 

hiihdon puolella. Voisiko sanoa, että minulla on pitkä vieteri näihin hommiin ja 

aika on riittänyt ihan hyvin, varsinkin nyt eläkkeellä. 

 

Mitkä ovat parhaita muistojasi Salamat-vuosiltasi tähän saakka? 

Yhdessä Vantaan Salamien ja Run Sport Originalin väen kanssa Vipeltäjät oli 

mukana järjestämässä Etelä-Vantaan juoksua ja Vantaan Venttiä, joka juostiin 

Petikossa. Näiden järjestämiset useana vuonna ovat jääneet mieleen. Lisäksi 

maaotteluiden ja mm. EM-kisojen toimitsijatehtävät ovat erityisesti jääneet 

mieleen, koska kansainvälisissä kisoissa on aina omat haasteensa, kun on mm. 

monta kilpailutapahtumaa samaan aikaan.  

 

Terveisesi ja vinkkisi uudemmille seuratoimijoille, miksi seuratyössä 

kannattaa olla mukana? 

Jos seuratyö kiinnostaa, kyllä sitä aikaa yleensä löytyy. Usein asia on muusta 

kiinni kuin ajan puutteesta. Ja monia seuroja tarvitaan myös yhteistyöhön, esim. 

tapahtumien järjestämiseen ei välttämättä enää yhden seuran väki riitä. Kaikkia 

tarvitaan ja seuratyö antaa paljon tekijälleen. 
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Toimisto: 

Myyrmäen yleisurheilukenttä 
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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 

 

Nuorisopäällikkö: 

Aapo Räntilä 

p. 045 634 1090 

aapo.rantila@vantaansalamat.fi 

 

 

Puheenjohtaja: 

Sami Kilpeläinen,  

p. 040 5520 646 

 

www.vantaansalamat.fi 

 


