Seuran esittely
• Perustettu 7.5.1975
• Kotikenttänä toimii Myyrmäen yleisurheilukenttä
• Seuran toiminnan tarkoituksena on jäsenten fyysisen
kunnon ja henkisen vireyden kehittäminen
• Seura haluaa tarjota kaikenikäisille jäsenilleen monipuolisia
ja terveitä liikunta- ja seuratoimintaharrastuksia, jotka
jatkuvat läpi koko elämän ja osaltaan edistävät yksilön
hyvinvointia ja työkykyä
• Pääpaino harraste- ja kilparyhmissä
• Seuralla yksi päätoiminen työntekijä ja yksi osa-aikainen
työntekijä
• 10 ohjaajaa, 8 kilparyhmän valmentajaa

Yleiset käytännöt
• Talvikausi kestää 5.10.2022-30.4.2023
• Harjoitustauot talven aikana vaihtelevat ryhmittäin näistä lisää seuraavalla sivulla
• Kesän ryhmiin tulee tehdä uusi ilmoittautuminen
• Muistathan peruuttaa paikkasi ryhmässä, mikäli et
pystykään osallistumaan ryhmään
• Peruutus osoitteeseen toimisto@vantaansalamat.fi
• Vakuutus on voimassa alle 18-vuotiaalla
vakuutuksenottajan järjestämässä tapahtumassa sekä
siihen välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
• Laskutus tapahtuu 3 krt vuodessa (lokakuu, tammikuu
ja toukokuu)
• Lisätiedot: toimisto@vantaansalamat.fi
• 045 1130 373

Syksyn ja talven alustavat
aikataulut
● 3.10 Salamat palkintojuhla
● 5.10. 4-7-vuotiaat siirtyvät kouluille - muut
jatkavat vielä ulkona 31.10. asti
● Syyslomalla harjoitukset normaalisti
● 2.-13.11. yli 8-vuotiaiden harjoitukset
Rajatorpan kalliosuojassa
● 14.11. yli 8-vuotiaat siirtyvät Myyrmäki-halliin
● Joulutauko 23.12.-8.1.
○ 4-7-vuotiaiden ryhmillä 19.12.-8.1.
● 20.-26.2. hiihtolomatauko 4-7-vuotiailla
● 10.4. 2. pääsiäispäivänä ei harjoituksia
● 3.5. kesäkausi alkaa Myyrmäen
yleisurheilukentällä

Vapaaehtoistehtävien esittely
• Vantaan Salamat järjestää vuosittain omia tapahtumia ja kilpailuja,
joiden järjestämiseen tarvitaan seuran jäsenten aktiivista
osallistumista. Jokaisen kilpailun järjestämiseen tarvitaan
vanhempia/huoltajia mm.
• toimitsijatehtäviin (mm. toimitsijat, ajanottajat, mittaajat,
kirjurit)
• huoltotehtäviin (mm. kioski, juomahuolto)
• ensiapuun, liikenteenohjaukseen sekä järjestyksenvalvojiksi
• Toimitsijat saavat opastuksen tarvittaessa kilpailupaikalla, joten
ennakko-osaamista ei tarvita.
• Kesäisin järjestetään eri tasoista toimitsijakoulutusta kaikille
halukkaille pääkaupunkiseudulla.
• Salamat järjestää seuraavat isot kisat
• 8.10 Vantaan Maraton, Tikkurilan urheilupuisto
• Ilmoittaudu mukaan toimitsijalistalle tai tiettyyn kilpailuun
sähköpostitse Salamoiden toimistoon:
toimisto@vantaansalamat.fi

Ilmoittautuminen kilpailuihin
• Yksilölajeihin voi aina ilmoittautua 🡪
kilpailukalenteri.fi
• Huom, kilpaileminen vaatii lisenssin
• Viesti-juoksuihin seura/valmentaja ilmoittaa osallistujat
Lisätietoa: http://www.vantaansalamat.fi/FI/kilparyhmat (Kohta: Lisenssin ostaminen)

https://info.suomisport.fi/

www. kilpailukalenteri.fi

Maksu: noin 5-15€

Kilpailu päivänä
➔ Huom! osallistuminen pitää vielä varmistaa noin
1 ½ h ennen kilpailua.
• Joko sähköisesti
• tai Livenä paikan päällä (jos on kilpakansliaa)
-viesti-juoksu varmistuksen tekee seura

https://www.tuloslista.com/varmistus
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Kiitos!

