VSVU:n jäsentiedote 2/2012
Kilpa- ja terveysliikuntaa ikiliikkujille vuodesta 1979

Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat ry. Kuninkaankartanonkatu 10, 20810 Turku

Puhelin: 050-9194859

Email: vsvu@vsvu.fi

Internet: www.vsvu.fi

Seuran lajiryhmät: yleisurheilu, hiihto, luistelu ja kunto- ja terveysliikunta
Kiitos kuuluu kaikille

Vuoden 2013 jäsenmaksut!

Taas on tullut aika arvioida kulunutta vuotta. Vuosi 2012
tullaan muistamaan ensinnäkin MM-hallikilpailuista Jyväskylässä huhtikuussa. Suomi murskasi muut kilpailijansa pistekilpailussa. VSVU tullaan muistamaan niistä 28 MM-mitalista,
jotka urheilijamme saavuttivat kyseisessä kilpailuissa.
Myös kannustus ja hyvä henki olivat asioita, jotka tuottivat mielihyvää paikalla olijoille. Yleisöä oli paikalla myös
enemmän kuin olemme tottuneet näkemään. Toinen asia,
joka lämmittää mieltä on menestyksemme Veteraanimaljan pistekilpailussa. Nousimme toiseksi pisteissä ja naiset
sijoittuivat kolmanneksi Naisten pistekilpailussa.
Tulevalle vuodelle olemme vihdoinkin saamassa urheilijoille yhtenäisen verryttelyasun. Mallipuvut on tilattu
ja ne saadaan maahantuojalta 2 viikon kuluessa. Pukuihin kiinnitetään seuran tunnisteet ja jos kaikki
menee suunnitelmien mukaan uusi puku on esittelyssä seuran palkitsemistilaisuudessa 7.12. Seuralle on tehty
ensimmäistä kertaa ranking, jossa ovat kaikki vuonna
2012 yleisurheilutuloksia tehneet urheilijamme. Kaikkien tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään ja ne on ikäkerrointa käyttäen saatu samaan vertailuun. Taulukot ovat tulossa kotisivuillemme, ja ne ovat kaikkien nähtävillä lähiaikoina.
Vielä yksi kehitys mielestäni parempaan suuntaan on tulossa ensi vuodeksi. Seura on päättänyt, että urheilijoille aletaan jakaa tulosten ja menestyksen mukaan “stipendejä”.
Se tarkoittaa sitä, että urheiluun liittyviä kuluja voi laskuttaa
seuralta ennakkoon määritellyn summan verran. Kulut voivat
olla esimerkiksi hieronta-, kilpailumatka-, tai varustekuluja.
Valittuilta edellytetään osallistumista SVU:n SM-kilpailuihin
mahdollisuuksien mukaan. Perusteet tarkastetaan vuosittain ja ne saattavat vaihdella budjetista riippuen.
Kiitos unohtumattomista hetkistä, jotka te toitte tullessanne.
Menestystä elämässä teille kaikille. Toivotan myös tulevalle kilpailukaudelle menestystä ja onnistumisen elämyksiä.

Puheenjohtaja

Pm-hallikilpailut 2013
Kupittaan Urheiluhallissa oheisen aikataulun mukaisesti.
Kilpailut alkavat klo 19.15, jos ei toisin mainita.
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07.01. Vauhdittomat hypyt
14.01. 60m, 1500m ja pituus
21.01. 200m, korkeus ja kuula
28.01. 800m, ja kolmiloikka
03.02. painonheitto, Kupittaan ulkok. klo 12.00
11.02. 400m, 3000m:n kävely ja seiväshyppy
18.02. 60m:n aitajuoksu ja 3000m

Kauden osallistumismaksu on 4 euroa/laji
ja mitalimaksu on 3 euroa.
Hiihdon pm-kilpailut pidetään Kerttulan liikuntakeskuksessa, Raisiossa tammikuun aikana sääoloista riippuen.
Ajankohta ilmoitetaan TS:n Seurat-palstalla.

Ensi vuotta koskevat jäsenmaksupankkisiirrot ovat tämän
jäsenpostin yhteydessä. SM-kilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on, että jäsenmaksu on suoritettu. Eräpäivä on
3.1. Muistathan käyttää viitenumeroa maksaessasi. Pankkiyhteys: IBAN FI89 4711 1020 0539 22. Kyrön Seudun
Osuuspankki. Niiden jäsenten osalta, jotka osallistuvat vauhdittomien hyppyjen SM-kilpailuihin 13.1. Tampereella pitää
jäsenmaksu olla suoritettu ennen kilpailuja. Olemme poistaneet jäsenrekisteristä ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet
jäsenmaksua. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 420.

Yu-kauden päättäjäiset ja puurojuhla
TKY:n toimistolla Brahenkatu 7 B 34, perjantaina 7.12. klo 18.
Yleisurheilukauden päättäjäiset järjestetään TKY:n toimistolla.
Palkitaan vuoden parhaat urheilijat ja vietetään hauska
ohjelmallinen ilta. Arpajaiset! Puuroa sekahedelmäsopalla
ja kahvi joulutortulla. Seuran jäsenille tilaisuus on ilmainen.
Ilmoitathan viipymättä oletko tulossa. Vaimosi tai seuralaisesi on myös tervetullut juhlaan.
sähköpostilla: vsvu@vsvu.fi tai puhelimella: 050-9194859.
Viimeistään 2.12. mennessä, että voimme tilata riittävästi
tarjottavaa!
Tervetuloa, toivottaa juhlatoimikunta!

Intersport Länsikeskuksen
ja VSVU:n välille on solmittu
markkinointisopimus
Intersport Länsikeskuksen ja VSVU:n välillä on solmittu markkinointisopimus. Se tarkoittaa sitä, että kaikilla Intersport
Länsikeskuksessa myynnissä olevilla tuotteilla on seuramme
jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen ja sukulaisilleen omat
alennushinnat.
Kun haluatte palvelua voitte ostotilanteessa sanoa
miesmyyjille, että olette VSVU:n jäseniä. Myyjä koodaa
tuotteelle seurahinnan. Sama toimii myös kassalla. Sanotte ennen maksua, että olette VSVU:n jäsen.
Kassa syöttää tiedot hinnoittelujärjestelmään ja kone
laskee suoraan alennetun hinnan tuotteelle.
Käyttäkää sopimusta hyväksenne. Hyöty tulee jokaisesta
ostosta halvempana hintana. Seura hyötyy myös solmitusta
sopimuksesta saamalla vuoden lopussa markkinointiavustusta seuran toiminnan kehittämiseen.
Jatkuu kääntöpuolella

Alustava kilpailukalenteri 2013 - 2016
Alustava kilpailukalenteri. Kuten huomaatte, avoimia kilpailuja on vielä
aika paljon. Tarkoittaa, että niillä ei ole vielä kilpailujen järjestäjää.
Kansallisten kilpailujen kilpailukalenteri tulee joulukuun kilpailuvaliokunnan kokouksen jälkeen ja näkyy SVU:n ja VSVU:n kotisivuilla.

2012

24.11. kansalliset Helsinki, Liikuntamylly
1.12. Tartton hallikilpailut ja aikataulu Tartto

2013

6.1. Kansalliset ja P-SM hallikisat, Haaparanta
12.1. Kansalliset avoimet yu-hallikisat Salo
20.1. SM-vauhdittomat hypyt, Tampere
15.1. Luistelun harjoituskilpailut Tampere
22.1. Luistelun sprinttikilpailut Tampere
30.1. Luistelu- Pyynikin Kymppi Tampere
9.2. SM-pikaluistelu, Tampere
23.-24.2. SM-hiihdot (V), lyhyet ja viestit, Lempäälä
2.-3.3. SM-hallit, Liikuntamylly, Helsinki
9.-10.3. SM-hiihdot (P), pitkät ja sprintit, Tampere
19.-24.3. EM-hallit, San Sebastian, Espanja
11.5. SM-maastot, Vantaa
25.5. SM-maraton, Oulu
15.6. SM-viestit, Jyväskylä
28.-30.6. PM-yleisurheilu, Moss, Norja
2.-4.8. SM-yleisurheilu, Kajaani
8.9. SM-maantiejuoksut, Turenki
16.-27.10. MM-yleisurheilu, Porto Alegre, Brasilia
SM-hallimoniottelut, järjestäjä haettavana
SM-maantiekävely, järjestäjä haettavana
SM-heitto 5-ottelu, järjestäjä haettavana
SM-rullat, järjestäjä haettavana
SM-moniottelut, järjestäjä haettavana

Seuran kilpailuasut ja verryttelypuku
Seuran kilpailuasuja on saatavilla. Kilpailuasua on vanhaa mallia ja uutta mallistoa, joissa värimaailma on sama kuin ohessa
olevissa vanhoissa malleissa. Pieniä eroja malleissa kuitenkin
on. Syy miksi on kahdenlaisia asuja on, että maahantuojalta ei
saatu enää vanhoja asuja. Myymme ohessa olevan malliston loppuun edullisempaan hintaan. Uusien asujen hinnat ilmoitetaan
myöhemmin. Kotisivuillemme tulee myyntisivu, jossa ovat kaikki mallit ja hinnat tuotteittain. Sieltä on myös mahdollisuus tilata tuotteita sähköisen lomakkeen kautta. Tarkoitus on lähettää
tilaukset tilaajille postiennakolla, jossa ohessa on pankkisiirto
maksua varten. Tavoite on, että jäsenet käyttäisivät kilpailuissa
seuran kilpailuasua.
Tuotteet ovat NIKE:n mallistoa. Naisille ja miehille on omat mallit.
Väri on vaaleansininen ja valkoinen. Näytepaidat ovat nähtävillä
seuran toimistolla. Tervetuloa sovittamaan ja ostamaan.
Kaikkia kokoja ei enää ole vanhemmissa malleissa. Uudemmista löytyy kaikkia kokoja. Naisten toivomuksesta löytyy nyt myös
erikoispientä XS kokoa.
Toinen uudistus on, että seuralle ollaan hankkimassa verryttelypukua. Tavoitteena on saada puvut myyntiin jo ennen hallikautta. Näytepuvut on tilattu. Kun ne on saatu maahantuojalta
ja niihin on lisätty tarvittavat tunnisteet, ne tuodaan teille esittelyyn. Mahdollisesti jo päättäjäistilaisuuteen.
Tilauksia ottaa vastaan Raimo Koskela
puhelin 050-9194859 tai
sähköpostilla: koskeraimo@wippies.com

2014

ajankohta avoin PM-hallit, Norja
ajankohta avoin MM-hallit, Budapest, Unkari
ajankohta avoin SM-yleisurheilu, Jyväskylä
15.-24.8. EM-yleisurheilu, Izmir, Turkki
Lihavoidut kilpailut ovat MM-, PM- ja SM-kilpailuja joihin VSVU kannustaa omia urheilijoitaan osallistumaan runsaslukuisesti. Menestyminen Veteraanimaljan pistekilpailussa on teidän panoksestanne
ja aktiivisuudestanne kiinni. Seura on teidän tukenanne.

paita miehet

paita naiset

HUOM! aktiivikuntoilijat

Vaikka et osallistuisi kilpailutoimintaan, kannattaa hyödyntää
seuran ja Turun kaupungin välillä neuvoteltu edullinen käyttömaksu. Seuramme jäsenet voivat lunastaa Kupittaan urheiluhalliin
ladattavan kortin, jolla pääsee kuntoilemaan 1,10 euron kertamaksulla. Kortit ovat muuttumassa rannekkeiksi, jonka lunastus
maksaa 7 euroa. Vanhat korttit ovat edelleenkin käytössä ja niihin
voi ladata kuten tähänkin asti.
Liikuntapalvelukeskuksen palvelupisteessä Veritas-stadionin
alakerrassa on kopio seuramme jäsenrekisteristä ja sitä vastaan
jokainen seuramme jäsen on oikeutettu saamaan tämän edullisen
kuntoilukortin. Edellytyksenä on, että vuotuinen jäsenmaksu on
maksettu. Hauskoja hetkiä kuntoilun parissa!

housut miehet

paita hihalla naiset
trikoo miehet

Informaatioita MM-, EM-, PM ja
SM-kilpailuihin osallistuville kilpailijoille!

Seuran johtokunta on päättänyt olla perimättä seuran jäseniltä vuoden 2013 pm-kisojen 4 euron osallistumismaksua.
Mitali maksaa 3 euroa. Matkakorvauksia ei makseta SM- ja
muihin arvokilpailuihin osallistuville. Sen sijaan osallistumismaksut SM-, PM-, EM-, ja MM-kilpailuihin maksetaan kuten
tähänkin asti. Jokainen ilmoittautuu kisoihin itse ja maksaa
osallistumismaksun (HUOM! Maasto-, viesti- ja maantiejuoksuissa seura ilmoittaa joukkueet). Seura suorittaa korvaukset kisojen jälkeen. Laskut toimitetaan seuran toimistoon. On
hyvä liittää mukaan kopio osallistumismaksukuiteista.

housut naiset

trikoo naiset

Paitojen ja housujen hinnat:
Hihaton paita miehet ja naiset 17,00 e/kpl
T-paita miehet ja naiset 17,00 e /kpl
Shortsi miehet ja naiset 15,00 e/kpl
Trikoo miehet ja naiset 18,00 e /kpl

