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Seuran lajiryhmät: yleisurheilu, hiihto, luistelu ja kunto- ja terveysliikunta 

Muutosten aika on tullut....    

HUOM! Vuoden 2011 jäsenmaksut!  

Paljon on ehtinyt virrata vettä Aurajoessa siitä kun viimeksi 
on vaihdettu kuulumisia. Seurassa on tapahtunut muutok-
sia, jotka toivon mukaan vievät veteraaniurheilua Lounaises-
sa Suomessa kohti parempaa tulevaisuutta.
   Allekirjoittanut on aloittanut osa-aikaisena toiminnanjoh-
tajana maaliskuun alusta. Kiitän saamastani luottamuk-
sesta ja teen parhaani, että pystyn lunastamaan mi    nuun 
asetetut toiveet ja vaatimukset.
Mitä tarvetta on tehdä muutoksia seuran toimintaan, kun kaik-   
ki toimii rutiinilla ja suurin osa jäsenistä on tyytyväisiä? 
Tämän kysymyksen olen ottanut vastaan ja yritän parhaani 
mukaan perustella muutoksia, jotka väistämättä ovat edessä 
joka tapauksessa.  Seuran talous on vakaa. Sen vuoksi ei ole 
paniikkia. Talou desta vastaavat ammattilaiset ja hallinnosta 
vastaa asiantunteva hallitus. 
  Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskuksen ja paikallis-
ten urheiluseurojen välillä on tehty ja tullaan tekemään 
yhteistyötä. Kaupunki ulkoistaa palvelujen tuottamista urhei-
luseuroille. Tässä kehityksessä olen luvannut antaa oman 
panokseni seuran hyväksi. Pallo on laitettu pyörimään ja 
tämän vuoden aikana on toivottavasti jo tuloksia nähtävillä. 
Olemme saaneet uuden yhteistyökumppanin. Länsikeskuk-
sen Intersportin ja seuran välillä on solmittu markkinointi-
sopimus, josta hyötyvät jäsenet ja seura. Sopimuksesta ja 
jäseneduista kerrotaan enemmän toisaalla tiedotteessa.  
Lisäksi alkavan kilpailukauden pm-kilpailujen järjestämis-
vastuu on yhteisellä sopimuksella jaettu VSVU:n, TuUl:n ja 
PerU:n kesken. 
     Olen iloinen, että jäsenmäärämme jatkaa edelleen kas-
vuaan ja uusia jäseniä on tullut iloiseen joukkoomme. Tämä on  
osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä kohti parempaa tu-
levaisuutta.  
   Toivon, että alkavana kesänä kilpailijat ilmoittautuvat ak- 
tiivisesti SM-kilpailuihin ja muistavat myös kertoa meille vies-
ti- ja maastojoukkueiden kokoajille halukkuutensa osallistua 
joukkueisiin. Seuran kotisivut ovat uudistumassa. Ulkoasu 
ja rakenne muuttuvat oleellisesti. Sivuilta tulee poistumaan 
kaikki turha ja sisältö paranee. Käyttöön tulee myös säh-
köiset lomakkeet, joilla yhteydenpito helpottuu.
    Onnea kaikille tulevan kesän kilpailuihin. Kannustetaan 
toisiamme. Luodaan yhdessä menestyksen henki, joka siivit-
tää meidät hyviin tuloksiin. Aktiivista kilpailukesää uusille ja 
vanhoille jäsenille! 

Puheenjohtaja

Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua vuodelle 2011, voit mak-
saa sen ohessa olevalla pankkisiirrolla viimeistään 21.4.2011  
mennessä. Osallistuminen tämän vuoden MM-, PM- ja SM-kilpai-
luihin edellyttää, että olet maksanut jäsenmaksun. 

Muista käyttää viitenumeroa!

Informaatiota MM-, EM-, PM- ja  
SM-kilpailuihin osallistuville jäsenille
VSVU maksaa MM-, EM-, PM ja SM-kilpailuihin osallistuvien urheili-
joiden osallistumismaksut. Jokainen ilmoittautuu itse ja maksaa 
osallistumismaksun (HUOM! Maasto-, viesti-, maantie- ja maratonin 
joukkueet seura ilmoittaa ja maksaa joukkuemaksut). 
    Seura maksaa korvaukset kilpailujen jälkeen laskuja ja kuitteja 
vastaan. Maksut palautetaan niiden lajien osalta joihin olet osal-
listunut. Toimita laskusi  seuran toimistoon. On hyvä liittää mukaan 
kopio kuiteista. 

SM-maastojen ja SM-viestien 
ilmoittautumiset ja joukkueet
Tulevan kesän SM-kilpailuista on ensimmäisenä vuorossa SM-maastot 
Nivalassa 14.5. Tänä vuonna ei järjestetä yhteiskuljetusta. Seura on 
päättänyt tukea SM-maastoihin osallistuvia urheilijoita maksamalla 
kisaravintolassa ruokailun kilpailupäivänä. Pitäkää yhteyttä Päiviin 
puhelin 040-5284862 ja puheenjohtajaan puhelin 050-9194859 niin 
koitetaan järjestää kimppakyytejä. Sinne lähdössä olevien urheilijoiden 
on ilmoitettava viimeistään omissa pm-maastoissa Perniössä 27.4. 
ovatko lähdössä Nivalaan. Joukkuekilpailuihin ilmoitetaan ne ikäsar-
jat, joihin saadaan sarjamääritykseen sopivat joukkueet. Mielellään 
otamme vastaan osallistumisvahvistuksia jo aikaisemmin. Eiköhän so-
vita, että jokainen SM-maastoihin lähdössä oleva ilmoittaa myös meille 
jos on lähdössä. Se helpottaa meidän työtämme maastojoukkueiden 
muodostamisessa.   
   SM-viestit juostaan Porissa sunnuntaina 11.6. Sinne lähdemme 
lauantaiaamuna linja-autolla Salosta Piihovista. Lähtöaika on kello 
6.00.  Matka jatkuu Turkuun Veritas-Stadionin parkkipaikalle, jossa 
ollaan n. klo 6.45. Bussi jatkaa matkaa klo 7.00. Ajetaan Raision ja 
Rauman kautta Poriin, jossa olemme  n. 9.00. Ajoreitin varrelta voi 
tulla kyytiin. Muista ilmoittaa etukäteen mistä tulet kyytiin. Kilpailut 
alkavat jo klo 10.00. Joukkueiden kokoamista toivotaan ikäryhmit-
täin ja jos olet halukas osallistumaan niin soita seuran puhelimeen. 
Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, koska joukkueet pitää 
ilmoittaa 1.6. mennessä. Soita myös jos et tule yhteiskuljetukseen, 
vaan käytät muuta kuljetusta.  

Urheiluveteraanien pm-kilpailut 2011
Kilpailut järjestää VSVU, PerU ja TuUl
Kaarinan keskusurheilukentällä ja Paavo Nurmen  
Stadionilla Turussa. Maastojuoksu Perniö Melassuon urheilualue.
Kilpailut alkavat klo 19.00, jos ei toisin mainita.
27.4. Perniö pm-maastot, klo 18.00. PerU  
24.5. Kaarina (400m, korkeus ja painonheitto), VSVU
31.5. Kaarina (100m, 1 500m ja moukari), VSVU
7.6. Salo (200m, lyh. aid., pit. aid., pituus, keihäs), PerU ja VSVU  
14.6. Kaarina (800m, 5000m:n kävely ja kiekko), VSVU
21.6. Kaarina (5000m, 3-loikka ja kuula), TuUl
23.8. Turku (3-ottelu ja seiväs), klo 18.00. VSVU

Alkavan kauden osallistumismaksu on 4 euroa/laji. Mitalimak-
su on 3 euroa ja on vapaaehtoinen.

Edellämainittujen pm-kilpailujen lisäksi VSVU järjestää perinteisen 
“ratavitosen” 10.5. klo 18.00 Kaarinassa ja “ratakymppin” 30.8. 
klo 18.00. Kilpailupaikka on Kaarina tai Paavo Nurmen Stadion.

 



10.4 600m kisa Helsinki
17.4. Varkaus puolikas Varkaus
27.4. Maastojuoksu Perniö
7.5. Kansalliset Salo
7.5. Kansalliset maastot Lahti 
13.-15.5. EM-non stadia, Ranska
14.5. SM-maastot, Nivala 
15.5. Naisten seiska Hyvinkää
15.5. Hyvinkään hölkkä Hyvinkää
21.5. Kansalliset Helsinki
21.5. Kansalliset, heitot, Turku
21.5. Kansalliset Seinäjoki
22.5. Kansalliset Nummela
22.5. Kaupin kymppi Tampere
28.5. Veteraanien kevätkisat Hyvinkää
29.5. Kansalliset Salo
2.6. Kansalliset Kangasniemi
5.6. Kansalliset Aktia-kilpailut Vantaa
11.6. SM-viestit Pori
11.6. Kansalliset, heitot Hollola
12.6. SM-maantiekävely, Kauhava
12.6. Kansalliset Teuva
15.6. Kansalliset Vaasa
18.6. Kansalliset, heitot Jokioinen
18.6. Kansalliset, Mastokisat Lahti
18.6. Kansalliset Kajaani
19.6. Kansalliset Joensuu
21.6. Kansalliset, 5ottelu Helsinki
21.6. Kansalliset Töysä
22.6. Kansalliset Alahärmä
1.-3.7. PM-yleisurheilu Lappeenranta
6.-17.7. MM-yleisurheilu USA
16.7 Kaupunkimaraton Hämeenlinna
9.7. Kansalliset Koria
20.7. Kansalliset Orivesi
23.7. Kansalliset Kuhmoinen
29.-31.7. SM-yleisurheilu, Mikkeli
6.8. Kansalliset Orimattila
6.8. Sveitsi Run Hyvinkää
10.8. Kansalliset Töysä
13.8. Kansalliset, heitot Turku
14.8. Kansalliset Helsinki
20.8. Kansalliset Harjavalta
20.8. Kansalliset, heitot Kiiminki
27.8. SM-heitto5ottelu Salo
28.8. Hipposkävelyt Jyväskylä
31.8. Kansalliset, maastot Rajamäki
31.8. Veteraanien syysmaastot Hyvinkää
3.9. Kansalliset, heitot Kivijärvi
4.9. SM-maraton, Tampere
11.9. SM-maantiejuoksut Polvijärvi
17.-18.9. SM-moniottelut Helsinki
18.9. SM-maantiejuoksu Polvijärvi
elo-syyskuu SM-rullaluistelu ja -hiihto, Tampere
2.10. Kansalliset, heitot Turku
26.11. Kansalliset, hallit Helsinki
 
Lihavoidut kilpailut ovat MM-, PM- ja SM-kilpailuja joihin VSVU 
kannustaa omia urheilijoitaan osallistumaan runsaslukuisesti. 
Menestyminen Veteraanimaljan pistekilpailussa on teidän panok-
sestanne ja aktiivisuudestanne kiinni. Seura on teidän tukenanne.

2011 kilpailukalenteri

14. kansalliset
Bror Wendelinin muistokisat
Lauantaina 21.5.2011 klo 12.00

Paikka: Turun Urheilupuiston yläkenttä  
Lajit: Kuula, kiekko, moukari ja painonheitto.  
Sarjat: Miehet ja naiset, kaikki veteraanisarjat 30+ 
Ilmoittautuminen yläkentällä:
Viimeistään puoli tuntia ennen lajin alkua.
Osallistumismaksut: yksittäislajit: 8 €/laji, 30 €/4 lajia.
Palkinnot: Jokaisessa sarjassa kolme parasta palkitaan pokaalilla.
Alustava aikataulu:  
Sarjat                         Kuula   Kiekko   Moukari   Paino
Naiset sarjat 30+          13.15   12.30    12.00       14.00
Miehet sarjat 30 - 65   14.00   13.00    16.00        15.00
Miehet sarjat 70+        12.00    14.00    15.00       13.00 
 
Tiedustelut:
Eila Seppänen, puh. (02) 237 2471, gsm 050 372 4775,
seppanen@utu.fi

Tervetuloa Turkuun!
Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat ry, VSVU

Markkinointisopimus solmittu Intersport Länsikeskuksen ja 
VSVU:n välillä. Tarkoittaa sitä, että kaikilla Intersport Län-
sikeskuksessa 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 seurahin-
nan. Sama toimii myös kassalla. Sanotte ennen maksua, että 
olette VSVU:n jäsen. Kassa syöttää tiedot hinnoittelujärjes-
telmään ja kone laskee suoraan alennetun hinnan tuotteelle.  
Käyttäkää sopimusta hyväksenne. Hyöty tulee jokaisesta 
ostosta halvempana hintana. Seura hyötyy myös solmitusta 
sopimuksesta saamalla vuoden lopussa markkinointiavus-
tusta seuran toiminnan kehittämiseen.  

Intersport Länsikeskuksen ja VSVU:n 
välille solmittu markkinointisopimus

Viilarinkatu 10, 20320 TURKU. Puh (02) 412 0100, fax (02) 412 0150 
Palvelemme ma-pe 10–20, la 10–17 ja su 12–16 

www.intersport.fi/megastoreturku . www.facebook.com/megastorelansikeskus 

Seuran edustusasut odottavat noutajiaan!
Loputkin edustusasut ovat vihdoinkin saatavilla. Varastossa on 
urheilupaitoja á 20,00 euroa, lyhyitä urheiluhousuja á 17,00 eu-
roa, t-paitoja á 20,00 euroa, trikoita á 23,00 euroa.  Naisilla ja 
miehillä on omat mallit. Hinta on sama. 
    Moni on jo ehtinyt hankkia asut ensi kesän kilpailuja varten. 
Seura edellyttää, että SM-kilpailuissa edustetaan seuraa sen 
edustusasussa. Olemme sopineet seuraavista toimitustavoista 
asuja tilanneille: Ensimmäinen mahdollisuus ostaa asuja on 
pm-maastoissa Perniössä 27.4.  Tuon asuvaraston sinne. Tämän 
jälkeen kaikissa pm-kilpailuissa on mahdollisuus lunastaa asut. 
Toivomme, että viimeistään ennen alkavan kesäkauden SM-
kilpailuja asut olisivat jäsenillä. Olisi hienoa jos Mikkelin SM-
kisoissa  heinäkuun lopussa kaikilla olisi kilpailuissa seuran oma 
edustusasu yllä. Asutiedustelut 050-9194859.   


