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Haasteita ja onnistumisia
VSVU:n 35 v. juhlavuosi huipentui Salon palkitsemistilaisuu-
teen 15.11. Tietysti SAUL:n syyskokous ja siihen yhdistetty 
terveysseminaari omalta osaltaan tekivät juhlasta merki-
tykseltään erityisen. Juhlatilaisuus huipentui palkitsemisiin. 
Ensin palkittiin SAUL:n vuoden urheilijat ja toimijat. VSVU 
palkitsi huomattavan määrän seuran jäseniä eri tavoin an-
siokkaasti seuran hyväksi  tehdystä työstä. Palkittavia oli 
kaikkiaan n. 60. Puheenjohtaja kiittää ja kumartaa kai kille 
palkittaville. Ilman teidän panostanne VSVU ei olisi sitä mitä 
se tänä päivänä on. Jäseniä seurassa on 520. Merkitykseltään 
olemme alueemme merkittävin aikuisurheiluseura. 

  Taakse jäävä vuosi 2014 oli jälleen ketju menestyksellä kive-
tyllä tiellämme.  Mitalinmetsästys alkoi hiihdon MM-kilpailuis-
ta Saksan Oberwisenthalissa. Teräväisen Merja hiihti kaksi 
MM-hopeaa ja Pelkosen Tytti säesti kahdella  MM-pronssilla. 
Lisäksi Ylipietin Antti saavutti 2 MM-hopeaa ja MM-pronssin. 
Menestystä tuli myös kevään MM-halleissa Unkarin Budapes-
tissa. Katrin Mertanen saavutti MM-kullan ja 3 MM-hopeaa.
Mirjam Tynkkynen voitti kaksi MM-kultaa ja yhden MM-hope-
an. Esko Tynkkynen voitti MM-kullan, joka tuotti seuran par-
haan miesurheilijan tittelin vuonna 2014. MM-pronssin omissa 
lajeissaan saavuttivat Ari Kittilä, Ari Liisanantti ja Esa Salmi-
nen. Jarmo Lipasti voitti EM-kultaa ja EM-pronssin Turkissa 
Izmirin hehkuvan kuumissa Euroopan Mestaruuskilpailuissa. 
Lisäksi Ilmari Koppisen 4 PM-kultaa ja Jouko Kössin PM-kulta 
Norjan Haugesundissa PM-hallikilpailuissa. 

SM-kilpailuissa oli myös eteenpäinmenoa edellisestä vuodes-
ta. Veteraanimaljapisteissä olimme kolmansia ja Naisten Mal-
ja kilpailuissa naiset olivat neljänsiä. Yhteispisteitä saimme 
100 pistettä enemmän kuin vuonna 2013. 

  Tulevista haasteista on syytä mainita 2016 heittoviisiotelun 
SM-kilpailut. Ne järjestetään näillä näkymin syyskuussa  Tu-
russa Paavo Nurmen Stadionilla. Ensi vuonna alkaa valmis-
tautuminen ja toimitsijakoulutus. Jos olet kiinnostunut osal-
listumaan kilpailujen järjestelyihin vapaaehtoisena, niin ota 
yhteyttä johtokuntaan. Tehtäviä varmaan löytyy. 

Merkille pantavaa on ollut hyvä henki, joka oli aistittavissa 
yhteisillä kilpailumatkoilla. Kaikki kannustivat  toisiaan ja 
tukivat toisiaan kilpailusuorituksissa. Varsinkin palkintojen 
jaossa oli hyvää seurahenkeä aistittavissa.... 

  Kiitos kaikille urheilijoille ja tukijoukoille kuluneesta vuodes-
ta. Onnittelut menestyneille urheilijoille. Kiitos yhteistyökump-
paneille kuluneesta vuodesta. Lopuksi kaikille oikein hyvää 
Joulun odotusta ja oikein hyvää ja menestyksellistä alkavaa 
vuotta 2015.  Kiitos unohtumattomista hetkistä. Menestystä 
elämässä  ja onnistumisen elämyksiä tulevan kilpailukauden 
haasteisiin.

Puheenjohtaja                                                                                                                         

Pm-hallikilpailut 2015
Kupittaan Urheiluhallissa oheisen aikataulun mukaisesti. 
Kilpailut alkavat klo 19.15, jos ei toisin mainita.
ke   07.01. Vauhdittomat hypyt
ke   14.01. 60m, 1500m ja pituus
ke   21.01. 200m, korkeus ja kuula
ke   28.01. 800m ja kolmiloikka                     
su   01.02. painonheitto, Kupittaan ulkok. klo 12.00
ke   11.02. 400m, 3000m:n kävely ja seiväshyppy 
ke   18.02. 60m:n aitajuoksu ja 3000m  

Kauden osallistumismaksu on 4 euroa/laji 
ja mitalimaksu on 3 euroa.

Hiihdon pm-kilpailut pidetään Kerttulan liikuntakeskuk-
sessa, Raisiossa tammikuun aikana sääoloista riippuen. 
Ajankohta ilmoitetaan TS:n Seurat-palstalla.

Jatkuu kääntöpuolella

Vuoden 2015 jäsenmaksut!  
Ensi vuotta koskevat jäsenmaksupankkisiirrot ovat tämän 
jäsenpostin yhteydessä. SM-kilpailuihin osallistumisen edel-
lytyksenä on, että jäsenmaksu on suoritettu. Eräpäivä on 
9.1.2015.  Muistathan käyttää viitenumeroa maksaessasi. 
Pankkiyhteys: IBAN FI89 4711 1020 0539 22. Kyrön Seudun 
Osuuspankki. Niiden jäsenten osalta, jotka osallistuvat vauh-
dittomien hyppyjen SM-kilpailuihin 24.1. Pajulahdessa pitää 
jäsenmaksu olla suoritettu ennen kilpailupäivää. Olemme pois-
taneet jäsenrekisteristä ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet  
jäsenmaksua. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 520.

HUOM! aktiivikuntoilijat
Vaikka et osallistuisi kilpailutoimintaan, kannattaa hyödyntää 
seuran ja Turun kaupungin välillä neuvoteltu edullinen käyttömak-
su. Seuramme jäsenet voivat lunastaa Kupittaan urheiluhalliin 
rannekkeen, jolla pääsee kuntoilemaan 1,50 euron kertamak-
sulla. Rannekkeen 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!

Onnea ja tsemppiä kilpailuihin!
Tervetuloa mukaan seuran  
toimintaan uudet ja vanhat jäsenet!
Kiitos toimitsijoille ja tukijoukoille!

Juhlavuoden pinssi  
kaikille jäsenille!  
Jos sinulla ei vielä ole seuran 
pinssiä, niin ota yhteyttä. 
Toimitetaan jäsenille, jotka eivät ole 
sitä vielä saaneet.



Alustava kilpailukalenteri 2015 - 2017

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

2015

6.1.    Kansalliset Pohjois-Suomen hallikisat, Aspen-halli, Haaparanta
17.1. Avoimet yu-hallikilpailut, Salo
24.1. SM-vauhdittomat, Pajulahti
24.1. SM-luistelu, Oulu
8.2.           SM- halli5-ottelut, Liikuntamylly, Helsinki
21.-22.2. SM-hiihdot(P), pitkät, Karhula
7.-8.3. SM-hallit, Jyväskylä
27.2.         avoimet yu-harjoituskilpailut, Tampere
14.-15.3. SM-hiihdot(V), normaalit, Tampere
23.-28.3. EM-hallikilpailut, Torun, Puola
18.4.        SM-puolimaraton, Siuntio
9.5. SM-maastot, Imatra
15.-17.5. EM-nonstadia, Grosseto, Italia 
6.6. SM-viestit, Valkeakoski
26.-28.6. SM-yleisurheilu, Helsinki
19.7. SM-maraton, Savonlinna
4.-16.8.    MM-yleisurheilu, Lyon, Ranska
5.9. SM-heitto5ottelu, Vaajakoski 

 
2016

ajankohta avoin, PM-hallit, Ruotsi
14.-25.10. MM-yleisurheilu, Perth, Austaralia

2017

ajankohta avoin, PM-kilpailut, Ruotsi
ajankohta avoin EM-kilpailut, Århus, Tanska

Lihavoidut kilpailut ovat MM-, PM- ja SM-kilpailuja joihin VSVU kan-
nustaa omia urheilijoitaan osallistumaan runsaslukuisesti. Menes-
tyminen Veteraanimaljan pistekilpailussa on teidän panoksestanne  
ja aktiivisuudestanne kiinni. Seura on teidän tukenanne.

Paitojen ja housujen hinnat:
Hihaton paita miehet ja naiset 10,00 e/kpl 
T-paita miehet ja naiset 10,00 e /kpl 
Shortsi miehet ja naiset 10,00 e/kpl 
Trikoo miehet ja naiset 10,00 e /kpl 

Seuran kilpailuasuja on saatavilla. Myymme ohessa olevan 
malliston loppuun edullisempaan hintaan. 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 er-
ikoispientä XS kokoa.
 
Tilauksia ottaa vastaan Raimo Koskela  
puhelin 050-9194859 tai  
sähköpostilla: koskeraimo@wippies.com 

paita miehet paita naiset

housut miehet housut naiset

trikoo miehet trikoo naiset

Seuran kilpailuasut ja verryttelypuku
  

Talvi- ja kevätkauden yhteisharjoitukset 
Kupittaan urheiluhallilla
Maanantaisin  yleisurheilijat klo 8.30 - 10.00 
Torstaisin  yleisurheilijat klo 8.30 - 10.00 
Perjantaisin  yleisurheilijat klo 10 alkaen.

Sunnuntaisin heittäjät klo 10 - 12.00 
Kupittaan ulkokentällä, Lemminkäisenkadun puolella.
Heittolajien yhteyshenkilö:
Eila Seppänen 050-3724775 tai 02-2372471

Informaatioita MM-, EM-, PM ja
SM-kilpailuihin osallistuville kilpailijoille!
Seuran johtokunta on päättänyt olla perimättä seuran jäse-
niltä vuoden 2015 pm-kisojen 4 euron osallistumismaksua. 
Mitali maksaa 3 euroa. Matkakorvauksia ei makseta SM- ja 
muihin arvokilpailuihin osallistuville. Sen sijaan osallistumis-
maksut SM-, PM-, EM-, ja MM-kilpailuihin maksetaan kuten 
tähänkin asti. Jokainen ilmoittautuu kisoihin itse ja maksaa 
osallistumismaksun (HUOM! Maasto-, viesti- ja maantiejuok-
suissa seura ilmoittaa joukkueet). Seura suorittaa korvauk-
set kisojen jälkeen. Laskut toimitetaan seuran toimistoon. On 
hyvä liittää mukaan kopio osallistumismaksukuiteista.

Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat ry:n jäsenmaksu nousee vuo-
den 2015 alusta. Syyskokous päätti, että jäsenmaksuja nostetaan 
siten että, ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 15,00 euroa ja 
varsinainen jäsenmaksu on 25,00 euroa.
Toinen uudistus on, että vuoden 2015 alusta seuran jäsenillä on 
mahdollisuus saada vapaajäsenyys ja vapautus jäsenmaksusta. 
Kun jäsen on ollut yhtäjaksoisesti 35 vuotta seuran jäsen ja mak-
sanut jäsenmaksunsa täysimääräisenä. Seura myöntää vapaa-
jäsenyyden ja ottaa yhteyttä jäseniin ehtojen täytyttyä.  

Seuran jäsenmaksu nousee 2015 
ja vapaajäsenyys toteutuu


