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Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat ry. Kuninkaankartanonkatu 10, 20810 Turku
Puhelin: 0409377206

Email: vsvu@vsvu.fi

Internet: www.vsvu.fi

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

Aikuisurheilijoiden pm-kilpailu 2020

Olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. Vieras pelottava uhka on
ollut vieraanamme maaliskuusta lähtien. Valtiovalta on poikkeuksellisen onnistuneilla toimenpiteillä onnistunut lieventämään viruksen
aiheuttamia sairastumisia. Varsinkin riskiryhmien osalta on onnistuttu pääosin hyvin. 70+ ikäiset, joita seuramme jäsenistä on suuri
osa, ovat pakosta joutuneet supistamaan elinpiiriään ja käytännön
asioiden hoitaminen on ollut sukulaisten tai tuttavien avun varassa.
Tässä tilanteessa normaali liikkuminen ja urheilu on monen osalta
pakostakin jäänyt vähemmälle.
Nyt seura- ja kilpailutoimintaa on voitu alkaa käynnistää ottaen
huomioon kilpailijoiden turvallisuus. Olemme järjestäneet kilpailuja
Salossa yhdessä Salon Vilppaan kanssa. Tähän olimme pakotettu,
kun emme saaneet lupaa järjestää kilpailuja Kaarinassa. Osallistujia
alkuvaiheen jälkeen on ollut lähes normaali määrä.
Tulossa on SM-viestit Kouvolassa 22.8. ja SM-kilpailut Jyväskylässä
10. - 13.9. Toivomus on että nekin jäsenet, jotka eivät ole uskaltaneet
osallistua seuran toimintaan, voisivat tulla mukaan. Tarvitsemme
viestijuoksuun eri sarjoihin juoksijoita. Toiminnan lähtökohtana on,
että pidämme huolta turvallisuudesta ja noudatamme annettuja
turvallisuusohjeita kaikessa toiminassamme. Ilmoittaudu, jos olet
käytettävissä viestijoukkueissa. Tämän tiedotteen yhteydessä on
alustava aikataulu ja suunnitelma SM-viestimatkan osalta.
Turvallista ja hauskaa kesää kaikille jäsenille ja nähdään kentällä.
Terveisin Raimo Koskela

Kilpailut järjestää VSVetU Salo ja Salon Vilpas
VSVetU:n avoimet pm-kilpailut jatkuvat Salon
keskuskentällä 5.8.2020 alkaen klo 18.30.
N30+, lyhyet aidat, korkeus, seiväs, keihäs.
M30+, lyhyet aidat, korkeus, seiväs, keihäs.
Kilpailuihin on ennakkoilmoittautuminen 2.8. mennessä.
Raimo Koskela: 0445242525 tai vsvu@vsvu.fi
Osallistumismaksu on 4 euroa/laji. Mitalimaksu on
3 euroa ja on vapaaehtoinen.

SM-Jyväskylän 10. - 13.9.2020 info
JKU järjestää kilpailut ottaen huomioon +70 ikäisten turvallisuus. +70 ikäistenlajit alkavat torstaina ja päättyvät lauantaina. Oheisesta linkistä löytyy kisajärjestäjän sivuilta kisoihin
liittyvä informaatio.
https://jku.fi/saul-sm-2020/

SM-viestit Kouvolassa 22.8.
Ilmoittaudu ja lähde mukaan!!!

SM-viestit juostaan Kouvolassa lauantaina 22.8. Matkaan
lähdemme perjantai-iltana. Kuljetus lähtee Turusta Veritasstadionin parkkipaikalta alustavasti klo 17.00, tarkempi aika
ilmoitetaan myöhemmin. Toivottavaa on, että Salosta matkaan lähtijät tulisivat Hämeentien ja Aurantien risteyksestä
ja Someron, Loimaan ja lähialueiden tulijat Forssan Autokeitaalta autoon. Jos olet tulossa kyytiin jostain muualta matkan varrelta ilmoita meille. Tämän jälkeen matka jatkuu Riihimäen ja Lahden kautta Kouvolaan. Yövymme Tykkimäen lomamökeissä. Lauantaiaamuna aamiaisen jälkeen jatkamme
matkaa kilpailupaikalle Kuusankosken urheilupuistoon. Kilpailut alkavat jo klo 11.00. Kilpailujen jälkeen kotimatkalla
käymme ruokailemassa. Ruokailun jälkeen paluumatka tapahtuu samaa reittiä päinvastaiseen suuntaan kuin tullessa.
Joukkueiden kokoamista toivotaan ikäryhmittäin. Jos olet
halukas osallistumaan, niin soita seuran puhelimeen. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, koska joukkueet pitää
ilmoittaa 13.8. mennessä. Majoitusten vahvistamisen takia
majoitukseen tulevien pitää ilmoittautua viimeistään 30.7. mennessä. Soita myös, jos et tule yhteiskuljetukseen, vaan käytät
muuta kuljetusta. Ryhmämatkalle osallistuvien urheilijoiden
osalta seura maksaa kuljetus- ja majoituskulut ja paluumatkan
ruokailun. Seuralaiset voivat tulla matkalle mukaan. Kuljetus
ei aiheuta heille kuluja. Majoituksen ja ruokailun osalta seuralaiset maksavat omat kulunsa.

Tilaa nyt VSVetU:n seuratuotteita!
Tilaa nyt Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijoiden seuratuotteita! Ostamalla tuet seuraa rahallisesti. Oheisesta linkistä
pääset tutustumaan tuotteisiin. Verkkokauppa on avoinna
20.7. - 10.8. Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät verkkokaupasta.
Linkki ja verkkokauppa löytyy myös osoitteessa: vsvu.fi
https://shop.logosi.fi/varsinais-suomen-veteraaniurheilijat/

Informaatiota SM-kilpailuihin
osallistuville jäsenille
VSVU hyvittää SM-kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden 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 osallistunut. Toimita laskusi seuran toimistoon. On hyvä liittää mukaan
kopio kuiteista.

