
           

SEURATIEDOTE KEVÄT/2017 

Hallikausi alkaa olla ohi ja aivan kohta päästään harjoittelemaan ja kisaamaan Nummelan 

urheilukentän uusitulle pinnalle. Tässä muutamia ajankohtaisia asioita: 

SEURAN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT KESÄLLÄ 

Seura on anonut ja saanut seuraavat kisat järjestettäviksi kesän aikana; 

- 19.6 Seuracup 1. osakilpailu 
- 5.7 Vihdin Kansalliset kisat 
- 11.7 ja 13.7 Eteläisen alueen M/N Alumestaruuskilpailut 
- 19-20.8 Uudyn Piirinmestaruuskilpailut 9-15-v. 

Kaikkia vapaaehtoisia tarvitaan toimitsijatehtäviin, joten merkatkaa päivät jo kalentereihin. 

Toimitsijaksi voi ilmoittautua Johanna Eurajoelle (040 5597935) tai Ari Elorannalle (0500 527817). 

Tehdään urheilijoille onnistuneet kisat! 

KUNNIAKIERROS 

Kunniakierros on seuralle tärkeä varainkeruutapahtuma ja toivottavasti mahdollisimman moni 

urheilija sekä huoltaja pystyy osallistumaan tapahtumaan. Alustava tapahtumapäivä on 12.6 

Nummelan urheilukentällä. Tapahtumainfo: http://www.yleisurheilu.fi/kunniakierros/kunniakierros-

jo-36-kerran 

KESÄN URHEILUKOULUT 

Kesän urheilukoulut käynnistyvät Nummelan urheilukentällä alustavasti toukokuun toisella viikolla. 

Ryhmät tulevat olemaan 4-5-vuotiaat, 6-7-vuotiaat ja 8-12-vuotiaat. Myös soveltava yleisurheilukoulu 

pyritään taas järjestämään. Tarkempi info urheilukouluista tulee seuran nettisivuille heti kun 

suunnittelu on valmis. Urheilukouluun liittyvät tiedustelut: Nuorisopäällikkö Taija Jussila 

taija_jussila@hotmail.com 

MAKSUT 2017  

Jäsenmaksut: Kaikki urheilijat ja jäsenet, muistakaa maksaa jäsenmaksulle sille Vihdin Viestin 

jäsenseuralle jossa olette jäsenenä. 
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Lisenssi ja ilmoittautumismaksut: Urheilijat, kesän kilpailut lähestyvät, joten muistakaa hankkia 

hyvissä ajoin lisenssi. Yleisurheilulisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa 

yleisurheilukilpailuissa ja pitää sisällään myös If:in tapaturmavakuutuksen. Lisenssi maksaa:  

- 2010 ja myöhemmin syntyneille 10€,  
- 2004 -2009 välisenä aikana syntyneille 17€,  
- 2003 tai myöhemmin syntyneille 27€.  

Lisenssin hankit täältä; http://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit Kun lisenssi on 

maksettu, nimesi on Kilpailukalenterin rekisterissä ja ilmoittautuminen kilpailuihin onnistuu. Vihdin 

Viesti maksaa ilmoittautumismaksut piirinmestaruus-, aluemestaruus- ja Suomen mestaruuskisoihin, 

muihin kisoihin maksat ilmoittautumisen kilpailukutsun ohjeiden mukaisesti.  

Valmennusmaksut:  

- Kilpavalmennus-team yli 13-vuotiaille (Karin ryhmä) 
o 13 – 15-vuotiaat: 40 €/kk 
o 16-vuotiaat ja vanhemmat: 60 €/kk 

- Kilpa ja harrasteryhmä 12 – 15-vuotiaille (Jukan ryhmä), 30 €/kk 

Urheilukoulumaksut: Julkaistaan pian! Urheilukoulumaksu pitää sisällään Lisenssimaksun. 

Toimintamaksut: Toimintamaksu koskee Vihdin Viestin valmennusryhmien ja urheilukoulujen 

ulkopuolella harjoittelevia urheilijoita. Maksun suorittamalla urheilijalla on oikeus harjoitella seuran 

kenttä-, liikunta- ja kuntosalivuoroilla. Seura maksaa ilmoittautumismaksut PM-, AM- ja SM-kisoihin, 

sekä Seuracup-kisoihin. Maksu seuran tilille 1.6 mennessä, tili Vihdin Viesti FI87 5297 0020 1401 26 

- 9 – 12-vuotiaat: 30 € 
- 13 – 15-vuotiaat: 100 € 
- 16-vuotiaat ja vanhemmat: 150 € 

KEVÄÄN KISOJA 

Kilpailukausi on tosiaan jo aivan nurkan takana, joten varsinkin Junnut, huomioikaa seuraavat kisat ja 

rohkeasti mukaan kisaamaan: 

- 9.4 pm-maantiejuoksut (9 – 15-vuotiaat), Karkkila 
- 29.4 pm-junnumaastot (9-15-vuotiaat), Mäntsälä 
- 21.5 pm-junnuottelut 1 (9-15-vuotiaat), Hyvinkää 
- 27.5 pm-junnuviestit (9-15-vuotiaat), Riihimäki 

MENESTYSTÄ KAIKILLE KEVÄÄN JA KESÄN KOITOKSIIN! 

YU-JAOSTO 
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