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syyskuu 2021

 

Kauden 2021-2022 ilmoittautuminen on
auki!
Uusi kausi alkaa jälleen lokakuussa viikolla 40 ja nyt voit ilmoittautua lasten ja nuorten
sekä aikuisten tulevan kauden urheilukouluryhmiin!

Ilmoittautumislinkit löydät nettisivuiltamme ja ilmoittautuminen tapahtuu nyt Suomisportin kautta.
Linkin ilmoittautumisivuille löydät perinteisesti seuran nettisivuilta. Sieltä pääset valitsemaan
oikean ikäryhmä ja osallistutko harraste vai valmennusryhmään. Klikkaamalla ikäryhmän
perässä olevaa linnkiä pääset Suomisportin sivuille, jossa voit sitten valita haluamasi
harjoituskerrat.

Ensi kauden hinnaston näet täältä.

Aikuisten urheilukouluun pääset ilmoittautumaan täältä.

Mikäli tarvitset apua Suomisportin aktivoinnin kanssa, ole yhteydessä osoitteeseen:
suomisport@olympiakomitea.fi

Tervetuloa mukaan Viipurin Urheilijoiden toimintaan!

Terveisin,

Viipurin Urheilijat

 

 

https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/email/6130e4e6d6733
https://www.viipurinurheilijat.fi/harrastus-javalmennusryhmat/hinnat/
https://www.viipurinurheilijat.fi/harrastus-javalmennusryhmat/aikuiset/
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=28657
https://www.facebook.com/
https://linkedin.com/
https://twitter.com


Ilmoittaudu Syyskipinöihin

 

Perinteiset Syyskipinät järjestetään jälleen
Vuosaaressa Heteniityn kentällä 18.9.

Viipurin Urheilijat järjestää jälleen
yhteistyössä Vuosaaren Lions Club Soihtujen
kanssa koko perheelle suunnatun jo
perinteeksi muodostuneen
yleisurheilutapahtuman Vuosaaren
urheilukentällä lauantaina 18.9.2021 klo
10.00 alkaen. 13-vuotiaat ja sitä nuoremmat
voivat kisailla alla olevissa lajeissa.
Huomaathan, että kisailuun osallistumiselle ei
ole alaikärajaa. Siispä pienimmätkin pirpanat,
joiden jalat kantaa, voivat osallistua.

Lajit:

2013-2018 syntyneet: 40m, pituus, keihäs
2008-2012 syntyneet: 60m, pituus, kuula

Aikataulu

10.00 KISOJEN AVAUS JA ALKULÄMMITTELY

10.15-12.30 Lajipisteet auki

11.00-13.00 Mitalienjakopiste auki

11.45 Ilmoittautuminen päättyy

Ilmoittautuminen alla olevasta painikkeesta, lomake on auki torstaihin 15.9. asti . Skrollaa
seuran nettisivuilla sivua alaspäin ja löydät ilmoittautumislomakkeen.

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Pääkaupunkijuoksu
26.9!
Pääkaupunkijuoksu juostaan jälleen
syyskuun viimeisenä sunnuntaina, eli
26.9.

Matkoina Pääkaupunkijuoksussa on tutut
puolimaraton ja varttimaraton ja tapahtuma järjestetään vuonna 2021 jo 48. kerran. Niille
liikunnan ystäville, jotka eivät pidä ajanottoa kuntoilussa tärkeänä, järjestämme 34. kerran
vapaamuotoisen liikuntatapahtuman, No Smoking -kävelyn. Matkan voi taittaa joko sauvoilla tai
ilman.

Lähtöaikataulut ja matkat 2020

Klo 11.30 6,5km No Smoking -kävely

Klo 13.00 Naiset ja miehet varttimaraton

Klo 13.15 Naiset ja miehet puolimaraton

Kaikki reitit kulkevat kauniin Keskuspuiston halki jalkaystävällisellä hiekkapohjalla.

Hinta sisältää huoltopalvelut, osallistujamitalin sekä tuotekassin. Muista myös joukkuekilpailu,

 

https://www.yleisurheilurekisteri.fi/desktopmodules/etaika_Jasenrekisteri2/ilmo.aspx?g=KXCZ8ZCRSQXQMTLZPYAP&t=


Ilmoittaudu Pääkaupunkijuoksuun

johon voi ilmoittautua esim. työporukka. Joukkuekilpailuun eivät voi osallistua urheiluseurat.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi syysjuoksuun Pirkkolaan sunnuntaina 26.9.2021!

Tapahtuman nettisivuille pääset tästä.
 

 

 

Jäsenyyden
aktivoiminen
Suomisportissa
Olemme siirtymässä uuteen
jäsenrekisterijärjestelmään ja
ensimmäinen steppi on, että KAIKKI VU:n jäsenet lukevat alla olevat
ohjeet ja aktivoivat jäsenyytensä Suomisportissa.

Liity jäseneksi seuraamme

Seuran jäsenyydellä tuet toimintaamme ja saat tiettujä etuja. Siirrymme käyttämään
jäsenyyksien hallinnassa Suomisport-palvelua, joka on Suomen Olympiakomitean ylläpitämä
koko urheiluyhteisön yhteinen digipalvelu.

Ohjeet jäseneksi liittymiseen:

Liity jäseneksi valitsemalla oikea jäsenluokka alla olevista vaihtoehdoista. Linkki ohjaa sinut
Suomisport-palveluun ja Sporttitilin luontiin, jos sinulla ei vielä ole tiliä. Jos tili on, pääset
suoraan sisään kirjautumalla liittymään jäseneksi.

Valitse jäsenluokka:

Varsinainen jäsen KLIKKAA TÄSTÄ

Kuntojäsen KLIKKAA TÄSTÄ

Aikuisurheilija KLIKKAA TÄSTÄ

Urheilukoululainen KLIKKAA TÄSTÄ

Huomioithan, että klikkaamalla jäsenluokan linkkiä liityt seuran jäseneksi ja seuran sääntöjen
mukaisesti seura käsittelee kaikki jäsenanomukset. Eri jäsenluokat etuineen, velvoitteineen ja
maksuineen on kuvattu nettisivuillamme.

Nettisivuille pääset tiedotteen lopussa olevasta linkistä!

Jäsenmaksun maksaminen:

Jäsenmaksun suuruudet toimintakaudelle 2021 ovat:

Varsinainen jäsen 50 euroa

Kuntojäsen 110 euroa

Urheilukoululainen 30 euroa

Aikuisjäsen 85 euroa

Jäsenmaksu osoitetaan kullekin jäsenelle jäseneksi käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen,
jäsenmaksun voi hoitaa näppärästi suoraan omalta Sporttitililtä eri maksutavoin (verkkopankki,
pankki/luottokortti, MobilePay).  

https://www.paakaupunkijuoksu.fi/ilmoittautuminen/
https://vu.tapahtumiin.fi/fi/nc/evtr/5f6f98a268a888db3a8b4567
https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/ac3/nFKvdJ/NzMyMTgwMTN8NDEwNjk3fDU0NjkxfDU0Nw%3D%3D
https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/ac3/9bdDdI/NzMyMTgwMTN8NDEwNjk3fDU0NjkxfDU0Nw%3D%3D
https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/ac3/1qWj3A/NzMyMTgwMTN8NDEwNjk3fDU0NjkxfDU0Nw%3D%3D
https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/ac3/8u9UCq/NzMyMTgwMTN8NDEwNjk3fDU0NjkxfDU0Nw%3D%3D


Tutustu Suomisporttiin

Mitä etuja jäsenyydellä saa?

Varsinainen jäsen:

Seuran yli 18-vuotiaat jäsenet.
Seuran täysi-ikäiset jäsenet pääsevät vaikuttamaan seuran asioihin seuran
vuosikokouksessa keväisin.
Jäsenyys oikeuttaa kilpailemaan seuran itse järjestämissä kilpailuissa veloituksetta.
Tämä koskee kaikkia jäseniä.
Oikeus edustaa seuraa kilpailuissa (Huom. ei sisällä lisenssiä) .
Ilmainen tuomarikoulutus (seura/SUL, pätevyys toimia toimitsijana seuran kilpailuissa).
Saat jäsentiedotteet sähköpostin välityksellä. Tietoa mm. kisoista, tapahtumista,
urheilijoista, ennätyksistä jne.

  

Kuntojäsen:

Seuran yli 18-vuotiaat jäsenet.
Seuran täysi-ikäiset jäsenet pääsevät vaikuttamaan seuran asioihin seuran
vuosikokouksessa keväisin.
Kuntojäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Länsiväyläjuoksuun, Pääkaupunkijuoksuun
sekä Helsinki City Running Dayhin veloituksetta.
Jäsenyys oikeuttaa kilpailemaan seuran itse järjestämissä kilpailuissa veloituksetta.
Oikeus edustaa seuraa kilpailuissa (Huom. sisältää lisenssin).
Ilmainen tuomarikoulutus (seura/SUL, pätevyys toimia toimitsijana seuran kilpailuissa).
Saat jäsentiedotteet sähköpostin välityksellä. Tietoa mm. kisoista, tapahtumista,
urheilijoista, ennätyksistä jne.

  

  Aikuisurheilija:

Seuran yli 18-vuotiaat jäsenet.
Seuran täysi-ikäiset jäsenet pääsevät vaikuttamaan seuran asioihin seuran
vuosikokouksessa keväisin.
Jäsenyys oikeuttaa kilpailemaan seuran itse järjestämissä kilpailuissa veloituksetta.
Tämä koskee kaikkia jäseniä.
Oikeus edustaa seuraa kilpailuissa (Huom. sisältää lisenssin) .
Ilmainen tuomarikoulutus (seura/SUL, pätevyys toimia toimitsijana seuran kilpailuissa).
Saat jäsentiedotteet sähköpostin välityksellä. Tietoa mm. kisoista, tapahtumista,
urheilijoista, ennätyksistä jne.

  

Urheilukoulainen:

Urheilukoululaisten jäsenyys sisältää lisenssimaksun, jolla pääsee kilpailemaan Suomen
Urheiluliiton alaisiin kilpailuihin.
Jäsenyys oikeuttaa kilpailemaan seuran itse järjestämissä kilpailuissa veloituksetta.

  

Tervetuloa mukaan Viipurin Urheilijoiden toimintaan!

Terveisin,

Viipurin Urheilijat

 

Talkoolaiseksi Pääkaupunjuoksuun sekä
HCRD-tapahtumaan!
Syksy on vielä täynnä erilaisia kilpailuja ja tapahtumia. Jotta saamme vietyä kaikki tapahtumat
onnistuneesti läpi, tarvitsemme kaiken mahdollisen avun.

Pääkaupunkijuoksu järjestetään jälleen sunnuntaina 26.9. Pirkkolassa ja tarvitsemme apuja

https://info.suomisport.fi/


 

mm. reitinohjaukseen ja Pirkkolan urheilukentällä sijaitsevan tapahtuma-alueen tehtäviiin.

HCRD eli Helsinki City Running Day järjestetään lauantaina 2.10. on yhteistyössä Suomen
Urheiluliiton kanssa järjestettävä suurtapahtuma, jossa on kaikenikäisille ja tasoisille juoksijoille
sopivia matkoja. VU:n rooli on olla mukana talkoissa ja auttaa tietyissä toimitsijatehtävissä.
Tapahtuma on VU:lle tärkeä siksi, että seura saa tukea omalle toiminalleen sitä vastaan, että
hoidamme paikalle talkoolaisia. Näin ollen kaikki apu on tarpeen ja innokkaat talkoolaiset ovat
enemmän kuin tervetulleita!

Mikäli sinulla on mahdollisuus tulla auttamaan tärkeässä talkootyössä, ole yhteydessä
Sannaan: sanna.saarman(at)viipurinurheilijat.fi

Juoksutapahtumat ovat elintärkeä varainhankintakeino seuralle, joten jokainen käsipari
auttaa. :)

Tervetuloa mukaan!

 

 

    

 
Viipurin Urheilijat Ry
Jauhokuja 3
00920 Helsinki

 
Kotisivut

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://www.viipurinurheilijat.fi/
https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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