
 Katso viesti selaimessa

Ilmoittautuminen kaudelle 2021-
2022

lokakuu 2021

 

Uusi kausi alkanut vauhdikkaasti!
Kausi 2021-2022 on alkanut runsaalla osallistujamäärällä ja treenit pyörähtivät käyntiin
viime viikolla.

Ilmoittautua voi koska tahansa ja uudet harrastajat voivat tulla kokeilemaan kaksi kertaa
veloituksetta.

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.

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

 

 

Noname-tuotteiden poistomyynti la 23.10!
Tyhjennämme toimiston varastoja Nonamen tuotteista ja voit tulla hankkimaan omasi edulliseen

https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/email/6140e4fe54089
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


Vanhempainillat
16.11 sekä 23.11!
Vanhempainillat järjestetään jälleen
marraskuussa.

Jaamme ryhmät kahteen siten, että
harrasteryhmille pidetään ensimmäinen
infotilaisuus tiistaina harjoitusten aikaan
16.11. klo 18.00-19.30 ja
kilparyhmille/nuorisovalmennusryhmien
vanhemmille seuraavana tiistaina 23.11.
samaan aikaan klo 18.00-19.30.

Kokoonnumme alakäytällä olevaan
luentotilaan, toivottavasti mahdollisimman
moni pääsisi paikalle!

 
hintaan lauantaina 23.10. harjoitusten aikana hallilta. Tuotteet tuodaan harjoitushallin puolella
maalinpäädyn katsomon läheisyyteen.

Myynnissä on kilpailuasuja, toppeja, lyhyitä trikoita, pitkiä trikoita sekä muita seuratuotteita.

Tervetuloa!

 

 

 

Jäsenetuna nyt myös alennus VU:n jäsenille
fysikaalisesta hoidosta!
Viipurin Urheilijat saavat nyt jäsenetuna fysioterapiaa tai osteopatiahoitoja alennettuun
hintaan:

Hinnat 0-17-vuotiaille fysioterapia/ osteopatia 55e
Aikuisille 70e

Alennus on käytettävissä Viipurin Urheilijoiden jäsenille.

Osoite annankatu 31-33 D57
00100 Helsinki
4 krs. Summerissa lukee osteopatia.

Lisätietoja löytyy osoitteesta
www.fysioilander.fi

 



 Terveisin, Sanna ja Mikko  

 

Ilmoittaudu aikuisten urheilukouluun

 

Aikuisten
urheilukoulu
starttasi myös
viikolla 40!
Junioreiden lisäksi aloitimme jälleen
myös aikuisten urheilukoulun treenit. Ilmoittautua voit samalla tavalla kuin muihinkin
ryhmiin, eli ilmoittautumislinkit löydät nettisivuiltamme.

Harjoituksia vetää tiistaisin seuran puheenjohtaja Hannes Alarotu ja lauantaisin pitkään
seurassa valmentajana toiminut Iiro Hietamäki.

Lämpimästi tervetuloa mukaan ja mikä sen parempaa kuin treenailla itse samaan aikaan
perheen lasten kanssa! :)

 

 

 

Jäsenyyden
aktivoiminen
Suomisportissa ja
jäsenedut
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.

https://vu.tapahtumiin.fi/fi/nc/evtr/5f6f98a268a888db3a8b4567


 

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).

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.
Alennus hierontapalveluista.
Alennus fysikaalisista hoidoista.

  

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.
Alennus hierontapalveluista.
Alennus fysikaalisista hoidoista.

  

  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.

 

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

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.
Alennus hierontapalveluista.
Alennus fysikaalisista hoidoista.

  

Urheilukoulainen:

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

  

Tervetuloa mukaan Viipurin Urheilijoiden toimintaan!

Terveisin,

Viipurin Urheilijat

 

 

Joulujuhla sunnuntaina 12.12
Perinteinen kauden päätös ja joulujuhla pidetään sunnuntaina 12.12. Karjalatalolla klo 15-17.

Ohjelmassa on kauden parhaiden urheilijoiden palkitseminen, pientä purtavaa ja yhdessäoloa.

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi paikalle juhlistamaan menestyksekästä kautta!

Tervetuloa mukaan!

Urheilullisin terveisin,

Sanna

 

 

    

 
Viipurin Urheilijat Ry
Jauhokuja 3
00920 Helsinki

 
Kotisivut

 

https://info.suomisport.fi/
https://www.viipurinurheilijat.fi/


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

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