
 Katso viesti selaimessa

maaliskuu 2023

 

Tulevat kilpailut ja tapahtumat 
  

KE 8.3.2023 Luolasprintit 3/3

• Hakunilan kalliosuoja
• Ilmoittautuminen: 5.3.
• https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31794
  

PE-SU 10.-12.3.2023 Tampere Junior Indoor Games

• Tampereen messu- ja urheilukeskus
• Ilmoittautuminen: 6.3.
• https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31855
  

LA-SU 18.-19.3.2023 Helsyn junnuhallit

• Liikuntamylly
• Ilmoittautuminen: 15.3.
• https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31810
• Kävelyt: https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31811
  

SU 2.4. OP Pohjola Junior GP

• Liikuntamylly
• Ilmoittautuminen: 30.3.
• https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31848

 

https://viipurin-urheilijat.creamailer.fi/email/6405d0f2aed6a
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31794
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31855
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31810
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31811
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31848
https://ecoit.fi/
https://www.facebook.com/
https://linkedin.com/
https://twitter.com


Ilmoittaudu toimitsijaksi

 

Ilmoittaudu mukaan toimitsijaksi
tapahtumiin 2023!
Tule mukaan tekemään yleisurheilukilpailuja sekä tapahtumia yhdessä
seuran kanssa!

Olemme mukana tänäkin kesänä monessa eri tapahtumassa ja tuotto meneekin suoraan
seuran toimintaan. Yksin emme tähän pysty, vaan apukäsiä tarvitaan aina. Alla olevasta
ilmoittautumislinkistä pääset valitsemaan itsellesi mieleisin ajakohdan ja voit ilmoittautua jo nyt
mukaan. Lisätieto-kenttään voi kirjoittaa toiveista.

Yleisurheilukilpailuissa tehtäviä ovat mm : ajanotto, mittaaminen, tulosten kirjaaminen,
välineen palautus, kisakanslia ja kahvio.

Juoksutapahtumissa tehtävät ovat mm : Kisakanslia = numeroiden jako, varustesäilytys,
mitalienjako, maalihuolto ja liikenteenohjaus.

Olisi hienoa, mikäli mahdollisimman moni pääsisi kauden aikana auttamaan talkoissa. Ja
vanhempien odotetaan osallistuvan erilaisiin talkootehtäviin (vähintään 2
tehtävää/lapsi/vuosi). Kun kaikki osallistuvat, tehtävien määrä perhettä kohden jää melko
vähäiseksi. Talkootyö on antoisaa sosialisointia mukavassa ilmapiirissä, monelle se onkin oiva
vastapaino hektiselle työelämälle.

Tehtäviin opastetaan ja aiempaa kokemusta ei vaadita. Eli ilmoittaudu rohkeasti ja kerro
toiveesi tehtävistä!

Tervetuloa mukaan talkoisiin!

  

 

 

 

https://www.viipurinurheilijat.fi/tapahtumat-2/


Ilmoittautuminen kaudelle 2022-
2023

 

Kauden 2023 ilmoittautuminen!
Meneillään olevalle kaudelle voi ilmoittautua mukaan koska tahansa!

Hinta määräytyy jäljellä olevan kuukausimäärä mukaan eli et maksa täyttää hintaa mikäli
ilmoittaudut mukaan vaikkapa maaliskuussa!

Voit valita ikäryhmän ja harjoitusmäärän klikkaamalla ikäryhmää. Ilmoittautumaan pääset
Suomisportin kautta ja valitsemaan haluamasi harjoituskerrat per viikko. HUOM!
Harjoitusmaksuun sisältyy automaattisesti 30 euron jäsenmaksu.

Uutuuna tulevalle kaudelle tarjolla myös seiväshyppyryhmä sekä
kestäsvyysjuoksuryhmä.

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

Tervetuloa!

 

 

 

https://www.viipurinurheilijat.fi/harrastus-javalmennusryhmat/ilmoittautuminen-kaudelle-2022-2023/


 

Pajulahden leiri 31.3.-2.4.!
Tervetuloa VU:n kevään leirille Pajulahteen 31.3.-2.4.

Leirin hinta 182,70e, mikä sisältää bussikuljetuksen, majoituksen sekä ruokailut opistolla
perjantaista sunnuntaihin.

Ilmoittautuminen osoitteeseen: toimisto@viipurinurheilijat.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdollisista allergioista.  Ilmoittaudu leirille 12.3.
mennessä.

Täytämme paikat nuorisovalmennusryhmäläisillä ja yli 11v yleisurheilukoulussa mukana olevilla
lapsilla. Vanhemmat ovat myös tervetulleita mukaan!

 

 



Craft seuramallisto

 

Tilaa uudet seuravaatteet Intersportista
kaudelle 2023!
Uutuutena nyt kevytuntuvatakki sekä huppari! Ja nyt saatavilla VU-pipo!

Seuramallistosta löydät kokoja niin aikuisille kuin lapsille.

Voit tilata tuotteet postipakettina, suoraan kotiisi tai noutaa ne Intersport Suomenojalta
osoitteesta:

Intersport Espoo Suomenoja, Isonniitynkuja 2, 02270 Espoo

09-887 4150
suomenoja@intersport.fi

Seurakauppa
09- 887 415 80
seuratilaus.suomenoja@intersport.fi

Seurakaupan yhteyshenkilö:
Juha Remes
050 350 1602
juha.remes@intersport.fi

Klikkaa alla olevasta painikkeesta ja tilaa itsellesi uudet Craft-seuravaatteet!
 

 

 

tel:098874150
mailto:suomenoja@intersport.fi
mailto:seuratilaus.suomenoja@intersport.fi
mailto:juha.remes@intersport.fi
https://seurakauppa.intersport.fi/mallisto/viipurin-urheilijat/seuramallisto/


 

 

Tue VU:ta ja lasten
nuorten liikuntaa!
Ole mukana tukemassa yleisurheilua ja autan
näin seuraa tärkeässä työssä lasten ja
nuorten liikunnan eteen.

Kutsumme nyt yritykset mukaan tukemaan tärkeää työtä lasten ja nuorten liikunnan ja
hyvinvoinnin edistämiseksi. Tukemalla toimintaamme, tuet tulevaisuutta!

Mitä tarjoamme?

• Nimikkoryhmän (5-, 7-, 9-, 11-, 13- tai 15-vuotiaiden ryhmä)
• Mahdollisuuden tukea tärkeää, paikallista toimintaa
• Maininnan ja logon nettisivuillemme
• Somenostot sovitun mukaisesti
• Mitä sinä haluaisit meidän tarjoavan?
  

Ennenkaikkea tuet seuraa tärkeässä työssä!

Mukana ovat mm. Intersport Suomenoja, EcoIT sekä GemProperty.

Kaikkiin kysymyksiin vastaa:

Toiminnanjohtaja Sanna Saarman-Kemppi, sanna.saarman@viipurinurheilijat.fi, 050 550 8553.

 

https://ecoit.fi/
https://gemproperty.fi/


 



 

    

 
Viipurin Urheilijat Ry
Jauhokuja 3
00920 Helsinki

 
Kotisivut

 

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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