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Urheilukoululaiset ja huoltajat!                   

Kiitos, että olette lähteneet mukaan seuramme toimintaan.  Seuramme tavoitteena on tarjota lapsille 

liikunnallisia myönteisiä kokemuksia ja valmiuksia edetä liikunnan harrastajaksi, mutta kehittyä myös 

huippu-urheilijaksi vuosien aikana. 

Covid19 epidemia on aiheuttanut meille kaikille arkipäivään muutoksia ja samoin harrastustoimintaan. 

Onneksi kaunis syksy on mahdollistanut ulkotreenit. Jos lapsi/nuori on oireinen (yskä, nuha jne ), hän ei saa 

osallistua harjoituksiin.  

Syyslomaviikolla ei ole harjoituksia , joululomalle jäämme 21.12.2020. 

Liikkariryhmä: Nuorimmat harjoittelevat paljon erilaisten leikkien, pelien ja viestien kautta ryhmässä 

toimimista ja toisten kannustamista ja huomiointia. Harjoitukset sisältävät yleisurheilua tukevia harjoitteita, 

pääpainona on kuitenkin liikunnallisten taitojen kehittäminen ja liikunnan ilo. 

Ohjaajavastuu: Katriina Laurila ja syysloman jälkeen Alina Salmi, lisäksi Mila Jokinen, Elisa Kenttä, Sanna-

Mari Pärssinen ja Katri Pärssinen. 

Talenttiryhmä: Tavoitteena on oppia toimimaan ryhmässä toiset huomioiden, lapsen itsetunnon 

vahvistaminen positiivisten kokemusten kautta ja näin liikunnan ilon kokeminen. Toiminnassa kehitetään 

kehonhallintaa ja motorisia taitoja sekä nopeusominaisuuksia. Tutustutaan eri yleisurheilulajeihin ja 

kehitetään monipuolisesti niissä vaadittavia ominaisuuksia.  

Ohjaajavastuu: Maarit Junkkala , maarit.junkkala@kopteri.net, p. 040 5453774. Ohjaajina myös Elli Punto, 

Venla Välläri, Joonatan Junkkala. 

Valmennusryhmä: Yleisurheilun harjoitteluun motivoituneista nuorista koostuvalle ryhmälle tarjotaan 

laadukasta ryhmäharjoittelua, jonka tavoitteena on kehittää monipuolisesti nuorten ominaisuuksia 

huomioiden sekä nuorten herkkyyskaudet että harjoituskauden eri vaiheet. Toiminta on vaativaa, 

hauskuutta ja huumoria unohtamatta. 

Ohjaajavastuut: Jonna Karimäki, valimaajonna@gmail.com p. 050 3733112, Matti Kankaanniemi, Mikko 

Viitamaa. 

Yleistä: 

Kaikille urheilukoululaisille seura on maksanut lisenssin, v.2008 syntyneillä ja nuoremmilla lisenssi sisältää 

myös tapaturmavakuutuksen. Vuonna 2007 syntyneiden ja vanhempien tulee itse huolehtia 

vakuutusturvastaan. Vakuutuksesta löydät lisätietoa www.yleisurheilu.fi  

Urheilukoululaisten tiedot on viety seuran jäsenrekisteriin, pääset katsomaan tietoja seuraavan linkin 

kautta www.yleisurheilurekisteri.fi    SUL –OmaPalvelu.  Ilmoita  leila.salmi@kopteri.net , jos tiedoissa on 

virheitä. 
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Urheilukoulumaksut ja maksaminen:  

Maksa puolet kausimaksusta 30.10.2020 mennessä 

OP Sastamala FI27 5145 0320 0065 00 , lisätieto: urheilukoulu 

Liikkariryhmä : koko kausi 90 € ja keväällä seuran jäsenmaksu, maksa siis 45 € lokakuussa 

Talenttiryhmä: koko kausi 120 € ja keväällä erikseen jäsenmaksu, maksa siis 60 € lokakuussa 

Valmennusryhmä: koko kausi 150 € ja keväällä erikseen jäsenmaksu, maksa siis 75 € lokakuussa 

Jos urheilijalla on käyttämättä vuoden 2019 Tiikeristipendi, niin stipendin summan voi suoraan vähentää 

maksusta. Toimita stipendi Leilalle. 

Tiedottaminen: 

On erittäin tärkeää, että seuraat Vammalan seudun Voiman nettisivuja. 

www.vammalanseudunvoima.sporttisaitti.com 

Lisäksi seuralla on Instagram-sivut Voimalainen tiedotuskanavana. 

Jos sinulla on kysyttävää niin ota aina yhteyttä ja anna palautetta. Risut ja ruusut ovat tervetulleita. 

Leiritys: 

Jos lapsesi on halukas lähtemään leireille niin katso www.satakunnanyleisurheilu.fi sivuilta tietoa mm. 8-12 

vuotiaiden Starttileiristä sekä 12-15-vuotiaiden piirileirityksestä. Leiripäivät ovat viikonloppuisin ja 

toteutuvat Porissa Karhuhallissa. 

 

 

 

 

Leila Salmi p. 050 3433910   leila.salmi@kopteri.net 
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