
 

    Jäsentiedote 2017 

 

 
TAPAHTUMIA VILPPAASSA 

 

 

Koripallo pääsi tänä vuonna pudotuspeleihin ja eteni loppuotte-

luun, josta tuli tappio Katajalle 4-2 eli saimme hopeaa, joka oli 

ensimmäinen mitali miehille, HIENOA MIEHET. Nuorista A-pojat ja  

C-pojat pelasivat SM-sarjaa, josta C-pojat saivat pronssia.   

Vilppaan nuorisotyö on hyvällä mallilla, mutta se vaatii seuralta 

jatkuvaa panostusta. Mukavaa oli seurata nuortenkin pelejä ja 

yleisömäärä miesten peleissä oli suuri, kiitos faniporukan joka 

sai valtakunnallistakin näkyvyyttä. Yleisurheilussa Wilma Murto 

pääsee mm. MM-kisoihin, josta toivotaan menestystä. 

 

Kesälajien seuraaminen on alkamassa, joten nauttikaamme niin    

kesästä kuin kilpailuista eri lajien kohdalla.  

 

Vilpas on pyrkinyt hoitamaan edustukset eri järjestöissä mallik-

kaasti ja olemaan eri hankkeissa mukana, missä lajien olosuhteita 

parannetaan. 

  

Salon Seudun Sanomissa ilmoitetaan eri jaostojen toiminnasta.  

Lue Urheilussa Tapahtuu –palstaa, niin näet toimintamme tapahtu-

mista sekä myös kotisivuilta www.salonvilpas.fi.  

 

Toivotan teille kaikille hyviä tuloksia ja reilua urheilumieltä 

 

 

Timo Tammi 

puheenjohtaja 

 
 

Leirisalo on varattu Vilppaan jäsenten ja heidän perheiden käyttöön 11.- 13.8.2017. 

 

 

Seuraa koskevissa tiedusteluissa voit kääntyä puheenjohtaja Timo Tammen puoleen  

puh.044-778 2304 tai sähköpostitse timo.tammi@salo.fi. Jäsenasioita hoitaa 
sihteeri Eila Kataja puh. 044-306 5976 tai sähköpostitse eilakataja@gmail.com 

 

Salon Vilpas järjestää lauluillan Vuohensaaressa 19.6.2017 kello 18.30. 

Vapaa pääsy, ohjelma 4 €/henkilö. Vilpas järjestää sinne ilmaisen linja-

autokuljetuksen, lähtö torilta klo 18.00. 

Tervetuloa laulamaan haitarinsoiton säestyksellä. 

 

TUPURI 
Tupurin majaa vuokrataan sitä tarvitseville niin juhla- kuin virkistyskäyttöön. Viikolla 

tapahtuvaa vuokrausta pyritään lisäämään mm. yrityksille esim. TYHY-toimintaan. 

Kesällä pyritään kunnostamaan majaa ja sen ympäristöä. Jos työpaikallasi on tarvetta Tu-

purin majan vuokraukseen, niin informoi siitä eteenpäin.  

 

HIIHTO 
Hiihdon lumitilanne oli koko talven erittäin huono ja yhtään hiihtokilpailua ei pystytty 

järjestämään tänäkään vuonna. Latupohjathan ovat Salossa erittäin monipuoliset ja hyvin 

hoidetut. Edelleen meillä on pulaa taustavoimista ja valmentajista, jotta pystyisimme 

pyörittämään paremmin hiihtotoimintaa. Tule mukaan kivan lajin pariin hyville ja monipuo-

lisille laduille ja tuo toverisikin.  



 
SUUNNISTUS 
Suunnistajat käyvät kansallisissa kilpailuissa oman mieltymyksensä mukaan.  

Maanantairasti-tapahtumia järjestämme tänäkin vuonna 7 kertaa. Kansallisia kilpailuja 

emme järjestä tänäänkään vuonna. Suurin puute meilläkin on vetäjien vähyys, jotta     

voisimme järjestää suunnistusopetusta nuorille. Jos tunnet kiinnostusta tai tiedät    

ketkä voisivat tulla vetäjiksi, niin tervetuloa pieneen, mutta energiseen joukkoon.   
 

 

JALKAPALLO 
Jalkapalloilijoilla on hyvät harjoitusolosuhteet uudella hiekkatekonurmella, ja tänä 

vuonna yläkenttä uusitaan, joka on käytössä ilmeisesti elokuun lopussa. Jalkapallojaoston 

yhdyshenkilönä on Markku Larsson puh. 041-502 4731. Miesten, nuorten sekä futsal –
joukkueiden yhdyshenkilönä on Sami Keto-oja puh. 0400-790 394. Naisten yhdyshenkilönä 

toimii Pia Keto-oja puh. 0400-897 796. Jalkapallo tarvitsee toimintaansa vieläkin lisää 

valmentajia ja muita taustavoimia. Menkäämme kannustamaan joukkueitamme kentälle ja   

nauttikaamme kesästä ja hyvistä peleistä.   

 

SALIBANDY 
Salibandytoiminta jatkuu edelleen ja mukaan on tullut myös nuorisotyötä Jos sinulla on 

kiinnostusta lajia kohtaan ota yhteyttä Veli-Matti Rastakseen Saarenkatu 10 24130 Salo 

puh 050 5966995. 

 

 

NAISTOIMIKUNTA 
Tämä jaosto tekee yhteistyötä muiden jaostojen kanssa, myynti, toimitsija ym. tehtävissä. 

Veteraanien kanssa ylläpidetään Senioritanssi toimintaa.  

Näkyvimmin olemme toiminnassa koripallo-otteluiden suositun lapsiparkin hoitajina. 

 

 

VETERAANIT  
Syyskuussa alkavat perinteiset ohjatut voimistelut ja sählyt Salon Urheilutalon palloilu-

salissa keskiviikkoisin klo 14.00-15.30. Salohallin kuntosali on ma klo 11.00-12.00   

välillä käytössämme. Teemme järjestyksenvalvontaa ja ovimiestehtäviä ja erilaisissa   

liikuntatapahtumissa. Salon syysmarkkinoilla myymme taas makkaroita. Avustamme monin  

tavoin muita seuran jaostoja. Hyvä Vilppaan jäsen, Tule mukaan toimintaamme. 

 

 

YLEISURHEILU 
Yläkentän korjausten takia kentälle ei pääse kuin elokuun lopulla, joten avoimet Silja 

line Seurakisat ovat Halikon Armfeltin kentällä tiistaisin 23.5, 30.5, 6.6 ja 13.6. klo 

17.30 alkaen. Hippo-kisat ovat uudella kentällä 2.9. TUL:n ja AY-väen maastojuoksumesta-

ruuskilpailut ovat 23.9. Perniön Melassuolla. Syksyllä alkavat saliharjoitukset pääosin 

Salohallissa, joka on erinomainen harjoittelupaikka niin hyppy- kuin pikajuoksussakin, 

tällä hetkellä hyppylajeista nuoret seiväshyppytytöt ovat tehneet ihan maailman luokan 

tuloksia. Vilppaan Wilma Murto on valittu mm. MM-kisoihin. Pitäkäämme tämä hyvä taso  

hyvällä työllä ja yhteishengellä.  
 

 

KORIPALLO 
Koripallon edustusjoukkue sijoittui korisliigassa lopullisesti 2, joka on ensimmäinen 

mitali miehille josta heille ISO KIITOS. Mukavaa oli seurata Faniporukan toimintaa niin 

koti- kuin vieraspeleissä. Nuorista Vilppaan A-pojat ja C-pojat pelasivat SM-sarjassa, 

josta C-pojat saivat pronssia. Vilpas pyrkii koko ajan kouluttamaan valmentajia lisää. 

Vilpas on järjestänyt ja järjestää koripalloturnauksia kuten katukoristurnauksen. Kesällä 

koripalloilijat harrastavat osin jalkapalloa tai yleisurheilua. Syksyn tullessa on taas 

aika aloittaa koripallon harjoitukset ja pelit. Pitäkäämme siitä kiinni, että jatkossakin 

koripallo olisi edelleen suosituin sisäpallopeli Salossa, ja varmasti yleisö löytää yhtä 

hyvin tiensä Salohalliin tämänkin kauden jälkeen. Vilpas koripallo ry:n toimiston  osoite 

on Helsingintie 9. 

 

 

SULKAPALLO 
Sulkapalloharjoitukset jatkuvat taas syksyllä. Lisätietoja saa Pentti Kovalalta. 

 

 

VILPELI 
Vilpas perheliikuntakerho. Monipuolinen matalan kynnyksen harrastamista koko perheelle. 

Innostu; tutustu; kokeile: vilpasperheliikuntakerho@gmail.com 


