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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Kutsu

Vapaaehtoiset
seuratoimijat ovat
korvaamattomia

V

ilpas lukeutuu niihin harvalukuisten monilajiurheiluseurojen joukkoon, joiden määrä
on vähentynyt vain muutamaan lajiin keskittyvien erikoisseurojen lisääntyessä.
Vilppaan kaltaisia seuroja on siis vähän,
mutta Vilpas on toiminut tyylillä.
Meillä Vilppaassa on tällä hetkellä kahdeksan toimivaa jaostoa, kun parhaimmillaan eri lajeja seurassa on ollut toista
kymmentä. Loppuneita lajeja ovat esimerkiksi jääkiekko, kamppailulajit, voimailu ja
lentopallo.
Meillä on monessa lajissa paljon ilonaiheita. Yksi sellainen on yleisurheilu, joka
on viime vuosina tuonut useita SM-mitaleja
ja arvokisaedustuksia. Myös jalkapallo on
nostanut päätään muutaman vaisumman
kauden jälkeen.
Yksi näyttävimmistä lajeista Vilppaalla on
koripallo, joka on aivan oma lukunsa toiminnassamme. Lajin parissa on tehty pyyteetöntä työtä jo vuosikymmenet. Nyt tuo työ
kantaa hedelmää kahden edellisen kauden
SM-hopean muodossa.
Koripallo on myös laji, joka työllistää vapaaehtoisia laajalla rintamalla, kun ottelutapahtumat ovat paisuneet melkoisiksi
spektaakkeleiksi. Tarvitaan järjestysmiehiä,
olosuhteiden rakentajia, oheistuotteiden

myyjiä ja jne. Veteraanit ja naistoimikunta
ovat tässä avainasemassa.
Seurana meidän vahvuutemme on siinä,
että pystymme tarjoamaan hienot olosuhteet urheilijoille. Nykyään isotkin seurat vaativat enemmän ja osallistujilta edellytetään
myös muuhun seuratoimintaan osallistumista, kuin vain oman lajin harrastamista.
Kilpaurheilutoiminnan lisäksi Vilppaalla on
muutama jaosto, jossa on vahva harrastustoiminta kuntoilupohjalta. Esimerkiksi hiihdossa ja suunnistuksessa lajien harrastajat
ovat aika pitkälle samoja.
Niin kuntoilunomaista kun toiminta pienissä jaostoissa onkin, niin harrastajat myös
kilpailevat. Esimerkiksi suunnistuksessa
Jukolan Viestissä on joka vuosi ollut joukkueita, kuten myös lähialueen kilpailuissa.
Silloin tällöin putkahtaa myös uusia toimintamuotoja. Ilman tulospaineita on nuorille
suunnattu Vilpeli-urheilukoulutoiminta. Idea
on hieno ja se noteerattiin myös opetusministeriössä, joka myönsi Vilpeli-toiminnalle
tukea välineitten hankintaan.
Seuralla pitää olla ihmisiä, jotka pystyvät
tuomaan varoja toimintaan. Menojen on samalla pysyttävä kurissa. Vapaaehtoistyössä
on seuran voimavara ja Vilppaalla on vuosien saatossa ollut siinäkin suhteessa asiat
melko hyvin.

Toivotamme Teidät tervetulleiksi viettämään
kanssamme Salon Vilpas ry:n 110-vuotisjuhlaa
Salon Työväentalolla lauantaina 10.11.2018 kello 14.00.
Tervehdysten vastaanotto kello 12.30–13.45
Kukkien ja lahjojen asemasta toivomme teidän
kartuttavan seuramme tiliä nuorisotyön tukemiseen
Lounaismaan Osuuspankki
FI58 5410 6440 0014 44
Juhlayleisön kahvitus kello 12.30–13.45
Tervetuloa
Salon Vilpas ry

Ohjelma

Alkusoitto, Anna Schukov

Tervehdyssanat, puheenjohtaja Timo Tammi
Musiikkia, Anna Schukov

Jarmo Laakso

Salon kaupungin tervehdys, kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen
Senioritanssia, Vilppaan senioritanssiryhmä
Salon Vilpas Koripallo ry:n tervehdys,
puheenjohtaja Riikka Juntunen
Lausuntaa, Anne Haapala
Wilppaasta Wembleylle ja uudet Wilpas legendat,
Timo Lähteenmäki ja Wilpas jalkapallo
Kunniajäsenten kutsuminen ja kukitus
Musiikkia, Anna Schukov
Päätössanat, varapuheenjohtaja Tapio Merikukka
TUL:n marssi, musiikki Anna Schukov ja yleisö

Timo Tammi

11

3
YLEISURHEILU

Wilma Murto on Vilppaan yleisurheilun tähti ja nuoresta iästään huolimatta jo myös esikuva
vielä nuoremmille urheilijoille.

Vilppaan 9-vuotiaiden poikien trio Elias Leino, Akseli Änäkkälä ja Rasmus Vuori 40 metrin
juoksussa Vilppaan Syyskisassa.

Yleisurheilussa innostunut henki

Y

leisurheilu on Vilppaassa laji,
jonka voi lukea seuratoiminnan juuriin. Vilppaalla on kautta aikain ollut yleisurheilijoita
aina valtakunnantasolla asti.
Välillä toiminta on ollut vain
muutamien urheilijoiden varassa, mutta tällä
hetkellä Vilpas yleisurheilee laajalla rintamalla.
Vilppaan nousu yleisurheiluseurana alkoi
1990-luvun alkupuolella samalla, kun naapuriseura Viesti alkoi keskittyä lentopalloiluun. Juuri tuon uuden nousun ajan on Vilppaan yleisurheilutoiminnassa ollut mukana
jaoston puheenjohtaja Anneli Ilola.
– Alussa olin mukana urheilevien lasteni
vanhempana, johon tietysti liittyi toimitsijana toimiminen ja erilaiset talkoot. Oma
yleisurheilutaustani auttoi ryhtymisessä
valmennukseen, jossa pääsi tutustumaan
moniin hienoihin nuoriin yleisurheilijoihin,
Ilola toteaa.
Vilppaan yleisurheilun kehittymisessä oli

yksi avainjuttu Track Games -yleisurheiluillat,
joita pidettiin nuorille parhaimpina vuosina
jopa kolmet kesän aikana. Sitä kautta ovat
monet nuoret aina 9-vuotiaista alkaen jääneet mukaan Vilppaan toimintaan.
– Parina kesänä Track Games -tapahtumia
on ollut vain kerran kesässä, mutta emme
halua luopua tapahtuman järjestämisessä.
Siinä vain kävi niin, että yhteistyökumppani
vetäytyi tukemasta sitä. Olemme kuitenkin
ideoimassa tapahtumaan uusia ajatuksia,
Ilola selvittää.
Iso osa Vilppaan yleisurheilun toimintaa
nuorten parissa on Minna Lammisen palkkaaminen nuorisopäälliköksi nelisen vuotta
sitten. Hänellä on kokemusta ja juuri sitä
osaamista, jota Vilpas on nuorten valmennuksessa pystynyt hyödyntämään.
Paitsi kentällä harjoittelun ja kilpailutapahtumien kautta ylläpidettävästä yhteisöllisestä ilmapiiristä, on Vilpas saanut nauttia
tehdyn työn hedelmistä myös menestyksen
kautta.

– On hieno tunne, kun pääsee kokemaan monen vuoden työn tuloksena oman urheilijan nousun
maamme huippujen, jopa
maailman huippujen joukkoon. Ne kantavat eteenpäin
niissäkin tapauksissa, joissa
tulokset eivät niin toivotunlaisia
olisikaan, Ilola kuvailee.
Yksi tällainen kirkas tähti Vilppaan
yleisurheilukartalla on Wilma Murto,
joka vuosien saatossa on vaihtanut
aina vain isompaan ja jäykempään
seipääseen. Hän on vasta 20-vuotias, mutta ehtinyt menestyä jo aikuisten sarjassakin. Murron nimissä on alle
20-vuotiaiden maailmanennätys ja Suomen
ennätys 471 cm.
– Esimerkkien voimaa väheksymättä toiminnassa tärkeää on se, että Vilppaan yleisurheilussa on hyvä ja innostunut henki. Seuran piirissä on osaamista ja toiminnallamme
on hyvä maine ja hyviä urheilijoita monissa
eri ikäluokissa, Ilola hehkuttaa.
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Onnea Salon VILPAS
- liikutetaan yhdessä!
kansanedustaja Katja Taimela

katja2019.fi
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URHEILU MEHILÄINEN
ON SEURASI KUMPPANI
Urheilu Mehiläinen palvelee ja auttaa urheilua harrastavia,
tavoitteellisia aktiiviliikkujia ja urheilijoita koko Suomessa.
Saat asiantuntevaa palvelua mm. urheiluvammojen
ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Tutustu lisää www.urheilumehilainen.ﬁ

Meille kaikki ovat huippu-urheilijoita!

Salo
Vilhonkatu 8
mehilainen.ﬁ

Onnittelumme
110-vuotiaalle
Salon Vilppaalle!
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KORIPALLO

Vilppaan koripallossa tekemisen meininki

V

ilppaassa on jo vuosikymmenten muokkaama koripallokulttuuri, joka alkoi
jostain Moision koulun syövereistä ja porskuttaa nyt
Korisliigassa Salohallin ledien paisteessa kohti ehkä kaikkien aikojen
parhainta ja näkyvintä kauttaan.
Edustusjoukkue pelaa liigaa nimellä Vilpas Vikings, mutta on samaa yhtenäistä
Vilpasta ja niin suuri yleisö sen myös mieltää. Liigatapahtumissa Vilppaan muiden
jaostojen jäseniä myös toimii melkoinen
joukko erilaisissa talkootehtävissä.
Vilppaan tavaramerkki on lippulaivan,
eli esimerkkinä toimivan liigajoukkueen
takana vahva juniorityö. Kautta aikain
Vilpas on nostanut omia junioreja myös
edustusjoukkueeseen, joista esimerkkinä
tälle kaudelle esiin nostettu 16-vuotias
Leevi-Matias Taimela.
Vilppaassa on juniorikoriksen pelaajia
tällä hetkellä noin 400 ja mukana toimii 70
ohjaajaa ja valmentajaa. Lukemat tietävät
sitä, että Vilpas on Suomen kuudenneksi
suurin koripalloseura. Vahvana esimerkkinä yli sadan juniorijoukkueen vuotuisen
AND1 -turnauksen järjestelyt.
Valtakunnallisissa sarjoissa pelaavia
joukkueita on tässä vaiheessa kuusi, kun
poikien U17- ja U15- sekä tyttöjen U15joukkue pelaavat nuorten ylimmällä tasolla. Lisäksi SM-sarjaa pelaavat tyttöjen
U19- ja U16-joukkueet sekä poikien U19joukkue.

Vilppaalla on tällä kaudella hyvä sikermä kotimaisia pelaajia. Mikko Koivisto, Henri Kantonen
ja Juho Nenonen ovat maajoukkuemiehiä ja Miikka Luosmaa kookas korinaluspelaaja.
SALON VILPAS - LOGO & TUNNUS

Vilppaassa on meneillään vahva kehityspelaajatoiminta. Tätä pelaajapolkua johtavat Jukka Kataja ja Reetta Hämeenoja.
Pelaajapolusta junnuja jaetaan seuran
juniorijoukkueisiin.

Vilppaan liigajoukkue on edennyt tasaisesti sijoittuen usein pudotuspeliviivan
tuntumaan, välillä ylä- ja välillä alapuolelle. Satsaukset ovat olleet maltillisia, sillä
joukkueen johto on ajatellut jatkuvuutta.

– Tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa
juniorikoriksen laatua. Valmentajien toiminta tulisi olla yhtenäistä ja valmentajilla tiedossa, mitä nuorille olisi kussakin
vaiheessa hyvä opettaa, toteaa Vilppaan
juniorijaoston puheenjohtaja Tiina Pelander.

– Se on nähty, että velaksi pelaamalla
ei tule ruusuista tulevaisuutta. Nyt meillä
on viimeiset kolme kautta ollut sellainen
buumi, että olemme pystyneet satsaamaan joukkueeseen enemmän ja se näkyy tuloksesta, toteaa joukkueenjohtaja
Keijo Poutiainen.

Aktiivisesti toimivien juniorijoukkueiden
lisäksi mukana on lukuisia harrastajia aina
3–4 -vuotiaista Ville Vikingseistä aikuisten
joukkueisiin. Mukana on myös kehitysvammaisten Unifield-joukkue. Merkittävä
on myös Vilppaassa toimiva pyörätuolikoripallojoukkue, joka voitti viime kaudella
Suomen mestaruuden.

Salolainen korisbuumi on noteerattu
myös valtakunnan mediassa. Vilpas saa
väen liikkeelle ja oma kannatusryhmä Ultras johtaa kannatusrytmejä. Salohallissa
on korisotteluissa kansainvälinen meininki.
Pelillisesti jälkeä on tullut kahden hopeamitalin verran ja tältä kaudelta joukkue on
hakemassa sitä kirkkainta.

Kun Teemu Rannikko palasi isiensä maille, sai
Vilpas hänestä taitavan ja juonikkaan pelinrakentajan.

Tervetuloa Vilppaan
viralliseen
vieraspelikatsomoon!
Meiltä saat nyt myös
herkulliset
hampurilaiset!

-08 koripallotytöt ovat syntyneet samana vuonna kuin Vilpas täytti sata vuotta.
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VILPELI-KERHO

Vilpeli kannustaa lapsia liikkumaan

N

uoret liikkuvat luonnostaan, mutta nykyiset uhkakuvat liikunnalle tulevat
tietokonepelaamisesta ja
some-maailmasta. Luonnollisten liikuntahalujen
herättämiseksi Vilpas on pari vuotta sitten
aloittanut Vilpeli-kerhon.
Kerhon toimintaa ovat olleet kehittämässä
kaikki Vilppaan jaostot sekä koko Vilpasyhteisö. Toimintaan mukaan tulemiselle
on ns. matala kynnys, sillä urheilu/liikunta
Vilpelissä on tulostavoitteetonta. Lisäksi se
tarjoaa mahdollisuuden myös vanhempien
mukanaoloon.
– Ajatuksena on, että Vilpas perinteisenä

yleisseurana tarjoaisi lapsille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ilman päällekkäisyyksiä, esittelee Vilpeli-kerhon toiminnanjohtaja Hasse Robertsson.
Vilpelissä lapset ja lapset vanhempineen saavat mahdollisuuden harrastaa
liikuntaa monipuolisesti eri lajien parissa
yhden ja saman seuran sisällä. Jokaisessa lajissa on ammattitaitoinen ohjaaja
lajivastaavana.
– Kaikki uudet toiminnat ottavat oman
aikansa, ennen kuin se kerää porukkaa
mukaan. Pitää olla pitkäjänteinen ja toivoa, että puskaradio hoitaa tiedon eteenpäin, sillä lisää porukkaa mahtuu mukaan,
Robertsson lisää.

Vilpeli-kerhon korisvuorolla on levypallotilanteessa tiivis tunnelma.

Alussa oli hyväkin lähteä liikkeelle hieman
pienemmällä porukalla ja hioa toimintaa.
Opetusministeriö osallistuu liikuntakerhon
toimintaan. Myönnetyillä varoilla Vilpas on
saanut katettua aloituskausien kustannuksia sekä hankkinut välineitä toiminnan tarpeisiin.

Vilpelit salohallissa pelaamassa sählyä, joulupukkikin osallistuu peliin.

Salon Vilpas Koripallo ry
onnittelee 110-vuotiasta
Salon Vilpas ry:tä!

Tervetuloa seuraamaan
Korisliigaa Salohalliin!
Ti 6.11
Pe 16.11
La 24.11.
Ke 12.12
La 15.12
Pe 21.12
Pe 28.12
Ke 9.1
Ke 23.1
Ke 6.2
Ke 13.2
Ke 27.2
Ke 20.3
La 23.3
La 30.3
Ke 10.4
Ti 16.4

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

Karhu
Korihait
Ura
Pyrintö
Kataja
Seagulls
Ura
Kouvot
Kobrat
KTP
Karhu
Korihait
Pyrintö
Kataja
Seagulls
BC Nokia
Kouvot

18.30
18.30
17.00
18.30
17.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
17.00
17.00
18.30
18.30

www.vilpasvikings.fi

Luontoretkellä käytiin rosvoluolassa, mukana Erik ja Reko vanhempineen.
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JALKAPALLO

Jalkapallossa perinteitä ja määrätietoa

W

ilpas on jalkapallossa
kuulunut
vuosien saatossa
III-divisioonan, nykyisen Kolmosen
va k i o j o u k k u e i s i i n
jo parinkymmenen vuoden ajan. Pienen
tahran historiaan toi 2017 pelattu kausi
Nelosessa.
– Viime kauden (2017) jälkeen teimme
nopean paluun tasollemme Kolmoseen.
Kun tieto noususta tuli, otimme sen vastaan tyytyväisinä. Työmme on kuitenkin
niin määrätietoista, että katsomme oikeaksi sarjatasoksemme Kolmosen, toteaa
joukkueenjohtaja Sami Keto-oja.
Nousu toteutui, kun Wilpas oli Nelosen
toiseksi paras kakkossijalle yltänyt joukkue, ja porilainen MuSa 2 luopui sarjapaikasta. Nousu oli joukkueelle alkujaankin
tavoitteena ja kun se toteutui, se otettiin
vastaan tyytyväisenä koko seuran taholta.
– Onneksi pelasimme sen kauden loppuun asti tosissaan ja olimme iloisesti
ensimmäisenä vastaanottamassa peruutuspaikkaa takaisin Kolmoseen näin
95-vuotistoimintavuoden kunniaksi, Ketooja lisää.
Kuluneen kesän kausi alkoi paremmin
kuin miesmuistiin. Yleensä ensimmäiset
ottelut ovat hieman kangerrelleet, mutta
nyt Markus Ahon valmentama joukkue
pelasi viisi ensimmäistä otteluaan voitokkaasti. Se oli osaltaan luomassa sarjapaikan varmistusta myös ensi kesäksi, vaikka
kaudelle osui myös tappiollinen jakso.
Ilonaiheena oli myös Salon kaupungin
toteuttama urheilukentän uusiminen
tekonurmineen ja sen yhteydessä uudelleen rakennettu huoltorakennus pukukoppeineen. Vanha kun oli jo aikansa
elänyt ja palveli tehtäväänsä hieman ankeasti.
Aikuisjoukkueita Wilppaalla on kaikkiaan viisi, kun edustuksen lisäksi Länsi-Suomen piirisarjaa pelaavat miesten
2-joukkue, naiset sekä ikämiehet 45 ja
50. Lisäksi ovat futsaljoukkueet, edustus
III divisioonassa, 2-joukkue IV divisioonassa sekä 35-ikämiesjoukkue piirisarjassa.
Kaiken toiminnan juurena on tietysti junioritoiminta, joka Wilppaalla on varsin
vilkasta. Tällä kaudella joukkueita oli mukana alueen piirisarjoissa viisi, nuorimmat 6-vuotiaita. Wilppaalle on perustettu

Vilppaan edustusjoukkueella peli on tällä kaudella kulkenut ajoittain mallikkaasti. Tässä Juuso
Sinervo puskee pallon Pallo-Iirojen maaliin.

tyttöjen joukkue 4–7-vuotiaille ja pojille
joukkue 5–6-vuotiaille, pojilla on joukkueita aina 15-vuotiaisiin asti aktiivisesti
toiminnassa mukana.
– Junioritoiminnan ideologiana on, että
pitää hauskaa rakastamansa lajien parissa. Se lähtee jo 2011–15 -syntyneille
pitämästämme jalkapalloleikkikoulusta,
joka on perinteinen alle kouluikäisten
puuhapaikka. Kuluneella kaudella mukana oli kuutisenkymmentä nuorta, toteaa
junioripäällikkö Hasse Robertsson.
Harrastajamäärät ovat usean vuoden
ajan olleet 250 pelaajan tuntumassa. Ohjaajia / valmentajia joukkueissa on mu-

kana parikymmentä niin junioreissa kuin
aikuistenkin joukkueissa.
Wilppaalla on tavoitteena jatkaa jalkapallotoimintaa ja futsalia vilkkaasti eteenpäin niin aikuisten kuin nuortenkin toiminnassa. Näin tarjotaan mahdollisuus
laajaan harrastajapiiriin, joka tarjoaa myös
nuorten vanhemmille laatuaikaa osallistumalla toimihenkilöinä joukkueiden
toimintaan.
Vilppaassa voidaankin sanoa, että jalkapallon harrastajia on alle kouluikäisistä
eläkeläisiin.

3BOLD HiPPO Cupin
Hanna Hippo ja Viljami.

Viralliset passikuvat sähköisesti suoraan poliisille.

ILMAN AJANVARAUSTA!

Annankatu 8
Palvelemme ma-pe 9-17.30 la 9-14

Tuotteet kätevästi verkkokaupasta

WWW.KUVA-JARVINEN.COM
Juniorit treenaavat henkilökohtaista tekniikkaa.
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SUUNNISTUS JA HIIHTO

Suunnistus ja hiihto käsi kädessä

V

ilppaassa suunnistus on pieni
jaosto, mutta varsin aktiivinen. Hiihtoa harrastaa lähes
sama joukko, mutta lumen
puutteen vuoksi hiihto on
viime vuosina ollut todella
vähäistä. Suunnistuksessa tapahtumia kyllä
riittää.
– Vaikka aktiivisia suunnistajia jaostossa
on kymmenkunta, saimme tänäkin vuonna esimeriksi Halikko-viestiin 15-henkisen
joukkueen. Suurin osa suunnistajistamme
ovat varttuneempia, sillä onhan selvää, että
nuoret hakeutuvat alueen muihin isompiin
suunnistusseuroihin, toteaa suunnistusjaoston puheenjohtaja Risto Jokiniemi.
Nuorten kehityksen kannalta on hyvä, että
alueella on esimerkiksi Angelniemen Ankkurin kaltainen erikoisseura. Siellä nuoret
pääsevät kehittymään ikäistensä parissa.
Lisäksi he saavat myös joukkueen ikäistensä viestikisoihin.
Vilpas on vuosittain saanut joukkueet Halikko-viestin lisäksi Jukolan viestiin ja seurarasteille. Vilpas on mukana myös kesän
Maanantairastijärjestelyissä. Tänä vuonna
Vilpas isännöi seitsemää kisaa, kun muut
järjestäjät ovat Angelniemen Ankkuri, Salon
Viesti ja Rasti-Perniö.
– Uutena kilpailuna tänä vuonna aloitettiin
Salo cup. Se on Uolevi Nurmen ja RastiPerniön Risto Gustafssonin organisoima
kilpasarja, johon tänä vuonna on osallistunut satakunta suunnistajaa, Jokiniemi
toteaa.
Salo cup on avoin kilpasarja, jossa on neljä

Vilppaan suunnistajat ovat aktiivisia. Tässä
Maanantairasteille ovat lähdössä Pirjo Kivioja
ja Vilppaan vanhin suunnistaja, 84-vuotias
Torsti Marjanen. Karttoja myymässä Anne
Malin.

Onnea
V ilpas!

osakilpailua, pitkä matka, yörastit sekä pika- ja normaalit matkat. Kisassa käytetään
ikähyvitysjärjestelmää, joten kaikki kilpailevat samassa sarjassa, toki miehet ja naiset
erikseen.

Säästöpankkilaiset
onnittelevat
110-vuotiasta
urheiluseuraa!

Hiihdossa ei Vilpas ole vaikean lumitilanteen vuoksi kahteen vuoteen järjestänyt
sarjahiihtojakaan. Lumisena talvena Vilppaan hiihtäjät ovat varsin aktiivisesti sunnuntaiaamuisin kokoontuneet kilpailuun.
– Hiihdon näivettyminen on sääli, sillä
hiihto on Vilppaan vanha ja menestyksekäs
laji. Näillä seuduilla ei muutenkaan kisoja
juuri ole ollut. Muutama hyvä latupohja
sentään on, kuten Perniön Melassuolla ja
Märyssä, että pääsee hieman hiihtämään,
Jokiniemi lisää.

Kun me huolehdimme pankkiasioistasi, Sinä voit keskittyä
urheilemiseen. Meiltä saat asiantuntevaa pankkipalvelua
ja paikallistuntemusta!

Joni Rintamaa
pankinjohtaja
p. 029 041 2320

Tuukka Alanko

asiakaspalv.päällikkö

p. 029 041 2364

Kirsi Lavonen
palveluneuvoja
p. 029 041 2359

Tarja Fröberg
sijoituspäällikkö
p. 029 041 2363

Marika Mäkinen
rahoitusneuvoja
p. 029 041 2361

Jani Parkkinen
rahoitusneuvoja
p. 029 041 2362

Sari Rannikko
rahoitusneuvoja
p. 029 041 2367

Teija Lähteenmäki
rahoitusneuvoja
p. 029 041 2366

Petteri Elo
p. 029 041 2371

asiakaspalv.päällikkö

Juha Lehto
yrityspankkiiri
p. 029 041 2370

Sabine Raita
rahoitusneuvoja
p. 029 041 2374

Tervetuloa!
Liisa Loimulahti
palveluneuvoja
p. 029 041 2365

Kimmo Gustafsson

rahoitusneuvoja
p. 029 041 2381

www.saastopankki.fi/someronsp
Turuntie 1, 24100 Salo puh. 029 041 2360
Haarlantie 4, 25500 Perniö, p. 029 041 2380
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VETERAANIT JA NAISET

Veteraanit ja naiset yhteisvoimin seuran eteen

V

ilppaan veteraanijaosto koostuu seuran varttuneista jäsenistä, joita on tällä hetkellä
viitisenkymmentä. Jaoston
näkyvin toimintamuoto on
järjestys- ja ovimiestoiminta
erilaisissa tilaisuuksissa, kuten Vilppaan
koripallo-otteluissa.
– Yhteisissä jumpissa käy noin 25 veteraania ja kuntosalilla hieman vaihtelevasti
15-20 henkilöä. Muut toimintamuodot ovat
sitten talkoot ja edellä mainitut tapahtumat, toteaa jaoston puheenjohtaja Hannu
Niemelä.
Itse hän toimii sanojensa mukaan enemmän ryhmien kokoonkutsujana ja aktiivisia
organisoijia ovat jaoston sihteeri Markku
Keto-oja, rahastonhoitaja Markku Rantanen ja jaoston jäsen Ismo Metsänoja.
Metsänoja on ollut monessa veteraanien
toiminnassa mukana ja ajoi aikanaan Vilppaan linja-autoakin.
– Sitä työtä oli aikanaan niin paljon, että
varsinaisesti veteraanien toimintaan ehdin
mukaan vasta kymmenkunta vuotta sitten.
Alkusysäyksen sain yhteisistä jumppatilaisuuksista, Metsänoja toteaa.
Vilppaan virkeillä veteraaneilla on meneillään 30. kausi, kun jaoston virallinen
perustamispäivä on 5.10. Perustajajäsenistä
elossa ovat vielä Reino Töyry, Åke Silojärvi
ja Mauno Vuori.
Jumpat ja kuntosalitoiminta alkavat syyskuussa ja jatkuvat huhtikuuhun. Siihen
mahtuu myös sisäpelikausi, jota värittää
erityisesti Vilpas Vikingsin Korisliigaottelut.
– Toiminnassa on myös paljon virkistäytymis- ja tutustumismatkoja. Yksi monivuotinen perinne on kesäinen sauna- ja kahvitilaisuus Klippulassa nyttemmin yhdessä
naistoimikunnan kanssa, Rantanen lisää.
Viime aikoina Vilppaan naistoimikunta on
ollut monissa tapahtumissa mukana omalla
panoksellaan. Korisliigapeleissä lapsiparkki
on naistoimikunnan vetämä. Yhdessä toteutui tänä kesänä myös virkistäytymis- ja
tutustumisretki Päiväkummun kylpylähotelliin Karjalohjalla.
Naistoimikunnan juuret ovat seuran alkuaikojen naisvoimistelussa. Lajin alkaessa
hiipua, on haettu uusia toimintamuotoja.
Varsinaisesti naistoimikunnaksi nimi muutettiin parikymmentä vuotta sitten.
– Nykytoiminnassa liikuntaa on pääasiassa senioritanssi, joka kerää mukaan myös
veteraanimiehiä. Liikunta siellä toteutuu
tanssin muodossa, kuvailee naistoimikunnan puheenjohtaja Leila Jalonen.
– Harjoitukset ovat kerran viikossa Urheilutalon peilisalissa ja se on meille tärkeä
kuntoilumuoto. Olemme käyneet myös
esiintymässä erilaisissa tilaisuuksissa ja
tänä syksynä esimerkiksi valtakunnallinen
TANSSI VIEKÖÖN -festivaali Helsingin Mes-

Vilppaan veteraanit ovat jo vuosien ajan kokoontuneet kesäiseen virkistäytymisretkeen Salon kaupungin leiripaikalla Klippulaan.

Markku Keto-oja, Hannu Niemelä ja Markku
Järvinen ovat tehneet majan saunapuolelle
uuden terassin syksyllä 2018.
sukeskuksessa, lisää pitkään naistoimikunnassa mukana ollut Eeva Kovala.
Vilppaalaisille tärkeä kokoontumispaikka
Tupurin maja on peruskorjattu ja ylläpidetty
Vilppaan veteraanien toimesta. Naistoimikunta puolestaan on hoidellut siellä eri
tilaisuuksissa kahvituksia ja kuukausisiivouksen.

Senioritanssilla on Vilppaalla pitkät perinteet. Esiintymisiäkin on ollut tasaiseen tahtiin.

Onnittelut 110-vuotiaalle
Salon Vilppaalle

Rakennusliike
T. Rauman Oy
Toimitilojen vuokrausta
Turuntie 8, Salo
Puh. (02) 7313017, 7317791,
040 584 9646
rakennusliike@t-rauman.fi
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SALIBANDY JA SULKAPALLO

Salibandyä harrastepohjalta 5-divarissa

S

alibandy ja sulkapallo lukeutuvat Vilppaan pieniin jaostoihin, jotka kuitenkin toimivat
aktiivisesti pienemmälläkin
väellä. Sulkiksessa pieni seniorien ryhmä kuntoilee lajin
parissa pari kertaa viikossa ja salibandyssä
miehet pelaavat 5. divisioonaa.
– Olemme salibandyjoukkue, joka pelaa
sarjassa hyvällä huumorilla ja rennolla
otteella reilua kilpailua unohtamatta, kuvailee salibandyjaoston puheenjohtaja
Veli-Matti Rastas.
Joukkueella on harjoitukset kerran viikossa ja turnauksia järjestetään noin
kerran tai kaksi kuukaudessa. Aikuisten
sarjajoukkueen lisäksi Vilpas ylläpitää sählykerhotoimintaa 12–15 v. -pojille.
Salibandyn juuret Vilppaassa alkoivat
2000-luvun alussa, kun Matti Matikainen
kokosi joukkueen. Iso osa pelaajista pelasi
Salon Salamien nimen alla, mutta siirtyi
sitten Vilppaan nimen alle. Loput pelaajista tuli kaveripiireistä.
– Saman tien joukkue lähti mukaan myös
5.divisioonaan, jossa se pelaa vieläkin.
Nousimme kolmen kauden jälkeen pariksi
kaudeksi neloseen, mutta se ei kuitenkaan ollut meidän tasomme, Rastas arvioi.
Joukkueessa on vuosien varrella ollut
melkoisesti vaihtuvuutta, kun Vilppaan
pelaajista on muodostunut runkoa esimerkiksi Isäntien ja Kaktuksen joukkueisiin. Lajissa on vain ollut buumi, että

Vilpas harjoittelee Halikon liikuntahallilla. Tässä joukkueen pelaajia valmistautumassa harjoituksiin Ville Niemisen (2.vas.) johdolla.

Urpo ja Arja Reunanen, Seppo Haapavaara ja
Keijo Fröberg pitävät sulkapalloa hyvänä kuntoilumuotona.

erilaiset kaveriporukat ovat perustaneet
joukkueita.

harjoituksia. Joukkueen ringissä on vajaa
parikymmentä pelaajaa.

– Olemme alusta asti ollut joukkue, johon
on ollut helppo tulla. Tavoitteenamme on
aina ollut pitää yhdessä hauskaa ja nauttia
mukavasta lajista, Rastas kuvailee.

Pelaajia on vuodesta toiseen ollut jotakuinkin saman verran, vaikka vaihtuvuutta
on ollut melkoisesti. Vilppaassa on pyritty tekemään salibandyn harrastaminen
helpoksi ja kaikki ovat tervetulleita joukkueeseen.

nuorta. Tällä hetkellä nuoria on mukana
kymmenkunta. Joukkueille ei ole asetettu
tavoitteita, vaan olemme pyrkineet pitämään Vilppaan sellaisen matalan kynnyksen harrastuksen aloituspaikkana.

Itse hän ei enää pelaa, mutta hoitelee
lajin asioita Vilppaassa. Varsinaista valmentajaa ei joukkueella ole ollut ja tällä
hetkellä pääasiassa Ville Nieminen vetää

Junioripelaajissa on pidetty sählykerhoa,
jossa parhaimmillaan on ollut lähes 20

– Vilppaasta lähti aikanaan melkoinen
joukko nuoria HFT:n juniorijoukkueisiin.
Vilpasta voidaan pitää eräänlaisena kasvattajana, josta on ponnistettu joukkueisiin, joissa on enemmän tavoitteellisuutta,
Rastas lisää.

HYVINVOINTIA OSUUSTOIMINNALLA
SSO edistää oman alueensa hyvinvointia monella tapaa,
esimerkiksi tukemalla lasten ja nuorten kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia. Osuustoiminnallisen SSO:n tulos palautuu näin
aina oman alueen hyväksi palvelujen kehittämiseen
ja etuina omistajilleen.
SSO onnittelee hyvää yhteistyökumppaniaan
Salon Vilpasta!

Näe pidemmälle

paraspaikkaelaa.fi #paraspaikka

www.sso.fi

AUDITORIOT, KATSOMOT JA IRTOKALUSTEET
piiroinen.com
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TUPURINMAJA

Suur-Salon JHL ry 087 onnittelee
110-vuotiasta Salon Vilpasta
Suur-Salon JHL ry 087 toimisto Turuntie 21, Salo
avoinna ma ja to 9.00-16.30
toimisto@jhl87.fi
044 783 0368
www.salo087.jhlyhdistys.fi

Tupurin maja
palvelee tilaisuuksia

T

upurin perinteikäs hiihtomaja
on joitakin vuosia sitten saanut
uuden ilmeen, kun pääasiassa
seuran veteraanit yhteistyökumppaneiden suosiollisella
avustuksella kunnostivat majan sopivaksi kokoontumisille ja erilaisiin
vapaa-ajan tilaisuuksiin.
Tupurin maja on muuttunut remonttien

yhteyksissä toimivaksi kokousten ja juhlien
sekä saunailtojen pitopaikaksi.
Peruskorjauksen jälkeenkin veteraanit ovat
pitäneet majaa kunnossa ja naistoimikunta
on hoidellut siivouksia.
Majassa on keittiö ja sali noin 70 hengelle.
Toisella puolella on kokoontumistila sekä
kaksi saunaa. Taloa vuokrataan varsin aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin.

N
I
MAJ
R
U
P
A
U
käytössäsi
T

Luonnonläheinen ja helposti
saavutettava TUPURIN MAJA
turvaa tilaisuutesi onnistumisen!
TUPURIN MAJAN hINNAT:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koko talo
(pe-su)
240 € / vrk
Koko talo
(ma-to)
160 € / vrk
Sali+keittiö
(pe-su)
185 € / vrk
Sali+keittiö
(ma-to)
120 € / vrk
Saunatilat
(pe-la)
140 € / vrk
Saunatilat
(su-to)
90 € / vrk
Saunatilat
(ma-to) klo 10-16 max 4 h 60 €
Koulutuspäivä salissa 4-8h
(ma-to) (videotykki, netti, valkokangas)
120 €
• Koulutuspäivä salissa 4-8h (ma-to)
+ sauna 3h (videotykki, netti, valkokangas)
160 €
• Grillikatos
30 €

Tiedustelut: toimistovilpas@gmail.com
tai 0500-975 662
Varaukset nettivarauksella osoitteessa

WWW.SALONVILPAS.FI
TERVETULOA TUPURIN MAJALLE!

”tul myymä tai ostama”
KIRPPISPÄIVÄT

2018
syksy

Tupurin maja: Hiihtomajantie 11, SALO
Paikkavuokra

Joulu
myyjäiset

5 € / kerta

tai
10 € / 3 kertaa
Myyntipaikkoja ulkona
ja sisällä sekä voi myydä
suoraan autosta

26.8
30.9
21.10
25.11
9.12

Järjestäjä:
Salon Vilpas ry.

Joka kerta
11:00-15:00

Varaa myyntipaikka:
0500 - 975 662 toimistovilpas@gmail.com

Rakennusliitto
osasto 56 ry
Helsingintie 16, 24100 Salo
Toimisto on avoinna,
joka kuukauden ensimmäinen
maanantai klo 16:00-16:45
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VUOHENSAARI YHTEISLAULU JA VILPAS-PÄIVÄ

Vuohensaaressa yhteislaulu vaalii
kaukaisia perinteitä

S

alon Vilpas lähti reilu kymmenisen vuotta sitten herättelemään yhteislauluinnostusta
Salossa järjestämällä Vuohensaaren kesäteatterissa yleisen
yhteislaulutilaisuuden. Tapahtuma vaalii urheiluseurojen aikaisempien
perinteiden mukaista eräänlaista henkistä

kilpailua.
– Laulu, soitto, lausunta ja kuvataide ovat
ennen olleet mukana osana urheiluseuratoiminnassa. Ne vain ovat jossain vaiheessa
jääneet pois toiminnasta, muistuttaa tilaisuutta organisoiva Heikki Kivioja.
Tilaisuudelle mietittiin sopivaa nimeä,
kunnes Kivioja ja säestäjänä tilaisuuksissa

toimiva musiikkipedagogi Anna Schukov
keksivät tilaisuutta kuvaavan lauseen ”Mä
mistä löytäisin sen laulun” sanoista.
Ohjelmassa on sen jälkeen ollut reippaita
ralleja, balladeja, lastenlauluja ja kansanlauluja jopa venäjältä. Laulujen takana on ollut
sellaisia nimiä kuten Junnu Vainio, Tapsa
Rautavaara, Repe Helismaa, Veikko Lavi,

Juice ja Hector, eli taattua tavaraa.
Vuohensaaren kesäteatteri on ihanteellinen paikka järjestää tällaisia tapahtumia.
Sateen sattuessa 250 ihmistä mahtuu katoksen alle suojaan. Kesäiseen iltaan kuin
kruununa on myös Schukovin kauniisti soiva
harmonikka, jonka sävelet sopivat luonnon
keskelle.

Vilpas-päivä torilla

V

ilpas päivää vietettiin 2.9 Salo torilla. Jaostot
olivat esittelemässä toimintaansa, mukana
salibandy, koripallo, Vilpeli-kerho, jalkapallo, senioritanssijat, suunnistus ja yleisurheilu
sekä veteraanit myivät makkaraa.

Ohjelmassa oli vapaaheittokisa, Vilpeli-viesti, kaupunkisuunnistusta, rankkarikisa, tekniikkarata, Salonjokilaakso-juoksu.
Paikalla oli uusia lajeihin tutustujia ja Vilppaan omia junnuja.

Teollisuus 57 onnittelee
110-vuotiasta Salon Vilpasta!

Tehokasta
välitystoimintaa
jo 30 vuotta !

Salon alueen Teollisuustyöntekijäin ammattiosasto ry 57
Helsingintie 16, 24100 SALO
Puh. 02 731 4553, Gsm 044 978 3957

Salon Hautaustoimisto Oy
Hautauspalvelua neljännessä polvessa vuodesta 1939

Helsingintie 9
24100 Salo
ma-pe 9-16
la 9-12
p. (02) 731 2562

Hautauspalvelua
neljännessä polvessa vuodesta
1939
Perniön toimipiste
Haarlantie 1
25500 Perniö
ajanvaraus p. (02) 731 2562

Salon Hautaustoimisto Oy

Helsingintie 9,
24100 Salo
www.saustila.fi
02-731 2562 www.saustila.fi
info@saustila.fi

Salon Vilpas 110v.
-juhlajulkaisu 2018

Julkaisun tiedot
Julkaisija
Salon Vilpas ry

Taitto
Salon Seudun Sanomat Oy,
Kaisa Salmelin

Toimituskunta
Hasse Robertsson
Jarmo Laakso

Painomäärä 18 000 kpl
Painopaikka
Salon Lehtitehdas, Salo 2018

TALLINNA PÄIVÄMATKAT Eckerö Line, 8.11., 5.12. bussi mukana,
45€
16.11. TAMPERE KÄDENTAIDOT MESSUT sis. messulipun ja sämpyläkahvit menomatkalla 45€
10.11. TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI ”Billy Elliot musikaali” sis. ruuan, 95€
2.12. METSÄNKYLÄN NAVETAN JOULUMARKKINAT Hämeenlinna, sis. ruuan 45€
2.–8.12. PÄRNU EMMI KYLPYLÄ, täysihoito, kylpylähoidot. 350 €/hlö/2hh
3.–4.12. HOTELLIMATKA TALLINNAAN (1 yö),
hinta 120€/hlöä/2hh
Bussimatkoja

20

vuotta
1998 - 2018

Varaukset Tomi Laine 040 5433 413
Vastuullinen matkanjärjestäjä Salon Matkatoimisto Oy

Kaikkiin matkoihin pääsee kyytiin Someron torilta ja Salon Matkatoimistolta.

SalonSalon
Työväenyhdistyksen
Työväenyhdistyksen
Salon Työväenyhdistyksen
Lämpimät
Onnittelut
saunailta
Lehmijärven
Rantapirtillä
saunailta
Lehmijärven
Rantapirtillä
saunailta Lehmijärven Rantapirtillä

110-vuotiaalle
Poliittisen tilannekatsauksen saapuu pitämään kansanSalon
Vilppaalle!
Poliittisen
tilannekatsauksen
pitämään
kansanedustaja
Lauri
Ihalainen.
Tulesaapuu
yksin
tai
koko
edustaja
Lauri Ihalainen.
Tule
yksin
tai
kokoperheen
perheen
tiistaina
27.6. 27.6.
klo 18
tiistaina
kloalkaen.
18 alkaen.
tiistaina
27.6.
klo
18
alkaen.
Poliittisen tilannekatsauksen saapuu pitämään kansan-

edustaja
Lauri Ihalainen.
Tule
yksin
tai koko
perheen
kanssa
uimaan,
saunomaan
ja viettämään
mukavaa
iltaa.
kanssa
uimaan,
saunomaan
ja viettämään
mukavaa
iltaa.
kanssa hyvästä
uimaan,
saunomaan
viettämään
mukavaa iltaa.
Tarjolla
makkaraa
sekä pullakahvit.
Kiitos
yhteistyöstä
ja merkittävästä
Tarjolla makkaraa
sekäjapullakahvit.
Tarjolla makkaraa sekä pullakahvit.
panoksestanne
salolaisen
liikunnan
Mikäli
tarvitset
kyytiä
tilaisuuteen
otaota
yhteyttä
Mikäli tarvitset
kyytiä
tilaisuuteen
yhteyttä
Mikäli
tarvitset
kyytiä
tilaisuuteen
ota yhteyttä
Risto
Keto-ojaan
p. hyväksi.
040
4905.
Risto Keto-ojaan
p. 565
040 565
4905.
ja
seuratoiminnan
Risto Keto-ojaan p. 040 565 4905.
SALONSALON
SOSIALIDEMOKRAATTINEN
SOSIALIDEMOKRAATTINEN
TYÖVÄENYHDISTYS
TYÖVÄENYHDISTYS
SALON SOSIALIDEMOKRAATTINEN
TYÖVÄENYHDISTYS
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Salon Vilpas ry.
1908-2018

110-vuotta

salonvilpas.fi

TARKEMMAT YHTEYSTIEDOT LÖYDÄT SEURAN JA LAJIEN NETTISIVUILTA!

Puheenjohtaja:
Timo Tammi 044 778 2304
timo.tammi@salo.fi
Varapuheenjohtaja:
Tapio Merikukka 040 761 8235
tapio.merikukka@gmail.com

Tule mukaan toimintaamme
urheilijana, valmentajana,
toimitsijana tai talkoolaisena,
ota rohkeasti yhteyttä
seuraaviin henkilöihin!
VILPPAAN TOIMISTO VILHONKATU 9, 24100 SALO

YLEISURHEILU
Anneli Ilola 040 832 4369
Minna Lamminen 041 461 6231
salonvilpasyu.sporttisaitti.com
SALIBANDY
Veli-Matti Rastas
050 596 6995
vmrastas67@gmail.com

Sihteeri:
Eila Kataja 044 306 5976
eilakataja@gmail.com
Taloudenhoitaja:
Anne Ylimaa-Haapala 0400 517 571
anne.ylimaa@salo.fi

KORIPALLO
Toiminnanjohtaja
Marko Vihiniemi 044 527 3822
vilpasvikings.fi

JALKAPALLO
Sami Keto-oja 0400 790 394
Hasse Robertsson 0500 975 662
salonvilpas.fi/jalkapallo

VILPELI-kerho
Toiminnanjohtaja
Hasse Robertsson 0500 975 662
vilpeli.sporttisaitti.com

SUUNNISTUS
Risto Jokiniemi 040 739 3279
Pirjo Kivioja 040 832 4369

vilpaskoripallojuniorit.sporttisaitti.com
KORIPALLON TOIMISTO TURUNTIE 21, 24240 SALO

wilpasjalkapallojuniorit.sporttisaitti.com

salonvilpassuunnistus.sporttisaitti.com

VILPPAALLA NETTISIVUT OSOITTEESSA WWW.SALONVILPAS.FI ; FACEBOOK @salonvilpas

NAISTOIMIKUNTA
Leila Jalonen 040 547 1194
jalonenleila@gmail.com
Eeva Kovala 044 545 4531

VETERAANIT
Hannu Niemelä 041 546 9156
hannu.niemela.hn22@gmail.com
Markku Keto-oja 040 722 3549

HIIHTO
Timo Tammi 044 778 2304
SULKAPALLO
Pentti Kovala 044 545 4532

VILPPAASSA ON YLI 1200 JÄSENTÄ JA YLI 500 JUNIORIA, LIITY SINÄKIN JÄSENEKSI!

72-vuotias
ONNITTELEE
110-VUOTIASTA
Salon Kone ja Rauta Oy
www.passeliauto.com

