Salon Vilpas
salonvilpas.fi

Vilpas perheessä voit harrastaa jalkapalloa, yleisurheilua, koripalloa,
suunnistusta, sulkapalloa, hiihtoa, veteraanijumppaa ja senioritanssia.
Vilpeli-kerho liikuttaa monipuolisesti matalalla kynnyksellä.
Vahvasti seuran apuna veteraanit ja naistoimikunta.

Puheenjohtajan terveiset
Koripallon pääsarjan viimeinen peli Vilppaan osalta oli kotipeli 11.3.2020,
jonka jälkeen kaikki sisälajien pelit kiellettiin ja ei jaettu mitaleita vuodelle 2020
ainakaan koripallossa, ps Vilpas oli runkosarjan kärjessä kun pelit päättyivät.
Samoin kaikki isot tapahtumat, jotka olisivat olleet ennen heinäkuun loppua, on
peruttu tältä vuodelta ja siirretty ensi vuodelle, kuten Olympialaiset mm.
Sisäliikuntapaikat aukeavat 1.6 lähtien kuten myös ulkokentät.
joukkueharjoitukset voidaan aloittaa 1.6. lähtien rajoituksen puitteissa.
Koripallossa pelattiin niin sanottu loppuottelu Vilpas Vikings - Seagulls
virtuaalisesti, jonka Vilpas Vikings voitti. Pandemia aiheutti taloudellisesti ison
loven seurojen talouksiin. Vilppaan nuorisotyö on hyvällä mallilla, mutta se vaatii
seuralta jatkuvaa panostusta. Mukavaa oli seurata nuortenkin pelejä ja
yleisömäärä miesten peleissä ei kasvanut tänä vuonna, mutta tunnelma Salohallin
peleissä oli ylivertainen niin kauan kuin pelejä voitiin pelata. Seurataan Wilma
Murron edesottamuksia niin täällä Salossa kuin Suomessakin, kisoista
Euroopassa ei tiedä onko niitä yhtään tänä kesänä ja nähdään saadaanko
mitaleja Kalevan kisoista niin kuin viime vuonna.
Kesälajeista mm. jalkapallo alkaa kesäkuussa yleisömäärän ollessa enintään 500,
mutta se tuskin ylittyy ja silloinkin pitää olla turvavälit, joten nauttikaamme niin
kesästä kuin kilpailuista eri lajien kohdalla ja Salon uuden kentän olosuhteista ja
kannustakaamme heitä myös kesällä ja syksyllä ja muistetaan turvavälit.
Vilpas on pyrkinyt hoitamaan edustukset eri järjestöissä mallikkaasti ja olemaan
eri hankkeissa mukana, missä lajien olosuhteita parannetaan.
Salon Seudun Sanomissa ilmoitetaan eri jaostojen toiminnasta, kuten myös
muutoksista yleisömääriin.
Lue Urheilussa Tapahtuu –palstaa, niin näet toimintamme tapahtumista sekä
myös kotisivuilta www.salonvilpas.fi.
Toivotan teille kaikille hyviä tuloksia ja reilua urheilumieltä tänä vaikeana aikana
ja pysykäämme terveinä ja kuntoillaan niin ulkona kuin sisälläkin.

Timo Tammi
puheenjohtaja

salonvilpas.fi

JÄSENTIEDOTE 2020

Juhlatila Tupurin maja
Hiihtomajantie 11, Salo
Tupurin maja on perinteikäs ja erinomainen vaihtoehto kun järjestät:
•
•
•
•

Syntymäpäiviä, häitä tai muita perhejuhlia
Kokouksia, kursseja tai koulutusta, majalla uusi kosketusnäyttötaulu
Pikkujoulua tai muita illanistujaisia
Kuntoilutempauksia, saunailtoja tai mitä vain yhdessä oloa

HINNASTO
Koko talo 160-240 €
Sali+keittiö 80-185 €
Saunatilat 60-140 €
Vilppaan jäsenet saavat

etuja, huolehdi, että
jäsenyytesi on kunnossa.
Kirjoita jäsenkorttiin
nimesi ja vuosiluku.
Jäsenkortti on mukana
kirjeessä tai tai saat sen
Vilppaan toimistolta
Vilhonkatu 9.

Varauskalenteri ja
varaukset (nettivarauksella):

www.salonvilpas.fi
Tiedustelut:

toimistovilpas@gmail.com
tai 0500 975 662

Jäsenedut
10 % alennus Tupurin majan vuokrasta.
15 % alennus Salon Intersport.
20% alennus Salon Kukkakimppu.

Lisää etuja ja lisätiedot löydät

salonvilpas.fi/yhdistys sivulta
Liity
jäseneksi
netin kautta!

Jäsenmaksut 2020
Aikuiset 20 €
Nuoriso 7-15 –v 10 €
Kannatusjäsenet 60 €

Vilppaan Tapahtumia 2020
Vilpas päivä 23.8 Salon tori

Leirisalo 28.8-30.8

Lähetä sähköpostiosoitteesi ja kännykkänumerosi meille,
lisäämme ne jäsenrekisteriimme. Lähetä tiedot toimistovilpas@gmail.com
Koskee jäseniä, jotka eivät ole toiminnassamme aktiivisesti mukana!
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Sihteeri:
Eila Kataja 044 306 5976
eilakataja@gmail.com
Taloudenhoitaja:
Anne Ylimaa-Haapala 0400 517 571
ynne.alimaa@hotmail.com

Puheenjohtaja:
Timo Tammi 044 518 3879
timo.tammi@sposti.net
Varapuheenjohtaja:
Tapio Merikukka 040 761 8235
tapio.merikukka@gmail.com

YLEISURHEILU
Minna Lamminen 041 461 6231
Juhani Haartela 050 518 8433
salonvilpasyu.sporttisaitti.com

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

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

salonvilpas.fi

KORIPALLO
Toiminnanjohtaja
Marko Vihiniemi 044 527 3822
vilpasvikings.fi
vilpaskoripallojuniorit.sporttisaitti.com

VILPPAAN TOIMISTO VILHONKATU 9, 24100 SALO
0500 975 662, toimistovilpas@gmail.com
KORIPALLON TOIMISTO TURUNTIE 21, 24240 SALO
044 279 3349, tommi.sainio@gmail.com

VETERAANIT
Heikki Kivioja 045 642 8874
Markku Keto-oja 040 722 3549
mketooja@gmail.com

JALKAPALLO
Sami Keto-oja 0400 790 394
Hasse Robertsson 0500 975 662
salonvilpas.fi/jalkapallo
wilpasjalkapallojuniorit.sporttisaitti.com
SUUNNISTUS
Risto Jokiniemi 040 739 3279
Pirjo Kivioja 040 761 4153
salonvilpassuunnistus.sporttisaitti.com

HIIHTO
Timo Tammi 044 518 3879
SULKAPALLO
Pentti Kovala 044 545 4532

VILPPAALLA ON YLI 1300 JÄSENTÄ JA YLI 500 JUNIORIA, LIITY SINÄKIN JÄSENEKSI NETTISIVUJEMME KAUTTA!

