
 

 

Vauhtivekarat kesä 2022 

Harjoitukset keskiviikkona urheilukentällä klo 16-16:45. Kesäkausi alkaa keskiviikkona 8.6.2022 ja kestää 

3.8.2022 asti.  

Harjoituksiin lapsi tarvitsee mukaan juomapullon sekä liikkumiseen sopivat vaatteet. Älä tuo lasta 

harjoituksiin flunssaisena.  

Harjoituksia pidetään lähes ”säässä kuin säässä”, mutta ukkosella tai kaatosateessa ei treenata. 

Harjoitusten peruuntumisesta ilmoitetaan viimeistään tuntia ennen harjoitusten alkua. Muutoksista 

ilmoitetaan pääsääntöisesti whatsappilla. Muutoksia voivat aiheuttaa myös isommat kilpailut, joihin seura 

osallistuu tai se, ettei kenttä on seuran käytössä.  

Kesäkauden maksu on 30 €/lapsi. Maksu sisältää yleisurheilulisenssin sekä sporttiturvan. Maksu maksetaan 

Iitin Pyrinnön tilille: FI 16 506901 400190 65 Laita viestiksi lapsen nimi, kausimaksu ja ryhmä (esimerkiksi 

Kalle Virtanen, kausimaksu, vauhtivekarat). Ryhmässä voi käydä tutustumassa kerran ilmaiseksi.  

Lisenssien hankkimista varten pyydetään täyttämään seuraavat tiedot ja palauttamaan lappu ryhmän 

ohjaajille yhdessä kausimaksukuitin kanssa (myös esimerkiksi puhelimella näytetty kuva käy kuittina). Seura 

hankkii lisenssit keskitetysti. Tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostilla Marialle. 

Lisätietoja yleisurheilujaoston puheenjohtajalta: Maria Sippala, 044-3071077, maria.luomaaho@gmail.com.  

 

Palauta alaosa ryhmän ohjaajalle 

_______________________________________________________________________________________ 

etunimi  

sukunimi  

henkilötunnus*  

kansalaisuus  

lähiosoite  

postinumero ja -
toimipaikka 

 

huoltajan nimi ja 
puhelinnumero 

 

huoltajan 
sähköpostiosoite 

 

*Suomisport-järjestelmä vaatii henkilötunnuksen, jotta käyttäjät voidaan identifioida yksiselitteisesti ja 

varmistetaan, etteivät henkilötiedot mene sekaisin toisen käyttäjän kanssa 

 

 

 

 



 

 

Salamat kesä 2022  

Harjoitusajat urheilukentällä maanantaisin klo 17–18 ja torstaisin klo 17–18. Harjoituksiin lapsi tarvitsee 

juomapullon sekä liikkumiseen sopivat vaatteet.  

Harjoituksia pidetään lähes ”säässä kuin säässä”, mutta ukkosella tai kaatosateessa ei treenata. 

Harjoitusten peruuntumisesta ilmoitetaan viimeistään tuntia ennen harjoitusten alkua. Muutoksista 

ilmoitetaan pääsääntöisesti whatsappilla. Muutoksia voivat aiheuttaa myös isommat kilpailut, joihin seura 

osallistuu tai se, ettei kenttä on seuran käytössä.  

Kesän (toukokuu-syyskuu) maksu on 60 €/lapsi. Maksu sisältää yleisurheilulisenssin sekä sporttiturvan. 

Maksu maksetaan Iitin Pyrinnön tilille: FI 16 506901 400190 65 Laita viestiksi lapsen nimi, kausimaksu ja 

ryhmä (esimerkiksi Kalle Virtanen, kausimaksu, Salamat. Ryhmässä voi käydä tutustumassa kaksi kertaa. 

Kausimaksu sisältää osallistumisen Pyrinnön järjestämiin kisoihin, piirinmestaruuskilpailut sekä yhden 

vapaavalintaisen ”games”-kilpailun kesällä 2022 (esim. Kouvola games, Heinola games). Lisenssikausi kestää 

syyskuun 2022 loppuun asti. 

Lisenssien hankkimista varten pyydetään täyttämään seuraavat tiedot ja palauttamaan lappu ryhmän 

ohjaajille yhdessä kausimaksukuitin kanssa (myös esimerkiksi puhelimella näytetty kuva käy kuittina). Seura 

hankkii lisenssit keskitetysti. Tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostilla Marialle.  

Lisätietoja Maria Sippala: 044-3071077, maria.luomaaho@gmail.com  

 

Palauta alaosa ryhmän ohjaajalle 

_______________________________________________________________________________________ 

etunimi  

sukunimi  

henkilötunnus*  

kansalaisuus  

lähiosoite  

postinumero ja -
toimipaikka 

 

huoltajan nimi ja 
puhelinnumero 

 

huoltajan 
sähköpostiosoite 

 

*Suomisport-järjestelmä vaatii henkilötunnuksen, jotta käyttäjät voidaan identifioida yksiselitteisesti ja 

varmistetaan, etteivät henkilötiedot mene sekaisin toisen käyttäjän kanssa 

 

 

 



 

 

Hurrikaanit ja valmennusryhmä kesä 2022 

Harjoitusajat urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin klo 18:00-19:30. Harjoituksiin lapsi tarvitsee 

juomapullon sekä liikkumiseen sopivat vaatteet.  

Harjoituksia pidetään lähes ”säässä kuin säässä”, mutta ukkosella tai kaatosateessa ei treenata. 

Harjoitusten peruuntumisesta ilmoitetaan viimeistään tuntia ennen harjoitusten alkua. Muutoksista 

ilmoitetaan pääsääntöisesti whatsappilla. Muutoksia voivat aiheuttaa myös isommat kilpailut, joihin seura 

osallistuu tai se, ettei kenttä on seuran käytössä.  

Kesäkauden (toukokuu-syyskuu) maksu on 80 €/lapsi. Mikäli samasta perheestä osallistuu useampi lapsi 

hurrikaaneihin/valmennusryhmään, on sisaralennus toisesta lapsesta alkaen –10 €. Maksu sisältää 

yleisurheilulisenssin sekä sporttiturvan 2009 syntyneille ja nuoremmille.  Mikäli 14–17 -vuotias haluaa 

sporttiturvan, on maksu 105 €. Ilmoita tästä erikseen yhteystiedot palauttaessasi.  

Maksu maksetaan Iitin Pyrinnön tilille: FI 16 506901 400190 65 Laita viestiksi lapsen nimi, kausimaksu ja 

ryhmä (esimerkiksi Kalle Virtanen, kausimaksu, Hurrikaanit. Ryhmässä voi käydä tutustumassa kaksi kertaa.  

Hurrikaanien Kausimaksu sisältää osallistumisen Pyrinnön järjestämiin kisoihin, piirinmestaruuskilpailut, 

seuracup kilpailut sekä kolmet vapaavalintaiset ”games”-kilpailun kesällä 2022 (esim. Kouvola games, 

Heinola games). 

Lisenssien hankkimista varten pyydetään täyttämään seuraavat tiedot ja palauttamaan lappu ryhmän 

ohjaajille yhdessä kausimaksukuitin kanssa (myös esimerkiksi puhelimella näytetty kuva käy kuittina). Seura 

hankkii lisenssit keskitetysti. Tiedot voi ilmoittaa myös sähköpostilla Marialle.  

Lisätietoja Maria Sippala: 044-3071077, maria.luomaaho@gmail.com  

 

Palauta alaosa ryhmän ohjaajalle 

_______________________________________________________________________________________ 

etunimi  
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*Suomisport-järjestelmä vaatii henkilötunnuksen, jotta käyttäjät voidaan identifioida yksiselitteisesti ja 

varmistetaan, etteivät henkilötiedot mene sekaisin toisen käyttäjän kanssa 

 


