TIEDOTE KEVÄT- JA KESÄKAUSI 2021
LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA & PALLOILU
•

Tempputuokiot 1 & 2, Palloiluryhmät (salibandy & koripallo) & ShowDance-ryhmä – viimeiset
kevään tunnit pidetään viikolla 20.

YLEISURHEILU:
Yleisurheiluryhmät aloittavat kesäkauden ma 24.5.2021 Veikkolan yleisurheilukentällä. Kesäkausi päättyy to
30.9.2021 Treenejä pidetään pääsääntöisesti maanantaisin ja torstaisin seuraavasti (poikkeuksena
Vauhtivekarat):
•

Vauhtivekarat klo 17.00-17.45 (VAIN MAANANTAISIN)

•

Vauhtiveikot klo 18.00-19.00

•

Tempotenavat 1 klo 18.00-19.00

•

Tempotenavat 2 klo 18.45-20.00

•

Nopsanilkat klo 18.45-20.15

•

Yli 15-vuotiaat klo 18.45-20.15

Kesän yleisurheilukouluryhmien ilmoittautuminen on alkaa tänään tiistaina 20.4. klo 12.00. Ilmoittatuminen
tapahtuu www-sivuilta löytyvien ilmoittautumislinkkien kautta tai suoraan veve.myclub.fi.
Huom! Ilmoittautuminen koskee uusia osallistujia ja seuraavien ryhmien jäseniä: Vauhtiveikot ja
Vauhtivekarat. Tempotenavat 1, Tempotenavat 2, Nopsanilkat ja yli 15-vuotiaiden ryhmien jäsenien ei
tarvitse ilmoittautua, jos olet ilmoittautunut jo kevätkaudella koko kaudeksi.
Nappula- ja viikkokisat:
Seura järjestää kesän aikana Nappulakisoja jälleen 2014 tai sen jälkeen syntyneille. 2013 tai aiemmin
syntyneet kisaavat Viikkokisoissa. Nappulakisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä ja Viikkokisoihin
Kilpailukalenterin kautta.
Veven kisakalenteria työstetään parhaillaan ja kisapäivät tiedotetaan niiden vahvistuttua.
Muista kisoista saat tietoa kilpailukalenterista: https://www.kilpailukalenteri.fi/
Lisenssit – olethan muistanut hankkia?
Yleisurheilun osalta on huomiotavaa, että VeVen käytäntö SUL-lisenssien osalta on muuttunut 1.1.2019
alkaen. Jokainen hankkii lisenssin itse SUL:n sivuilta. Lisenssi on pakollinen kaikille Yleisurheiluryhmien
jäsenille. Lisätietoa lisenssiin liittyen löydät VeVen sivuilta (Perustietoa / Vakuutukset / Vakuutukset ja

lisenssit): https://veve.net/vakuutukset/

YLEISURHEILULEIRIT:
VEVE järjestää taas tulevana kesänä kesäleirin koululaisille (7.-24.6.). Tutun YLEISURHEILULEIRIN lisäksi
vaihtoehtona on myös KOKOPÄIVÄLEIRI. KOKOPÄIVÄLEIRILLÄ yleisurheilun lisäksi touhutaan muuta mukavaa
Veikkolan urheilupuiston ympäristössä ja Vuorenmäen koululla. ILMOITTAUTUMISET viimeistään 30.4.2021
mennessä.
Lisäksi Veve järjestää elokuussa vielä ennen koulun alkua päiväleirin Laserammunnan ja Miekkailun
merkeissä. Lajit kuuluvat Nykyaikaisen viisiottelun lajeihin ja päivän aikana pääset kokeilemaan ja
harjoittelemaan miekkailua ja laserammuntaa käytännössä. Lisäksi saat lisätietoa Nykyaikaisen viisiottelun
harjoittelusta sekä kilpailemisesta. Leiri on tarkoitettu vähintään 11-vuotiaille (2010 tai sitä ennen
syntyneet) ja se pidetään Veikkolan yleisurheilukentällä ke 11.8. klo 9.30-13.30. Leirillä ei tarjoilla lounasta,
joten jokaisen leiriläisen on varustauduttava omilla eväillä. ILMOITTAUTUMISET viimeistään 24.6.2021
mennessä.
Lisätietoa leireistä ja ilmoittautumisesta: https://veve.net/kesaleirit/

RYHMÄLIIKUNTA:
Ryhmäliikunnan viimeiset etätunnit pidetään vko 21.
Kesällä VeVen ryhmäliikunnan ryhmistä toimivat Kahvakuula ja Teematunti. Kesäkauden tunnit pidetään
kesä- ja elokuussa (yhteensä 8 kertaa) seuraavasti:
•

Kahvakuula ma klo 18.00-19.00, Veikkolan yleisurheilukenttä (7.6., 14.6., 21.6., 28.6., 9.8., 16.8.,
23.8. ja 30.8.).

•

Teematunti (PartyOn, Zumba, BodyMix) ke klo 18.00-19.00, Veikkolan Yleisurheilukenttä (9.6., 16.6.,
23.6., 30.6., 11.8., 18.8., 25.8. ja 1.9.).

Ilmoittautumiset kesän tunneille alkavat tiistaina 20.4. 2021 MyClubin kautta: veve.myclub.fi.

