
Keravan sulkapalloseura Vipsu

SYYSTIEDOTE 2016

1) Nykyinen johtokunta
• Puheenjohtaja Juho Heiskala

GSM: 050 5905154
Email: juho.heiskala@vipsu.org

• Sihteeri Teppo Smolander
Email: teppo.smolander@vipsu.org

• Tommi Karjalainen
Email: tommi.karjalainen@vipsu.org

• Tapio Passinen
Email: tapio.passinen@vipsu.org

• Lotta Aunio 
Email: lotta.aunio@vipsu.org

2) Salivuorot ja harjoitusryhmät

Minisulkis-ryhmä
Keskiviikkoisin klo 17.30-18.30.
Sunnuntaisin klo 17.30-18.30.

Sulkapallokerho
Sunnuntaisin klo 19.00-20.00.

Junnuryhmä
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30.
Sunnuntaisin klo 17.30-19.00.

Kilparyhmä
Maanantaisin klo 18.00-20.00.
Keskiviikkoisin klo 18.30-20.00.
Sunnuntaisin klo 18.30-20.00 

Aikuisryhmä
Torstaisin klo 20.00-22.00. Kenttien jako: 2 kenttää kuntopelaajille ja 3 kenttää kilpapelaajille.
Sunnuntaisin klo 20.00-22.00. Kenttien jako: 2 kenttää kuntopelaajille ja 3 kenttää kilpapelaajille.

Vapaat pelivuorot
Lauantaisin voivat kaikki seuran jäsenet hyödyntää salia klo 18.00-20.00.

Tiistaisin klo 20.00-21.45 Vipsulla on yhteisvuoro racketlonseura TTC Boomin kanssa killan 
koululla. Vuoro on tarkoitettu kaikentasoisille pelaajille.

Vuoroperuutuksista kerrotaan seuran nettisivuilla sekä etusivulla että kootusti Ajat-sivulla.

http://www.vipsu.org/index.php?d=harjoittelu&p=ajat
http://www.vipsu.org/index.php


Vierailevat pelaajat
Kilpapelaajat voivat kutsua tarvittaessa muiden seurojen edustajia pelaamaan. Pääsääntöisesti 
tällaiset pelit tulisi pelata lauantai-vuoroilla. Lisäksi on huomioitava, että torstain aikuisryhmän 
vuoro on tarkoitettu lähinnä kaksinpeleille.

Kutsuvan vipsulaisen on kirjattava käynti muistiin, sillä jos ulkopuolisen käyntejä on yli 5 kertaa 
puolessa vuodessa, niin jokaisesta käynnistä veloitetaan 5 euroa/kerta puolivuosittain lähetettävällä 
laskulla.

3) Jäsenmaksut
Ryhmäkohtaiset maksut ovat (kausikohtaiset, syys- tai kevätkausi):

1. Sulkapallokerho: 50 euroa 
2. Minisulkis-ryhmä: 60 euroa
3. Junnuryhmä: 80 euroa
4.  Kilparyhmä: 105 euroa
5. Aikuisryhmä: 115 euroa 

Jäsenmaksut tulevat maksuun syyskuun alussa ja ne tulee maksaa syyskuun aikana.

4) Mailojen jännitys ja pallot 
Mailan jännityksen hinta seuran jäsenille on 15 euroa/kpl. Jännittämisestä vastaa Juho Heiskala, 
johon saa parhaiten yhteyden sähköpostitse tai keskiviikon pelivuorolla. Seuran ulkopuolisille 
jännitys maksaa 20 euroa/kpl.

Palloja kaipaavat voivat ottaa yhteyttä Niilo Skyttään (puh. 0400 439 441). Pallo on Victor-
merkkinen. Yhteydenotot iltaisin ja viikonloppuisin, tai tietysti myös Nipan ollessa hallilla 
(aikuisyhmän vuorot). Huomaattehan, että maksu on suoritettava käteisellä palloja ostettaessa. 

5) Vakuutus
Seura ei vastaa jäsenten vakuutusturvasta, vaan jokaisen pelaajan on vastattava siitä itse. Liiton 
lisenssiinkään vakuutus ei nykyisin sisälly.

6) Seuran järjestämä kilpailutoiminta 
Vipsu järjestää ainakin kaksi eri kilpailutapahtumaa kauden 2016-2017 aikana:

1. Keravan kaupungin sulkapallomestaruuskilpailut 14.1.2017
2. Keravan kansalliset 11.-12.2.2017 

Kansallisia kisoja (kohta 2) varten tarvitaan talkootyöläisiä kisojen järjestämiseksi. Velvollisuus 
koskee kaikkia Vipsun jäseniä. Tehtäviä ovat:

• Pisteennäyttö
• Kahvikioski, tarjoilut ja myynti
• Kisapaikan pystytykset 

Nuoremmille pelaajillemme suosittelemme Cityjunnusulkis-turnauksia ja kansallisia 
ikäluokkakilpailuita.

http://www.peda.net/veraja/ry/sulkapallo/city/cjs
mailto:juho.heiskala@vipsu.org


7) Kilpailuihin ilmoittautuminen
Seuraavat edellytykset vaaditaan kilpailuihin osallistumiseksi:

• Jäsenmaksu maksettu
• Lisenssi hankittu Liiton sivujen kautta, myös kertalisenssi tulee hankkia samaa reittiä pitkin 

etukäteen!

Kansallisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan kauden 2016/2017 alusta Suomen Sulkapalloliiton omalla 
Tournamentsoftwaren sivulla: http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com/

Ennen ilmoittautumista pelaajan tulee huolehtia, että:

1) kauden kilpailulisenssin on rekisteröity ja maksettu sekä 

2) rekisteröityä (muodostaa itselleen tili) Tournamentsoftwaren käyttäjäksi.

8) Kilpailumaksut
Jäsenmaksuun sisältyy osallistumisoikeuksia liiton kilpailuihin. Aikuiskilpapelaajia tuetaan 3 
startilla / kausi (kevät tai syys) tai 6 startilla / vuosi pois lukien omat kansalliset kisat. Junioreilla 
vastaavat starttimäärät ovat 6 ja 12. Kaksinpeli lasketaan yhdeksi kokonaiseksi ja nelinpeli 
puolikkaaksi startiksi. Näistä ylimenevät osat laskutetaan pelaajalta kauden päätyttyä. Starttietu on 
käytettävissä vain Suomen Sulkapalloliiton kisakalenteriin kuuluvissa kilpailuissa. Seura maksaa 
junioripelaajien osallistumiset Cityjunnusulkis-kisoihin.

9) Juniorien päiväleirit
Seura pyrkii järjestämään päiväleirin lauantaina 10.9.2016. Leiri kestää koko päivän ja se 
järjestetään Killan koululla. Leirille ilmoittautumisesta ja tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan 
erikseen.

10) Seura-asut
Vipsun seura-asut ovat tulevalla kaudella Joma-merkkisiä. Lisätietoja asuista ja tilaamisesta 
sivuillamme kohdassa Seura-asut. Ensimmäinen tilauskierros ja sovitusmahdollisuus on heti kauden 
alussa elokuussa kun harjoitukset alkavat.

Syysterveisin,
Keravan sulkapalloseura Vipsun johtokunta 

http://www.vipsu.org/index.php?p=seura-asut
http://badmintonfinland.tournamentsoftware.com/
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