OULUNSALON VASAMA - LENTOPALLON SINETTISEURA
Fysioterapia • Hieronta • Eläinfysioterapia • Akupunktio

Fysioterapeutti

Kaisa Vakkuri
Pohjatuulenkuja 5, 90460 Oulunsalo

Puh. 040 566 4700

Hair Pilot
os. Lentokatu 2

Puh. 515 175
Teitä palvelee Sari Väyrynen
ja toivomuksesta
myös Rodi Ciwan.

Nettisivut avattu
Oulunsalon Vasaman Lentopallojaoston nettisivut on avattu
osoitteessa www.oulunsalonvasama.fi/lentopallo. Sivuiltamme saa monipuolista tietoa jaostostamme ja sen yhdyshenkilöistä sekä toimintaperiaatteista ja joukkueista. Lisäksi sivuilta
löytyy tietoa tapahtumistamme, kotipeleistä ja -turnauksista
sekä tuloksista. Joukkueiden omat kotisivut kehittyvät kauden
aikana, kun tapahtumia tulee lisää.

Oulunsalon Vasaman pääsivut ovat osoitteessa
www.oulunsalonvasama.fi ja muiden jaostojen sivut ovat
vielä tekeillä, joten ne eivät ole vielä toistaiseksi näkyvissä.
Tervetuloa tutustumaan Oulunsalon Vasaman monipuoliseen toimintaan sekä ottamaan yhteyttä meihin joko puhelimitse, suoran sähköpostin tai esimerkiksi sivuilla olevien Palaute
ja viestit -kanavien avulla.
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Hammaslääkärikeskus,
johon
Vasama luottaa

Zeppelin
puh. 516 370

Menestystä suurimmalle jaostolle!
Ilolla tervehdin Vasaman suurimman jaoston lehden välityksellä koko seuraväkeä ja kaikkia lukijoita!
Oulunsalon Vasama vietti kunniakkaasti 90-vuotisjuhliaan vuonna 2000 ja jo silloin oli huomattu vahva kasvun
trendi niin kotipitäjässä kuin sen suurimmassa urheiluseurassakin. Vasama on kasvanut kunnan kasvun myötä koko
ajan tarjoten nyt jo n. 850:lle jäsenelleen neljän lajin toimintaa, alkaen ihan harrastelusta ja edeten aina urheilun huipulle saakka.
Uusilta asukkailta on tullut viime vuosina monen monta
puhelua tai muuta yhteydenottoa, joissa on kysytty mitä
seuramme voisi tarjota uudelle tulijalle ja hänen perheelleen. Perinteinen seuratoiminta voi siis parhaimmillaan tarjota hyvän lähtökohdan paikkakunnalle asettumiseen, uusiin kontakteihin ja tutustumisiin sekä uuteen paikkaan
juurtumiseen.
Vapaaehtoinen kansalaistoiminta on todellakin valtakunnallisesti mitattuna kasvussa - liikunta- ja urheiluseuran
jäsenyys ja vapaaehtoistoiminta selvästi kiinnostaa, yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma voi rakentua erinomaisesti
seuratyön kautta. Mutta silti lasten ja nuorten ohjaajiksi,
vetäjiksi ja valmentajiksi ryhtyvistä on pulaa, samoin kuin
liikuntapaikoistakin, lähinnä kenttä- ja salitilasta. Onneksi
kunnassamme on useita liikuntastrategisesti merkittäviä

hankkeita lähtemässä toteutukseen lähivuosina helpottamaan ja tukemaan myös seuratoimintaa.
Mutta millaista toimintaa Vasamassa on tarjolla? Lajeista mukana ovat hiihto, suunnistus, pesäpallo ja lentopallo.
Parhainta esimerkkiä laadukkaasta toiminnasta tarjonnee
juuri lentopallojaostomme, joka on viime vuosien määrätietoisella työllä kasvanut Sinettiseuran kokoiseksi ja arvoiseksi lajijaostoksi, muodostaen nyt jo puolet koko seurasta.
Onnittelut lentopalloväelle hyvästä työstä ja menestystä
jatkossakin niin laadun, tulosten kuin kasvatuksellistenkin
tavoitteiden saavuttamisessa, muu seuraväki seuraa esimerkkiänne perässä!
Vasaman tulevaan vuoteen sisältyy mm. niin Kisakankaan kuin Kotipesänkin osalta rakennushankkeita (mm.
beach volley -kenttien osalta), seuratoimintaoppaan ja stipendi- ja palkitsemissäännöstön uusimista, kotisivujen valmistumista ja käyttöönottoa sekä auto-asian ratkaisu. Onneksi talkoohenkeä ja aktiivisuutta löytyy.
Hyvät jäsenet, tulkaa toteamaan ensi vuoden suunnitelmat ja vaikuttamaan yhteiseen päätöksentekoon seuran syyskokouksessa su 17.11. klo 18.00 kirkonkylän koululla!
Tervetuloa mukaan liikkumaan hyvässä seurassa !

Suvi Helanen, puheenjohtaja

HLL Tuomo Hokka
HLL Jukka Harju
HLL Satu Korpela

ALAKKO NÄÄ
AJO-OPPIIN
ma 28.10. ja 11.11. klo 17.00
Tervetuloa!
II-vaihe pe 8.11. ja 13.12.

www.oulunsalonliikennekoulu.fi

Puh. 5212 550

Yritykset, yhteisöt, yksityiset
Tarjoamme aidossa maalaismiljöössä
- koulutus- ja majoitustilat
- ateriapalvelut
- juhla- ja pitopalvelun
- saunatilat

TÖRMÄLÄN MA
TKAILUMAA
TILA
MATKAILUMAA
TKAILUMAATILA
Siikajoki, p. 241 311
tormalanmatkailumaatila@kolumbus.fi

S-market on nykyaikainen
ja monipuolinen ruokakauppa,
jossa on helppo tehdä sekä päivittäiset että
viikottaiset ostokset. Asiakasomistajilleen S-Market
tarjoaa ostosten keskittämisestä palkitsevan
BONUSEDUN.
• kaikki tutut valtakunnalliset ykköstuotteet ja
edulliset S-Ryhmän omat merkkituotteet
• asioinnin helppous, tuotteiden selkeä esillepano
• pysyvästi edullinen hintataso

• Zeppelin 90440 Kempele • Oulunsalo Kauppiaantie 1 90460 Oulunsalo

KAROLIINA
KEITTIÖKALUSTEET
Valmistus ja myynti:
Kissankulma 5,
90440 Kempele
Puh. (08) 5622500,
fax (08) 5622511

