


 Edellisestä hienosta juhlaturnauksesta on kulunut 5 vuotta ja 
edellisellä kerralla sovittiin että tätä perinnettä jatketaan 5 
vuoden välein, ELI:

 Viialan Peli-Veikot täyttää tänä  vuonna 65-vuotta ja meillä on ilo 
kutsua Sinut viettämään palloilullista päivää 10.9 entisten 
pelikaveriesi kanssa. Samalla juhlistamme seuran 65-vuotista 
taivalta.

 Sinä olet ollut osaltasi tekemässä Viialalaisen jalkapallon 
historiaa. Osalla pelaaminen jatkui pidempään ja toisilla hieman 
lyhyemmän aikaa, mutta silti kaikki ovat omalla tavallaan 
vaikuttaneet seuran historiaan.

 Toivottavasti tämä syyskuun ajankohta sopii Sinulle ja pääset 
paikalle viettämään hienoa jalkapallon täyteistä päivää ystäviesi 
ja entisten pelikaveriesi kanssa. Toivotamme Teidät lämpimästi 
tervetulleiksi.

 Tervetuloa!
Veli-Matti Heinonen
Viialan Peli-Veikot puheenjohtaja



 Seura :

Veli-Matti Heinonen 040-5755687 viipv.heinonen@gmail.com

 0-1970: 

Kari Nikanto 044-2520613 kari.nikanto@gmail.com

Jari Multanen  040-8323997 jari.multanen1962@gmail.com

Juha Tippa 040-7381699 juha.tippa@lekitek.fi

Tommi Alho 0400-870925 tommi.alho@gmail.com

 1971-1975:

Janne Lähteenmäki 040-5336376 j.aulis@hotmail.com

Janne Rautanen 0400-946968 janne.rautanen@gmail.com

 1976-1979:

Saku Linna 050-3666554 sakulinna@hotmail.com

Arto Lehtonen 040-5188116 arto.lehtonen@windowslive.com

Miikka Innala 040-5456770 miikka.innala@pp.inet.fi

Jukka-Pekka Haataja 050-3240035 jukkapekkahaataja@hotmail.com

 1980-1982:

Mikko Meronen 040-7422793 mmeronen@gmail.com

Veli-Matti Heinonen 040-5755687 viipv.heinonen@gmail.com

Juha Haapalehto 045-6107980 juha833@hotmail.com

Veli-Matti Haataja 044-0785556 vmhaataja@hotmail.com
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 1983-1986:

Ilkka Jussila 040-7368776 ilkkajussila@hotmail.com

Roope Näreikkö  roope.nareikko@gmail.com

Juha-Pekka Tuomi 040-3157719 juhapekka.tuomi@gmail.com

 1987-1995:

Mikko Tromstedt 040-7080982 mikko.tromstedt@pp.inet.fi 

Tero Tromstedt 0400-867323 tero.tromstedt@gmail.com 

 1996-1999: 

Aleksi Pääskynkivi 0409652757 aleksi.paaskynkivi@gmail.com

Julius Siltanen 0400-282283 julius.siltanen99@gmail.com

 2000:

Tommi Hytönen 050-4001312 tommi.hytonen@gmail.com

 2001:

Sami Nyyssönen 050-3844144 lekifutis.nyyssonen@gmail.com

Joni Lindgren 040-1834540 jonilindgren.futis@gmail.com

 2002, 2003:

Jari Salonen 050-5692028 2jarisalonen@gmail.com

 2004: 

Jani Virtanen 040-7671626 jani74virtanen@gmail.com
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 Aika: 10.9.2022
 Paikka: Viialan Tekonurmi (vanha Pallokentän hiekka, osoite: 

kenttätie 2 37830 Akaa)
 Joukkueissa saa pelata henkilö joka on jossain elämänsä 

vaiheessa (juniorina tai aikuisiällä) pelannut tai toiminut 
joukkueen taustahenkilönä (valmentaja, joukkueenjohtaja, 
huoltaja) Viialan Peli-Veikoissa (minimi ikä 18-vuotta)

 Joukkueet muodostetaan pelaajien määrästä riippuen  joko 
omista yksittäisistä ikäryhmistä tai kootaan useammasta 
ikäryhmästä ikähaarukoittain. 

 Ottelut pelataan Puulaakisäännöin, puolikkaalla kentällä
 Peliaika per peli 1x20min, pelaajia kentällä 1+7
 Varusteet: (liivit, pallot ja lääkintälaukku) tulevat seuran puolesta
 Tuomarointi: joukkueet hoitavat tuomaroinnin (tuomarivuorot 

jaetaan otteluohjelman julkaisun yhteydessä)
 Kaksi tai kolme lohkoa, tarkempi otteluohjelma julkaistaan 

kesäkuun heinäkuun lopussa. Voittajalle luvassa pokaali 



 Pelaajakohtainen maksu on 40€ joka 
kohdennetaan täysimääräisenä seuran toiminnan 
tukemiseen. Maksu kattaa myös otteluiden 
jälkeen saunan sekä purtavaa ja juomaa 
Palokärjessä.

 Ilmoittautumiset  ikäluokan yhteyshenkilöille 
10.8 mennessä!

 Otteluiden jälkeen hiet pestään pois Palokärjessä 
jossa saunomismahdollisuus sekä pientä 
purtavaa ja  juomaa (seuran 65v juhlat)



 9-10 Kokoontuminen tekonurmelle ja 
puheenjohtajan alkutervehdys

 10.00 -> Ottelut alkavat

 16-17?? Ottelut päättyvät

 17.00-> Seuran 65v juhlat palokärjessä (illan 
ohjelma tarkentuu myöhemmin)


