
JAKELU: uimareiden yhteyshenkilöt, kuntomasters, valmentajat, ohjaajat, 

hallitus, taitouinti 

 

Mukavaa kesän odotusta ja ohessa muutamia tärkeitä tiedotusasioita! 

 

VANTAA-GAMES 20.5-21.5. tarvitsee kipeästi lisää toimitsijoita 

 

Kilpailut ovat tärkeä osa seuran varainhankintaa, mutta myös seuratyötä, jota teemme lastemme hyväksi. 

Omat kisat ovat hyvä paikka harjoitella kilpailuja ja ne tapahtuvat lähellä kotia. Niitä ei voida rakentaa 

muutaman kymmenen ihmisen varaan vaan tarvitsemme useita ihmisiä antamaan edes pienen 

panostuksen. 

 

Käy siis tarkistamassa akuutein toimitsija tilanne osoitteesta: 

http://www.vanders.fi/kilpaurheilu/uinti/omatkilpailut/ ja ilmoittaudu mukaan. 

 

Tarve suunnilleen: 

pe ilta 6-8 ihmistä 

la aamu 25 

la ilta 25 

su aamu 30 
 

Sinulla ei tarvitse olla mitään kokemusta kisoista - meillä perehdytetään kokeneemman rinnalla sekä alussa 

pääsee tekemään helpompia tehtäviä oman halukkuuden mukaan! 

 

VISIO, MISSIO JA ARVOT 

Hallitus on koostanut seuralle uusia arvoja, missiota ja visiota eri sidosryhmien kanssa käytyjen 

keskustelujen pohjalta. Nämä ehdotetut ja alustavat, uudet arvot, missio ja visio löytyvät alta. Ne on 

tarkoitus hyväksyttää kesäkuun alussa kevätkokouksessa, jonne kutsu tulee myöhemmin 14 vrk ennen 

kokousta (kun ajankohta saadaan varmistettua). 

Visio: Uintia kaikille 

 

Missio:Mahdollistamme uinnin, taitouinnin ja monipuolisen vesiliikunnan kaikille - aloittelijoista kunto- 

ja  huippu-urheilijoihin. Toimintamme on tavoitteellista, laadukasta ja hauskaa. 

 

Arvot 

 

Kaikkia kunnioittaen 

Toimimme hyvässä hengessä, positiivisessa ilmapiirissä ja kaikkia kannustaen. Sitoudumme yhteiseen 

tekemiseen ja kunnioitamme toisia. 

 

Yhdessä eteenpäin 

Toimintamme perustuu seuran työntekijöiden, vapaaehtoisten toimihenkilöiden ja jäsenten väliseen 

yhteistyöhön. Kehitämme seuraa yhdessä eteenpäin. 

 

Iloa liikunnasta ja seuratyöstä 

Tuemme kaikkien kehitystä liikunnalliseen ja terveeseen elämäntapaan. Liikunnan ja tekemisen ilo näkyy ja 

tuntuu kaikessa toiminnassa. 

http://www.vanders.fi/kilpaurheilu/uinti/omatkilpailut/


 

OVENAVAUSVUOROT 

Tälle keväälle on jäljellä enää 12 kpl ovenavausvuoroja, jolla varmistamme kurssitoimintamme toimimisen 

uimahallien ollessa suljettuna. Kurssitoiminnalla saamma paitsi uusia uimareita pidämme 

harrastuskustannukset maltillisina. Homma on helppo ja samalla voi vaikka lukea lehteä ja nauttia hetken 

omaa aikaa :) Toivomme, että mahdollisimman moni pystyisi tämän verran osallistumaan seuratyöhön (1-2 

krt / uimari / kausi) 

 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/calweek?OpenView&cid=uintivantaa&cat=2017-19 

 

VANDERS HAKEE JUNIORIVALMENTAJAA 

Hallitus on päättänyt lähteä rekrytoimaan päätoimista juniorivalmentajaa syksyksi 2017 uinnin startti- ja 

rolloryhmiin. Uuden valmentajan on tarkoitus tuoda lisää valmentajaresursseja nuorinpien ryhmiin ja näin 

helpottaa nykyisten oto-valmentajienkin työtä. Rekrytointi on suunniteltu taloudellisesti kestävälle pohjalle, 

mitä edistetään perustettavilla uusilla starttiryhmillä sekä laajentuneella ja laajentuvalla kurssitoiminnalla. 

 

http://www.vanders.fi/rekry/?preview=true&preview_id=180&preview_nonce=a620258fde 

 

 

Kysymyksiä ja kommentteja kaikesta voi lähettää osoitteella hallitus ät vanders.fi 

 

Tsemppiä uimareille treeneihin ja tuleviin kevään kisoihin, 

 

Vandersin hallitus 

 

 

 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/calweek?OpenView&cid=uintivantaa&cat=2017-19
http://www.vanders.fi/rekry/?preview=true&preview_id=180&preview_nonce=a620258fde

