Hei, kevätkausi on polkaistu käyntiin jo kaikilla ryhmillä ja kurssitkin ovat alkaneet. Ohessa tuhti paketti
Vandersin kevätkauteen liittyvää asiaa alkaen valmennus- ja jäsenmaksuista aina palautekyselyyn asti.
KEVÄTKAUDEN VALMENNUSMAKSUT
Kevätkauden valmennusmaksut on maksettavissa seuran verkkosivuilla alla olevassa osoitteessa. Käytä
maksamiseen ryhmäkohtaista maksulinkkiä. Älä siis kopioi maksua suoraan verkkopankista. Maksuista ei
lähetetä erillistä laskua. Jos maksat maksun yhdessä erässä, saat 10 euron alennuksen. Maksun eräpäivä on
31.1.
Jos maksat valmenusmaksun kahdessa erässä, käytä maksamiseen kahta eri maksulinkkiä, Erä 1 ja Erä 2, ja
täytä kahdesti lomakkeessa pyydetyt tiedot. Näin maksu rekisteröityy järjestelmäämme oikein. Älä siis
kopioi maksua suoraan verkkopankista! Ensimmäisen erän eräpäivä on 31.1. ja toisen erän 31.3. Mastersja kuntoryhmän maksu maksetaan yhdessä erässä.
Aiempien vuosien tapaan kevätkauden maksu on korkeampi kuin syyskauden johtuen pidemmästä
kaudesta.
http://www.vanders.fi/uinnin-maksusivusto/

SEURAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2017
Seuran jäsenmaksu vuodelle 2017 on maksettavissa alla olevassa osoitteessa. Maksun eräpäivä on 31.1. ja
se maksetaan kalenterivuosittain. Jäsenmaksun tulee olla maksettu kaikilla seuran ryhmissä harjoittelevilla
ja/tai kilpailevilla uimareilla.
http://www.vanders.fi/jaseneksi/

OVENAVAUKSET KURSSILAISILLE
Syyskauden 2016 loppupuolella ilmoitimme linjauksesta, että jokaisen seuran toimintaan osallistuvan
perheen/uimarin tulisi valita ovenavauskalenterista ovenavausvuoro. Tämä ovenavausten järjestyminen on
edellytys sille, että Vanders saa käyttää kaupungin tiloja, kuten Martinlaakson uimahallia, aukioloaikojen
ulkopuolella, vaikka kaupungilla ei ole tiloissa omaa valvontaa. Lupa käyttää tiloja taas on edellytys
kurssitoiminnan järjestämiselle, jolla taas on suora vaikutus seuran talouteen, lasten liikuttamiseen,
harrastajamääriin ja näin ollen Vandersin seuratoiminnan jatkumiseen elinkelpoisena.
Kevään vuorot on nyt varattavissa ao. osoitteessa kohdassa ”varaa vuorosi tästä viikkokalenterista”. Kiitos
kaikille jo vuoronsa varanneille!
http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/

VANDERSIN JÄRJESTÄMÄT UINTIKILPAILUT KEVÄT 2017

Vanders järjestää kevätkaudella kolmet uimaliiton hyväksymät uintikilpailut. Tämä on hienoa, sillä kilpailut
on seuralle tärkeä varainhankintamuoto. Merkitse kisat jo kalenteriisi, niin et missaa kevään huippuhetkiä!
Olet jälleen lämpimästi tervetullut toimitsemaan, jolloin sinulla on mahdollisuus tutustua uimareiden
vanhempiin, seuratoimijoihin ja ennen kaikea nauttia kuumasta kisatunnelmasta aitiopaikalla! Huom.
Talviuintien toimitsijailmoittautuminen on jo avattu, katso linkki!





La 4.2. Talviuinnit, Myyrmäki
La 8.4. Forever Games, Tikkurila
La-su 20.-21.5. Vantaa Games, Tikkurila
ruusut ja risut, puheenjohtaja@vanders.fi, hallitus@vanders.fi

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

SEURAN T-PAIDAT
Syyskaudella tilatut seuran t-paidat ovat matkalla meillepäin. Yhtä kokoa odotellaan saapuvaksi
jälkitoimituksena näinä päivinä. Tuija Palokankare (tuija.palokankare@vanders.fi) jakaa lisätietoa, kun
paitojen jako paidan tilanneille alkaa. Häneltä kannattaa myös tiedustella mahdollisia ylimääräisiä paitoja
tai seuraavaa tilausta.

TIEDOTUS JA YHTEYSTIEDOT
Seuran hallinto tiedottaa uimareiden yhteyshenkilöitä tiedotus@vanders.fi meiliosoitteesta. Sinne ei
kannata lähettää kysymyksiä, sillä sitä luetaan harvakseltaan. Ainoastaan siinä tapauksessa, että haluaa
poistua tiedotuslistalta tai vaihtaa oman osoitteensa, kannattaa sinne suuntaan lähettää viestiä. Alla on
listattu muutamia osoitteita, joihin kysymykset tulee laittaa. Muita viestintäkanavia on seuran www-sivut ja
facebook. Katso myös seuratiedotteet www-sivuilta uinti-> info-> seuratiedotteet.





maksuasiat, talous@vanders.fi (Carmela Strandberg)
kurssiasiat, kurssit@vanders.fi (Tilda Litukka)
yleiset asiat, seurasihteeri@vanders.fi (Tilda Litukka)
Vandersin kilpailujen asiat stefan.westerberg@vanders.fi

PALAUTEKYSELY + VAPAA SANA SEURAN ARVOISTA, MISSIOSTA JA VISIOSTA
Seura tulee teettämään toiminnassa mukana olijoilla palautekyselyn tammi-helmikuun aikana. Samalla
sinulla on mahdollisuus kirjata palautekyselyyn omia ajatuksia liittyen seuran arvoihin, missioon ja visioon,
sillä viime syyskokouksessa aloitettu keskustelu näistä asioista jatkuu. Lisäksi työntekijöille, ohjaajille ja
valmentajille tarjotaan keskustelutilaisuus em. asioiden käsittelyyn. Saadut palautteet ja mahdolliset
muutosajatukset otetaan huomioon ja muodostetaan työryhmä, joka tarkastelee tarvetta arvojen, mission
ja vision päivittämiselle ja aloittaa strategian teon.
Antoisaa kautta ja ennen kevättä nautitaan hetki lumesta ja pakkasesta!

Yhteistyöterveisin Riikka Räsänen (pj)

