Hei, kevätkausi on jo pitkällä ja on aika infota muutamasta ajankohtaisesta Vanders-asiasta. Tiedote on
pitkä, mutta toivottavasti maltat lukea loppuuna asti.

MASTERSKISAMENESTYSTÄ, ONNEA MITALISTEILLE!
Lyhyen radan Mastersmestaruusuinnit kisattiin Lappeenrannassa 17.-19.3. Vandersilla oli kisoissa
ennätysiso joukkue, reilut 20 uimaria, jotka urakoivat viikonlopun aikana huikeat liki 70 starttia!
Menestystäkin tuli, kun mm. sekaviestijoukkue kauhoi SE-tuloksiin ja Juri Logvin kauhoi mitaleille ja SEajoille useilla matkoilla. Palkintopallille nähtiin kaupuavan myös muita Vanders-uimareita ml.
Kuntomastersryhmän ja Kilpikonnat-ryhmien koutsi Ville Lindfors sekä Uimaliiton pj Sami ”Sämpy”
Wahlman. Heidän lisäkseen kisamenestystä saavuttivat Raimo Hiltunen, Lasse Lahtinen, Ville Saxen, Elisa
Suomi, Mikko Arponen, Jussi Kujala ja Heini Bargum sekä moni viestijoukkue. Onnea mitalisteille!
Kisatulokset löytyvät livestä ja juttua kisatunnelmasta liiton sivuilta. Käy tsekkaamassa!

FOREVER GAMES JA VANTAA GAMES, MUKAAN TOIMITSIJAKSI!
Vanders järjestää 8.4. Tikkurilassa Forever Games-uintikilpailut. Tämä on hienoa, sillä kilpailujen
järjestäminen on seuralle tärkeä varainhankintamuoto. Merkitse kisat jo kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan
toimitsijaksi, niin et missaa kevään huippuhetkiä! Toimitsijana sinulla on mahdollisuus tutustua uimareiden
vanhempiin ja seuratoimijoihin, auttaa seuraa ja ennen kaikea nauttia kuumasta kisatunnelmasta
aitiopaikalla! Kaikki apu on tervetullutta etkä tarvitse aiempaa kokemusta. Ilmoittautumislinkki on alla.
http://www.vanders.fi/kilpaurheilu/uinti/omatkilpailut/
PS: Vantaa Games uidaan Tikkurilassa 20.-21.5. ja sinnekin voi jo ilmoittautua toimitsijaksi.

OVENAVAUKSET KURSSILAISILLE, OSA SEURAN VARAINHANKINTAA
Kurssitoiminta on tärkeä osa seuran perustoimintaa ja varainhankintaa. Sen onnistumiseksi tarvitsemme
vanhempien apua toteuttamaan helppoa talkootyötä. Seura on tehnyt linjauksen uudesta käytännöstä, että
jokaisen seuran valmennustoimintaan osallistuvan uimarin edustajan tulisi valita ovenavauskalenterista
ovenavausvuoro per kausi. Tämä ovenavausten järjestyminen on edellytyksenä 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.
Loppukeväälle on vielä noin 30 varaamatonta aikaa. Pääset varaamaan ajan ja tutustumaan ohjeisiin ao.
osoitteessa kohdassa ”varaa vuorosi tästä viikkokalenterista”. Kiitos kaikille jo vuoronsa varanneille. Apu
seuralle on iso!
http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/

KEVÄÄN TOINEN KURSSIJAKSO ON STARTANNUT, TOIMINTAA MYÖS NUORILLE!
Kevätkauden toinen kurssijakso käynnistyI la 18.3. Kevätkaudella jatkaa uutena esim. uinnin tekniikkakurssi
nuorille (13-17 v.), vesiliikunnan monipuolisuuskurssi (Kuntomix), erityisuinnit ja Delfiinit-kurssi yli 5vuotiaille vesipedoille, jotka haluavat oppia vesiakrobatian alkeita ja vahvistaa uimataitoa. Näistä ja
muistakin kursseista saa vinkata eteenpäin. Lisää tietoa www.vanders.fi ja seurasihteeri@vanders.fi.
Mukaan pääsee, vaikka kurssit ovatkin jo pyörähtäneet käyntiin.

SEURAN PALAUTEKYSELY JA ARVO, VISIO, MISSIO - JA STRATEGIAPROJEKTIT
Palautekyselyyn vastaamisen dl. on takana ja tiedotamme tuloksista kunhan niistä on työstetty yhteenveto.
Kiitos kaikille vastanneille. Hyödynnämme palautteita seuran toiminnan kehittämisessä.
Hallitus kokoontui viime viikolla työntekijöiden kanssa pohtimaan seuran arvoja, missiota ja visiota ja
keskusteluissa on huomioitu valmentajien ja ohjaajien kanssa käydyt keskustelut kuin myös palautekyselyn
vastaukset. Päivitetyt aihiot on muodostumassa. Tavoitteena on esittää nämä palautekyselyn yhteydessä ja
tulemme käsittelemään ne myös myöhemmin kevätkokouksessa. Projekti jatkuu seuran tulevan kauden ja
pitemmän aikavälin startegian suunnittelussa, joten työtä riittää pitkin kevättä hallituksella, työntekijöillä ja
taitouintijaostolla. Alustavia suunnitelmia esitellään myöhemmin keväällä.

KEVÄTKAUDEN VALMENNUSMAKSUN TOISEN ERÄN ERÄPÄIVÄ 31.3.
Jos maksat kevätkauden valmennusmaksun kahdessä erässä, niin toisen erän eräpäivä on 31.3. Maksulinkki
löytyy seuran verkkosivuilta ao. osoitteessa. Käytä maksamiseen ryhmäkohtaista maksulinkkiä. Älä siis
kopioi maksua suoraan verkkopankista, jotta maksu kirjautuu oikein järjestelmäämme. Maksuista ei
lähetetä erillistä laskua.
http://www.vanders.fi/uinnin-maksusivusto/

SEURAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2017
Varmistathan, että olet maksanut seuran jäsenmaksun vuodelle 2017. Maksun eräpäivä oli 31.1.
Jäsenmaksun tulee olla maksettu kaikilla seuran ryhmissä harjoittelevilla ja/tai kilpailevilla uimareilla.
http://www.vanders.fi/jaseneksi/

UI KESÄKSI KUNTOON KAMPANJA, PULAHDA VESILIIKKUMAAN!
Seura osallistuu Ui kesäksi kuntoon - kampanjan seurasarjaan. Kampanja toteutetaan maaliskuun ajan ja
tavoitteena on uida, vesijuosta tai vesijumpata itsensä kesäkuntoon. Kannustammekin kaikkia, myös

vanhempia käymään maaliskuun aikana, ja muutonkin, vesiliikkumassa ahkerasti. Lisää kampanjasta voit
lukea ao. osoitteista.
http://www.vanders.fi/uinti/uinnin-tekniikkaopastusta-ui-kesaksi-kuntoon-kampanjan-kunniaksi/
https://www.uikesaksikuntoon.fi/

Leskenlehtiä ja sinivuokkoja odotellessa, hyvää kauden jatkoa.
Yhteistyöterveisin hallituksen puolesta Riikka Räsänen (pj)

