
Hei, Vandersin kevätkausi lähenee jo loppuaan ja on aika vielä viimeisten tiedotteiden. Tiedote on pitkä, 

mutta toivottavasti maltat lukea loppuuna asti. 

RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN KAUDELLE 2017-2018 

Mikäli uimari jatkaa uintiharrastuksen parissa kaudella 2017-2018, tulee hänen ilmoittautua ryhmään 

mukaan, jotta valmentajat pystyvät suunnittelemaan kauden 2017-2018 toimintaa ja tekemään mahdolliset 

ryhmäjaot. Huom! Ilmoittautuminen tehdään siihen ryhmään, jossa uimari on harjoitellut kevätkauden. 

Mikäli uintikausi päättyy osaltasi tähän kauteen, ilmoita siitä valmentajallesi. Ilmoittautumisesta on 

lähetetty viestiä jo aimmin, mutta ohessa vielä sama muistutukseksi. 

---- 

Ilmoittautuminen tulee tehdä oman ryhmän nettisivuilla olevan linkin kautta tai alla olevasta linkistä 

1.7.2017 mennessä.  

Edustus / IKM / Rollot : 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=FA8DE079E0BB28AAC225812

B0064468A 

 

Starttiryhmät: 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=26B677B46E8EC00EC225812

C00525F66 

 

Mastersryhmä: 

http://www.vanders.fi/kilpaurheilu/uinti/ryhmat/masters/ 

 

Nuorten harrasteryhmä: 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=AAA7236D742209F9C225813

0006A8436 

 

Kehittyvän ja laadukkaan toiminnan edellytyksenä on, että kaikkien uimarien vanhemmat sekä Masters-

uimarit antavat panoksensa seuralle osallistumalla kilpailujen toimitsijatehtäviin sekä uimahallien 

ovenavausvuoroihin. Toimitsijatehtäviin perheestä voidaan osallistua mahdollisuuksien mukaan ja 

ovenavausvuoroja kertyy 1-2 krt/uimari/kausi eli 2-4 vuoroa vuodessa korkenitaan. Ryhmiin 

ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään vanhempia kuittaamaan, että tämä toimintaperiaate on perheessä 

ymmärretty ja hyväksytty. Ovenavauksista on kuvaus seuran www-sivuilla: http://www.vanders.fi/mukaan-

seuratyohon/ 

SEURAN KEVÄTKOKOUS JA ARVO, VISIO, MISSIO – PROJEKTI 

Uinti Vantaa ry:n eli Vandersin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ti 6.6. Myyrmeän uimahallin 

luokassa. Kokouksessa vahvistettiin tulevan toimintakauden 2017-2018 budjetti, joka on 249 euroa 

ylijäämäinen. Budjetissa on huomioitu mahdollinen päätoimisen juniorivalmentajan palkkaus. Haku 

tehtävään umpeutuu 18.6. Budjetin toteutumisen edellytyksenä on, että saamme pidettyä laadukkaan 
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kurssitoiminnan, saamme lisää harrastajia mukaan toimintaan ja saamme  järjestettyä suunnitellut 

uintikilpailut. Esimerkiksi kilpailujen tuoton on laskettu olevan tulevalla kaudella noin 40 000 euroa. Tästä 

ylijäämää on n. 20 000 ja tämä raha ohjataan uimareiden starttimaksuihin ja kilpailukuluihin heidän 

vieraillessa muiden seurojen järjestämissä kilpailuissa. Näin ollen tovomme jokaisen kilpailevan uimarin 

huoltajan osallistuvan myös seuran omien kilpailujen järjestämiseen resurssien puitteissa. 

Kevätkokous hyväksyi myös tulevan kauden toimintasuunnitelman, jossa pääkehityskohteiksi on nostettu 

talkootyökulttuuriin rakentaminen, juniorivalmennustoiminnan kehittäminen, viestintä ja markkinointi sekä 

täysi-ikäisten ohjaajien saaaminen mukaan toimintaan. Toimintasuunnitelma on löydettävissä nettisivuilta 

samasta paikasta seuratiedotteiden kanssa piakkoin. http://www.vanders.fi/seuratiedotteet/ 

Kevätkokous hyväksyi myös seuralle päivitetyt arvot, mission ja vision. Nämä on esitelty viestin lopussa ja 

ne päivitetään pikkimmiten seuran www-sivuille. 

Hallituksesta oli erovuorossa Stefan Westerberg, Ossi Lauronen, Sanna Boginski ja Jenni Rahikainen. He 

kaikki jatkavat hallituksessa tulevalla toimintakaudella. Kaiken kaikkiaan seuran hallituksen kokoonpano on 

nähtävissä www-sivuilta: http://www.vanders.fi/hallitus/ 

SYKSYN ENSIMMÄISEN JAKSON UINTIKURSSIT OVAT MYYNNISSÄ 

Syyskauden ensimmäisen kurssijakson kurssit ovat tulleet myyntiin ja toimintaa on vauvauinnista 

aikuistoimintaan. Lisää tietoa www.vanders.fi ja seurasihteeri@vanders.fi.  

SYYSKAUDENAVAJAISET 

Syyskauden 2017 avajaiset pidettäneen Vetokannaksen ulkoilualueella elokuun puolivälissä (12. tai 13.8.). 

Tarkempi ajankohta tiedotetaan sen varmistuttua. 

SYYSKAUDEN VANHEMPAINILTA 

Syyskauden ensimmäinen vanhempainilta järjestettäneen ma 4.9. Tarkempi info seuraa ajankohdan 

lähestyessä.  

KISAHUUMAA 

Ennen kesälaitumille kirmaamista saamme vielä nauttia kisahuumasta, kun Rollot starttaavat tulevana 

perjantaina ja IKM-uinnit uidaan 16.-18.6. Tampereella. Lisäksi SM-uinnit, jotka ovat osa laajempaa 

tapahtumaa eli useamman lajin yhdistävää SM-viikkoa, uidaan 6.-9.7. niin ikään Tampereella . Peukut 

pystyyn kaikille kilpailuihin osallistuville ja olkoon vauhti kanssanne!  

Onnea matkaan myös Erik Nurmelle, joka on valittu edustamaan Suomea European Youth Olympic Festival 

– kisoihin, jotka kisataan Unkarissa 22.-30.7. Hienoa Erik! 

LOPPUSANAT 

Työntäyteinen toimintakausi alkaa olla takanapäin. Kiitän omasta puolestani kaikkia toiminnassa mukana 

olleita ja iso kiitos erityisesti kilpailuihin ja ovenavauksiin osallistuneille talkoolaisille. Teidän panoksenne on 

korvaamaton ja se mahdollistaa lukuisien lasten uintiharrastuksen jatkumisen. Korvaamatonta on myös 

valmentajien ja ohjaajien toiminta. Ilman teitä ei olisi seuraakaan. Kiitos. 
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Toivotan kaikille omasta ja hallituksen puolesta oikein aurinkoista ja rentouttavaa kesäaikaa, 

yhteistyöterveisin hallituksen puolesta, Riikka Räsänen (pj) 

--- 

Kevätkokouksen hyväksymät visio, missio ja arvot 

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 toisiamme.  

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. 


