
Jouluinen tervehdys,  

syyskausi on pian takanapäin ja on aika kiittää talkootyöläisiä, ohjaajia ja valmentajia vuodesta 2016. Iso 

kiitos teille kaikille osallistumisesta! Te mahdollistatte seuran toiminnan. Kiitos. Lisäksi ohessa vielä 

muutamia loppukauden ja jo edessä häämöttävän kevätkauden asioita. 

KISAMENESTYSTÄ JÄLLEEN, TAPIO JUNNINEN PM-MITALEILLE! 

Tapio Junninen  ui kolmesti palkintopallille Tanskassa käydyissä nuorten ja aikuisten PM-kilpailuissa. 

Onnittelut Tapiolle! Lue tarkempi juttu aiheesta seuran www- tai facebooksivuilta tai Vantaansanomien 

kumppanit osiosta: 

 http://www.vantaansanomat.fi/kumppanit 

VANDERS KOULUTTAA OHJAUKSESTA KIINNOSTUNEITA  

Vanders järjestää uimaliiton Vesitaiturit- ja Vesiralliohjaajakoulutuksen, joka pidetään 7.-8.1.2017 

Myyrmäessä. Koulutus on suunnattu kaikille uinnin ohjauksesta kiinnostuneille. Koulutus antaa valmiuksia 

ohjata lastenaltaan uimakouluja ja ison altaan vesirallikursseja. Vanders tarvitsee lisää ohjaajia ja jos sinua 

kiinnostaa ohjaaminen ja seuratyö Vandersissa tai tunnet jonkun, joka mahdollisesti olisi kiinnostunut, niin 

ota yhteyttä seurasihteeri@vanders.fi. 

Koulutus sopii hyvin myös aloittelevan valmentajan/apuvalmentajan ensimmäiseksi koulutukseksi. 

Tarvitsemmekin lisää myös apuvalmentajia esim. starttiryhmien ja rollo-ryhmien valmentajien avuksi. Jos 

tämä kiinnostaa sinua tai voisit toimia edes silloin tällöin valmentajien apuna, mutta epäröit esim. 

lajituntemuksen vuoksi, niin tammikuun koulutuksesta saat hyvät eväät alkuun. Lämpimästi tervetuloa! 

Koulutus on esitylty ao. osoitteessa ja se on seuran toimijoille maksuton. Lisätietoja koulutuksesta antaa 

Tilda Litukka seurasihteeri@vanders.fi tai 050-3573 873. 

http://tapahtumat.uimaliitto.fi/tapahtumat/ 

KEVÄÄLLE TULOSSA UUSIA KURSSITYYPPEJÄ, MM. NUORILLE JA AIKUISILLE  

Kevätkauden lasten kurssimyynti alkaa 19.12. ja kevätkaudella starttaa useampikin uusi kurssityyppi. 

Vanders järjestää esim. uinnin tekniikkakurssin nuorille (13-17 v.), monipuolisen vesiliikuntakurssin 

aikuisille (Kuntomix) ja Delfiinit kurssin yli 5-vuotiaille vesipedoille, jotka haluavat oppia vesiakrobatian 

alkeita ja vahvistaa uimataitoa. Näistä ja muistakin kursseista saa vinkata eteenpäin ja seuralla on tarjota 

myös mainoksia vietäväksi lähiseutujen ilmoitustauluille. Lisää tietoa www.vanders.fi ja 

seurasihteeri@vanders.fi.  

SEURAN SYYSKOKOUS 29.11., SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT JA ARVOKESKUSTELUN AVAUS 

Uinti Vantaa ry:n (Vanders) syyskokous pidettiin tiistaina 29.11. Myyrmäen uimahallilla. Kokouksessa 

käsiteltiin toimintakauden 2015-2016 tilinpäätös ja toimintakertomus. Toimintakauden tulos oli 

ylijäämäinen, mikä aiheutui mittavista säästötoimenpiteistä, jotka aloitettiin 2016 kevätkauden aikana. 

Esimerkiksi hallinnollisia tehtäviä on jaettu vapaaehtoisille ja toimintaa on pyritty aktiivisesti kehittämään. 

Seuran taloudellinen tilanne on saatu hallintaan ja se on vakaa. Vantaan kaupungin myöntämä lisäallasaika 

mahdollistaa toiminnan kasvattamisen ja talouden vahvistamisen. 

http://www.vantaansanomat.fi/kumppanit
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Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa avattiin keskustelu seuran arvojen, mission ja vision 

päivistystarpeesta. Keskustelu on pohjana seuran strategiatyön käynnistämiselle kevätkaudella 2017. 

Keskustelussa nousi tärkeinä asioina esille mm. sekä harraste- että kilpatoiminnan mahdollistaminen 

kaikissa ikäluokissa, hyvän seurahengen rakentaminen ja vapaaehtoistyön suuri merkitys seuratoiminnassa. 

Talkootyö onkin edellytys seuran toiminnan jatkuvuuden varmistamiselle ja sille, että pystymme pitämään 

harrastuskustannukset kurissa. 

Hallitus jatkaa edellä mainittujen asioiden pohtimista tammikuussa. Keräämme palautetta jäsenistöltä, 

ohjaajilta ja valmentajilta ja työstämme yhdessä sekä arvo- että startegia-asiaa eteenpäin kevään 2017 

aikana. 

JOULUJUHLA 17.12. 

Syyskausi huipentuu koko seuraväen ja perheiden yhteiseen joulujuhlaan la 17.12. klo 17.30 Myyrmäen 

uimahallilla. Varaa mukaan uikkarit, pientä purtavaa nyyttäripöytään ja joulupukkikin saattaa piipahtaa, 

joten voit myös varata mukaan pienen paketin pukinkonttiin. Varsinainen kutsu löytyy uutisista www-

sivuilta (julkaistu 20.11.). Hallituksen jäseniä on paikalla joulujuhlassa, joten tule ihmeessä juttelemaan. 

Kaikki palaute on arvokasta niin ruusut kuin risutkin. 

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta. Toivotan kaikille rauhaisaa joulua ja menestyksekästä vuotta 2017! 

Toivottaa Riikka (pj) 


