
Hei, 

 

syyskausi on lähtenyt lennokkaasti käyntiin ja torstaina 1.9. oli vanhempainilta, jossa esiteltiin myös meidän 

omat kilpailut ja mitä tarvitsemme onnistuaksemme niissä. Ohessa tiivistelmä aiheesta. Lopussa myös 

tietoa kisojen yhteydessä järjestettävien arpajaisten palkintojen vastaanotosta. 

 

KILPAILUTOIMINTA 

Järjestämme kaudella 2016-2017 neljät kisat ja tarvitsemme teitä mukaan, jotta saamme kisat järjestettyä. 

Syksyllä järjestämme yhden ja keväällä kolmet kisat. Saatamme vielä joulukuussa järjestää yhden seuran 

sisäisen kisan, mutta siitä tulee tietoa myöhemmin asian varmistuttua. Laita siis kalenteriisi merkintä 

seuraavista Vandersin järjestämistä kuluvan kauden kisoista ja ilmoittaudu ao. osoitteessa mukaan 

toimitsijaksi iloiseen seurayhteisöön! 

 

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

 

•    Vantaan Pärskeet Myyrmäessä LA 1.10.2016 

•    Talviuinnit Myyrmäessä LA 4.2.2017 

•    Forever Game Tikkurilassa LA 8.4.2017 

•    Vantaa Games Tikkurilassa LA-SU 20-21.5.2017 

 

Olemme kilpauintiseura ja järjestämällä paljon omia kisoja saamme omille uimareille hyviä ilmaisia startteja 

ja myös pidettyä valmennusmaksut kohtuullisina, koska kisojen jäjestely on iso osa seuran varainhankintaa. 

Kisatuotoilla keräämme rahaa uimareidemme starttimaksuihin heidän osallistuessa myös muiden seurojen 

järjestämiin kilpailuihin. Järjestämällä kisoja vältymme siis sujuvasti jatkuvien keksimyyntikampanjoiden 

järjestämiseltä ja saamme keskittyä varainhankintaan osa-alueella, joka kuuluu uintiseuran ydintoimintaan. 

 

TOIMITSIJAKURSSI JA -HOMMAT 

Syyskauden avauksessa saimme paljon toimitsijakoulutuksesta kiinnostuneita mukaan ja toivomme teitä 

vanhempia lisää mukaan tukemaan lapsenne harrastusta. Seura järjestää uinnin 2. luokan 

tuomarikoulutuksen tiistaina 20.9. klo 16-21 Myyrmäen Urheilutalon luokkatilassa. Toisen luokan 

tuomarikoulutuksen käynyt voi toimia ajanotto- ja käännöspään valvojana. Mukaan voit ilmoittautua 

oheisen linkin kautta. Kiitos myös kaikille jo ilmoittautuneille. 

 

https://rekisteri.sportti.fi/tapu/pub/uima/event.php?id=5520 

 

Tulemme myös järjestämän uinnin 1. luokan tuomarikoulutuksen ja tähän voi ilmoittautua minulle 

stefan.westerberg@vanders.fi. Ensimmäisen luokan tuomarikoulutuksen käynyt voi toimia ratatuomarina, 

lähettäjänä ja kokemuksen kartuttua myös kilpailunjohtajana. 

 

Haemme myös sähköisen ajanottojärjestelmän käytöstä kiinnostuneita. Laitteiston käyttö ei ole 

monimutkaista ja siinä pääsee seuramaan kisoja aitiopaikalta. Tästä järjestämme myös koulutuksen 

kiinnostuneille ja siihen voi ilmoittautua minulle stefan.westerberg@vanders.fi. Meidän 

kisaorganisaatiotiimimme kaipaa myös vahvistusta. Käymme yhdessä kisoihin liittyvät asiat läpi 

muutamassa tapaamisessa ennen kisoja:varmistamm tarvittavat tilat, välineet, laitteet ja koordinoimme 

tavaroiden kuljetuksen kisahalliin. Tiimiin voi ilmoittautua minulle stefan.westerberg@vanders.fi. 
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Kisoissa on myös monia muita tärkeitä tukitehtäviä, jotka eivät kaipaa toimitsijakorttia. On palkintojen 

jakajaa, toimistotehtävää, lähetin tehtäviä, uimareiden keräily ja saattaminen lähtöpäätyyn, siivousta, 

arpajaisia jne.. Toivotamme kaikki rohkeasti mukaan seuraaviin kisoihin toimitsijoiksi, sillä tehtäviä riittää 

laidasta laitaan. Huom. kukaan ensikertalainen ei joudu hommaan yksin ilman perhedytystä, vaan 

toimitsijakonkari on mukana avustamassa. Jaamme kisatehtävät lähempänä kisapäivää ja ilmoitamme mm. 

mukaan otettavasta vaatetuksesta yms. 

 

Perheiden erilaiset elämäntilanteet ja voimavarat vaikuttavat kisoihin osallistumiseen ja tämä on toki 

ymmärrettävää. Jos kisat eivät jostain syystä sovi aikatauluusi, niin seurassa on myös erilaisia pikku-

tehtäviä, joihin osallistumalla voit antaa oman panokseksi seuratyöhön ja tukea näin toimintaa. Tehtäviä on 

niin nettinikkarille, toimistomme raivaajalle kuin arpajaisjärjestäjällekin ovienavaustehtävää unohtamatta. 

Näistä ja muista avoimista tehtävistä lisätietoa antaa seurasihteeri@vanders.fi ja 

http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/. 

 

Uintikilpailuja voidaan järjestää ainoastaan talkootyönä. Teemme tätä yhdessä lapsillemme. Tervetuloa 

mukaan jännittämään kisoja eturivinpaikoille! 

 

Kisaterveisin, Stefan 

 

ARPAJAISET 

Hei, järjestämme kilpailujen yhteydessä arpajaiset ja voit tukea seuran toimintaa lahjoittamalla 

arpajaispalkintoja, joita otan vastaan 

•    keskiviikkona 21.9. klo 17-18 Vandersin toimistolla Patotie 2 

•    perjantaina 23.9. 19.30-20.30 Myyrmäen uimahallilla. 

Voimme myös sopia vastaanotosta erikseen (0505224849) mieluiten Rollo1 ja IKM-treenien aikoihin hallilla. 

 

Arpajaisterkuin, Carmela ”Karkki” Strandberg 
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