
Hei, 

syyskausi on jo pitkällä ja sekä uinti- että taitouintitoiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Uusia 

harrastajia on aloittanut uintiryhmissämme runsaasti ja jotkut ovat käyneet ensimmäisissä kisoissakin. 

Viime viikonloppuna käytiin myös Grand Prix –kisat Espoossa, joissa Vandersin Tapio Junninen nappasi 

lajivoitot 200 ja 400 sekauinnissa ja 200 rintauinnissa. Onnea Tapio! Onnea myös Nina Haltialle, Erik 

Nurmelle ja Oliver Tarkkaselle finaalipaikoista. Onnea myös Masters-uimareille mitaleista ja muista 

hienoista suorituksista. 

Syksyn ajankohtaisista asioista on tietoa alla. Huomaathan heti ensimmäisenä olevan tärkeän 

ovenavausasian! 

 

OVENAVAUKSET KURSSILLAISILLE 

Kuten syksyn uintitiedotteesa 2 mainittiin, on erittäin tärkeää seuran talouden ja toiminnan jatkuvuuden 

kannalta, että kurssitoiminta sujuu mutkitta. Kun kursseja järjestetään uimahallien aukioloaikojen 

ulkopuolella, on hallien ulko-ovet väärinkäytösten estämiseksi lukossa ja Vantaan kaupunki vaatii seuroja 

järjestämään halleille henkilöt avaamaan ovet kurssilaisille.  

Tämä toteutetaan talkootyönä siten, että uimareiden vanhemmat ja mastersuimarit päästävät kurssilaisia 

sisään viikonloppuisin uimahallin ollessa suljettuna. Avauskertoja tulee kalenterivuodessa 1-2/perhe 

(uimari). Loppusyyskauden ryhmien vastuukuukaudet on esitetty alla. Vuoronvarauskalenteri löytyy seuran 

sivuilta alla olevasta osoitteesta. Loka-joulukuussa on paljon aikoja ilman ovenavaajaa, joten apuanne 

kaivataan pikaisesti! Kiitos jo ajan varanneille. 

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

Lokakuu    Pingviinit ja IKM1 ja IKM2 

Marraskuu  Kilpikonnat ja Kunto- ja Mastersryhmä 

Joulukuu   Rollo1 (syksyn lisävuoro huomioidaan keväällä)  

 

VANDERS-UINNIT 26.11.  

Seuran järjestämät kauden ensimmäiset omat uintikilpailut on kisattu ja ne menivät loistavissa tunnelmissa. 

Kiitos kaikille mukana olleille toimitsijoille. Syksyn toiset seuran järjestämät kisat ovatkin sitten seuran 

sisäiset uintikilpailut, eli niihin voi ilmoittautua vain Vandersin uimarit. Tarvitsemme vanhempia mukaan 

toimitsijoiksi, jotta saamme kisat järjestettyä. Toimitsijaksi voit ilmoittautua ao. osoitteessa. Tehtäviä on 

laidasta laitaan kahvin keitosta ajanottoon. Tervetuloa mukaan seuraamaan uinteja aitiopaikalta. 

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

 

1. LUOKAN TOIMITSIJAKURSSI 



Vanders järjestää uinnin 1 luokan tuomarikoulutuksen tiistaina 15.11. klo 16-21 Myyrmäen Urheilutalon 

luokkatilassa. Koulutus on kaikille 2 lk. kurssin käyneille, joilla on jo jonkin verran toimitsijakokemusta 

takanapäin. Koulutuksessa voit myös kerrata 1 lk. koulutuksen. Koulutuksen käynyt voi toimia mm. 

ratatuomarina, lähettäjänä tai kokemuksen myötä kilpailujenjohtajana ja toki myös ajanotto- ja 

käännöspään valvojana. Mukaan voit ilmoittautua oheisen linkin kautta. Kouluttajana toimii Uimaliiton pj ja 

Vandersin Masters-konkari Sami Wahlman. Koulutus on maksuton uimareidne vanhemille ja muille 

seuratoimijoille. Kahvitarjoilu! 

https://rekisteri.sportti.fi/tapu/pub/uima/event.php?id=5641 

Tarvitsemme myös lisää kisatyöryhmätyöskentelystä ja sähköisen ajanottojärjestelmän käytöstä 

kiinnostuneita. Järjestelmä ei ole monimutkainen ja sen käyttöön koulutetaan. Lisätietoa molemmista 

antaa stefan.westerberg@vanders.fi.  

 

UINNIN SYYSKAUDEN VALMENNUSMAKSUT 

Jos maksat syksyn valmennusmaksun kahdessa erässä, niin jälkimmäisen erän eräpäivä on 31.10. Käytä 

maksaessa ryhmäkohtaista maksulinkkiä alla olevassa osoitteessa ja täytä myös lomakkeessa pyydetyt 

tiedot. Näin maksu rekisteröityy järjestelmäämme oikein. 

http://www.vanders.fi/uinnin-maksusivusto/ 

 

SYKSYN TOINEN KURSSIJAKSO STARTTAA LA 22.10. 

Syksyn toinen kurssijakso käynnistyy la 22.10. Lasten uimakoulu-, vesiralli- tekniikkastartti- ja 

taitouintikursseille sekä aikuisten kursseille on vielä jonkin verran paikkoja jäljellä. Tervetuloa tutustumaan. 

http://www.vanders.fi/lasten-kurssit/pikkualtaan-kurssit/ 

 

JOULUJUHLA 

Koko seuraväen yhteinen joulujuhla pidettäneen 17.12. Myyrmäessä. Varaa siis aika jo valmiiksi 

kalenteristasi. Vahvistusta päivästä ja kellonajasta seuraa myöhemmin erillisessä kutsussa.  

Tässäpä kaikki tällä erää, syksyisää uintikauden jatkoa! 

T:Riikka (pj) ja muu hallitus. 

 


