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Syyskauden päivämääriä 

19.10. mennessä varustetilaus Siirry tilaukseen 

15.11. mennessä uinnin valmennusmaksun erä 2 Siirry maksusivulle tästä 

Marraskuu – Toimitsijakoulutus 

Marraskuu – Syyskokous 

8.12. Joulukarkelot klo 10.30 verryttely Ilmoittaudu toimitsijaksi tästä 

Kiitos Pärskeiden toimitsijoille!  

Kauden ensimmäiset kisat, Vantaan Pärskeet, on onnistuneesti takana. Kilpailut olivat tällä kertaa 

pienemmät osanottajamäärältään, jonka ansiosta kilpailussa ehdittiin pitkästä aikaa järjestää 

palkintojen jakoseremonioita. Iltajaksossa kisaväki sai todistaa uuden nuorten suomenennätyksen 

4*50vu viestissä. Päivä oli siis kaikin puolin hienosti onnistunut! 

SUURI KIITOS kaikille teille, jotka olitte tekemässä loistavaa kisaa lauantaina. Yhdessä saimme jälleen 

järjestettyä lapsille nämä kilpailut. Ilahduttavasti mukana oli uusia vanhempia ottamassa tuntumaa 

kisatapahtumaan. Erityiskiitos menee tällä kertaa edellisenä päivänä kasauksessa mukana olleille. 

Mukaan ilmoittautui 10 henkeä ja kisojen rakentaminen sujui todella vauhdikkaasti!  

Seuraavaan kilpailuun saamme toivon mukaan hieman lisää väkeä toimitsijoiksi altaan äärelle. 

Pärskeiden iltajakso muutettiin kuudella radalla uitavaksi, kun mukaan ei saatu tarpeeksi 

toimitsijoita. Se hidastaa kilpailujen läpiviemistä, mutta oli mahdollista vähäisen osanottajamäärän 

vuoksi. Ehkä seuraavissa kisoissa saamme taas radat täyteen?  

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=873C2EA85B1907BCC225831D00341376
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=873C2EA85B1907BCC225831D00341376
http://www.vanders.fi/uinnin-maksusivusto/
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=8DCE302E26D8E424C22582C2004FC430


 

 

 

Joulukarkelot 8.12. 

Toimitsijat hoi! Nyt on aika ilmoittautua seuraaviin Vandersin omiin kilpailuihin eli Joulukarkeloihin! 

Kisat uidaan Myyrmäessä 8.12.2018 klo 12.00 alkaen (verryttely klo 10.30 alkaen). On todella 

tärkeää, että saamme mukaan riittävästi väkeä järjestelyihin, jotta kisat saadaan sujumaan 

ongelmitta.  

Kilpailujen järjestäminen on hauskaa puuhaa ja se on myös seuralle tärkeä varainhankinnan muoto. 

Kilpailuja järjestäminen auttaa valmennus- ja kurssimaksujen pitämisen mahdollisimman pieninä. 

Joulukarkeloihin odotetaan mukaan myös seuran pienimpiä uimareita ensimmäisiin kilpailuihinsa. 

Järjestämällä omia kilpailuja, tarjoamme pikku-uimareille turvallisen paikan tutustua 

kilpailumaailmaan tutussa kotihallissa. Monta hyvää syytä siis osallistua mukaan talkoisiin! 

Mukaan iloiseen toimitsijajoukkoomme toivotaan taas uusia kasvoja. Ennakkotietoja et tarvitse. 

Uudet pääsevät helppoihin tehtäviin kokeneempien opastuksella. Ilmoittaudu mukaan täällä. 

 Ovenavausvuoroja vielä vapaana 

Kiitos kaikille ovenavausvuoroihin osallistuneille! Teette tärkeää työtä! Syksyn vuorot varattiin 

hyvissä ajoin etukäteen ja toiminta on pyörinyt ilahduttavan omatoimisesti. Viimeiset syksyn 

ovenavausvuorot odottavat kuitenkin vielä ottamista. Käythän kurkistamassa varauskalenterin 

vapaita päiviä, jos pääsisit vielä auttamaan. Ensi kevään vuorot ovat myös varattavissa jo. 

Nopeimmat ovat jo käyneet valitsemassa parhaat vuorot itselleen.  

Ovenavausvuorot ovat tärkeä osa-alue seuran vapaaehtoistoiminnassa. Kaupunki edellyttää, että 

seuralla on ovivahti paikalla hallien ollessa suljettuna yleisöltä. Ovivahtitoiminnan avulla pystymme 

siis järjestämään merkittävästi aiempaa enemmän kursseja. Ovenavausvuoroja kertyy kaudessa 1-2 

krt jokaista uimaria kohden eli 2-4 vuoroa vuodessa uimaria kohden. Avaa kalenteri 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=8DCE302E26D8E424C22582C2004FC430
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/calweek?OpenView&cid=uintivantaa&cat=2018-42


 

 

Varustetilaus 

Syksyn 2018 varustetilaus on parhaillaan käynnissä. 

Varusteet tilataan yhteistilauksena, jossa viimeinen 

tilauspäivä on 19.10. Tilattavina tuotteina on teknisiä t-

paitoja mustana ja vihreänä sekä seuraavat tuotteet 

mustina: puuvilla t-paita, collegehuppari, tekninen huppari, 

verryttelyhousut ja shortsit. 

Syksyn varustetilauksen ilme on uusittu uimareiden 

toiveiden perusteella. Kaikissa huppareissa sekä mustissa 

puuvilla t-paidoissa logot ovat mustavalkoisina. Teknisten t-

paitojen logot painetaan edelleen värillisinä. Uutuutena on 

mahdollisuus painattaa uimarin nimen huppariin 3,5€ hinnalla.  

Varustetilauksista voit lukea lisää seuran nettisivuilla kohdassa Seuravarusteet. 

Käynnissä olevan varustetilauksen lisäksi seuran toimistolla on heti saatavilla olevina 

varastotuotteina mustia huppareita ja t-paitoja (pääasiassa lasten ja nuorten kokoja) sekä 

uimalakkeja mustina ja liloina. Voit kysellä tuotteita osoitteesta toiminnanjohtaja@vanders.fi 

Tuomarikoulutusta marraskuussa 

Seuraavaa seuralaisille järjestettävää tuomarikoulutusta suunnitellaan marraskuulle. Koulutus antaa 

valmiudet toimia uintikilpailujen toimitsijatehtävissä mm. ajanottajana ja käännösvalvojana. 

Aiempaa kilpauinti- tai toimitsijakokemusta et tarvitse! Koulutus on kaikille seurassa toimiville 

maksuton. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun ajankohta varmistuu. 

http://www.vanders.fi/seura/seuravarusteet/


 

 

Tuomarikortti uudistuu - muista rekisteröityä  

Uimaliiton tavoitteena on saada rekisteröityä kaikki Uimaliiton toiminnassa aktiivisesti mukana 

olevat toimijat ja harrastajat, joihin myös tuomarikortin suorittaneet kilpailutoimitsijat lasketaan. 

Kaikkia voimassaolevan uinnin tuomarikortin omaavia henkilöitä pyydetään rekisteröitymään 

järjestelmään 31.10.2018 mennessä. Jokaisen henkilökohtainen rekisteröinti tarvitaan vallitsevan 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Uudistuneen tuomarikortin ja rekisteröitymisen avulla liitto 

tarjoaa jatkossa lisää palveluita seuroille ja tuomareille. Tee rekisteröintisi täällä.  

Seuran syyskokous marraskuussa 

Seuran syyskokous järjestetään marraskuun lopulla. Kokouskutsu julkaistaan seuran nettisivuilla ja 

se lähetetään seuralaisille sähköpostilla heti kokouspäivän varmistuttua. Kokouksessa esitellään 

kauden 2017-2018 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi kokouksessa täydennetään hallitusta 

uusilla jäsenillä. 

Uinnin valmennusmaksut erä 2 

Syyskauden 2018 valmennusmaksujen toisen erän eräpäivä on kaikilla ryhmillä 15.11.2018. Erä 2. 

on saman suuruinen kuin ensimmäinenkin erä. Eräpäivä ei koske niitä, jotka ovat maksaneet koko 

summan yhdellä kertaa. Maksulinkit erään 2 löytyvät nyt Uinnin maksusivulla. 

Taitouinnin valmennusmaksut erä 2 

Taitouinnin syyskauden 2018 valmennusmaksut maksetaan ryhmästä riippuen joko yhdessä tai 

kahdessa erässä. Ensimmäinen eräpäivä on 30.10.2018 ja toinen erä 14.12.2018. Maksut löytyvät 

Taitouinnin maksusivulla.  

https://tapahtumat.uimaliitto.fi/tapahtumat/uinnin-tuomareiden-rekisterointi/
http://www.vanders.fi/uinnin-maksusivusto/
http://www.vanders.fi/taitouinnin-maksusivusto/


 

 

Viestijoukkuelle Suomen ennätys 

Seuran omissa kilpailuissa Vantaan 

Pärskeissä 29.9. kisaväki pääsi 

todistamaan Edustusryhmän kovaa 

kisasuoritusta. Vandersin 

viestijoukkue Kalle Mäkinen (-02), 

Matias Hjelm (-02), Kasper Envalds 

(-01) ja Erik Nurmi (-01) kauhoivat 

4*50 m vapaauintiviestissä uuden 

nuorten Suomenennätyksen 

1.35.07. Vanha ennätys parani 

peräti 1,3 sekunnilla, johon 

Vandersin päävalmentaja Anttoni 

Laitinen oli hyvin tyytyväinen. Pojilla 

on tällä hetkellä käynnissä kova peruskuntokausi ja tähtäin on asetettu marraskuussa käytäviin 

Vaasan SM-uinteihin, joten siihen nähden nyt uitu ennätys oli iloinen yllätys. Joukkueella on vielä 

vuosi aikaa yrittää parantaa omaa ennätystään kyseisessä nuorten sarjassa. Vandersin 

Edustusuimareiden edesottamuksia kohti tulevia koitoksia voi seurata heidän Instagram tililtä 

@vanders.edustus. Onnittelut mahtavasta uinnista! 


