
 

 

Seuratiedote 6/2018 

Uintikausi alkaa olla takana ja muutamia vuoden viimeisiä harjoituksia enää jäljellä ennen joulutaukoa. 

Syyskauden aikana altaassa on nähty upeita suorituksia niin Rollo-, IKM- SM- ja Masterskisoissa kuin 

taitouintipuolellakin. Vandersilla on jälleen omia suomenmestareita syyskauden pääkisoista: Tapio Junninen 

aikuisten sarjassa, Erik Nurmi P-17 sarjasta, Danil Seksenov P-14 sarjasta sekä Vandersin nuorten 

viestijoukkue Matias Hjelm, Kasper Envalds, Kalle Mäkinen ja Erik Nurmi.  

Muita Vandersin uimareiden tähtihetkiä olivat Erik Nurmen pohjoismaiden mestaruus ja poikien 

viestijoukkueen nuorten suomenennätys omissa kotikisoissa! Parauinnissa Meri-Maarin nimiin kirjattiin niin 

suomenennätys kuin yksi suomenmestaruuskin. Lisäksi useita seuran uimareita ja taitouimareita on kutsuttu 

vuoden aikana Uimaliiton edustusjoukkueisiin omissa ikäryhmissään.  

Seuran valmentajat ovat tehneet hienoa työtä, joka näkyy altaalla tuloksissa. Yhtä tärkeänä tuloksena voi 

pitää sitä, että valmentajat ovat mahdollistaneet yli kahden sadan lapsen ja nuoren uinnin harrastamisen. 

Kiitos kaudesta kuuluu myös kaikille aktiivisille vanhemmille osallistumisesta ovenavausvuoroille, 

toimitsijoiksi ja muihin vapaaehtoistehtäviin. Uusi vuosi tuo tuttujen juttujen lisäksi muutamia uusia asioita, 

jotka toivottavasti vievät Vandersin arkea askeleen verran eteenpäin kohti parempaa seuratoimintaa. Näistä 

tarkemmin alla. 

MyClubin käyttöönotto etenee 

Vanders vaihtaa nykyisen ilmoittautumisjärjestelmän myClub-jäsenpalveluun tammikuusta 2019 aikana. 

MyClub toimii jäsentiliperiaatteella. Jokaisella harrastajalla/jäsenellä on oma tili, josta hän pääsee 

seuraamaan ja maksamaan avoimia ja maksettuja laskujaan, ilmoittautumaan tapahtumiin ja lukemaan 

tiedotteita arkistosta ja päivittämään omia tietojaan. Kaikista laskuista ja tiedotteista lähtee aina myös 

sähköposti. Alaikäisen harrastajan huoltajalle (tai aikuiselle harrastajalle itselleen) luodaan myClub ID 

(=sähköposti + salasana), joilla hän pääsee hallinnoimaan lapsensa tiliä. Yhden myClub ID:n alle voi liittää 

useampia tilejä (oma harrastajatili, lapsi 1, lapsi 2, lapsi 3) ja myös perheen muiden seurojen myClub tilit. Yksi 

jäsentili voidaan taas yhdistää useammalle myClub ID:lle, eli lapsen tiliä voi hallinnoida esim. kummatkin 

huoltajat. Huom! vanhemmille ei siis luoda jäsentiliä, ellei hän itse myös harrasta seurassa. 

Nykyiset harrastajat on nyt siirretty uuden järjestelmän tietokantaan. Tietokantaan on siirretty uimarin nimi, 

ryhmä ja sähköpostiosoite. Muut tiedot jäsenten tulee päivittää itse. Sähköpostiosoiteeksi on merkitty se, 



 

 

jonka olette syksyn ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä antaneet. Seuraavaksi seuralaiset saavat 

sähköpostilla kutsulinkin aktivoida jäsentili ja samalla täyttää ja päivittää tiedot.  

Jos ette ole saaneet kutsulinkkiä, syynä voi olla virheellinen osoite tai tietojen puuttuminen kokonaan 

kokoamastamme listasta. Tarkistakaa ensin kaikki mahdolliset sähköpostitilinne ja tämän jälkeen voitte olla 

yhteydessä Millaan avun saamiseksi (toiminnanjohtaja@vanders.fi tai p.040-589 1178). Aktivointilinkki on 

voimassa ainoastaan 24h. Lähetämme uusia kutsulinkkejä niille, joilta tilin aktivointi on tekemättä. Odottakaa 

siis uutta linkkiä rauhassa, jos edellinen on ehtinyt umpeutua. 

Syyskokous 

Seuran syyskokous järjestetään 19.12. klo 18.30 osoitteessa Patotie 2. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 

mukaiset asiat eli vuosikertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kokouksessa valitaan kaksi uutta jäsentä ja kolme 

varajäsentä hallitukseen. Tervetuloa! 

12.1. Palkitsemistilaisuus 

Lauantaina 12.1. klo 17.30 alkaen järjestämme koko seuran yhteisen tapahtuman Myyrmäen uimahallissa. 

Tilaisuudessa palkitaan syyskaudella menestyneitä uimareita sekä kokeillaan altaassa erilaisia haaste-

tehtäviä. Uikkarit mukaan uimareille ja vanhemmille! 

Ajanottotiimiin etsitään kiinnostuneita 

Vanders etsii ajanottotiimiin uusia henkilöitä. Kilpailuissa ajanottolaitteita pyörittää kaksi henkilöä erillisillä 

ohjelmilla, joista toiseen on keväälle tulossa koulutusta. Uimaliiton järjestämä koulutus pidetään Helsingissä 

torstaina 14.3.2019 klo 17-20 WinGrodan -ohjelman käyttämisestä. Kiinnostuneita toivotaan ottavan 

yhteyttä/lisätietoja (toiminnanjohtaja@vanders.fi). 

Kevään valmennusmaksut 

Kevään 2019 valmennusmaksujen eräpäivät ovat 31.1. ja 31.3.2019. Valmennusmaksujen suuruudesta 

infotaan piakkoin. Summat ovat keväisin hieman syyskautta suuremmat, johtuen pidemmästä 

harjoittelukaudesta. Suuruusluokaltaan maksut pysyvät samoina syyskauteen verrattuna. 

Uusia harrasteryhmiä perustetaan 

Vanders käynnistää kevätkaudella 2019 kolme uutta harrasteryhmää. Harrasteryhmätoiminta on 

matalankynnyksen toimintaa ja harjoituksia on kerran viikossa. Ryhmät eivät kilpaile, mutta uimarin niin 

halutessa, on jokaisella mahdollisuus hankkia kilpailulisenssi ja osallistua seuran järjestämiin omiin 
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kilpailuihin. Nuorten ja aikuisten harrasteryhmät on suunnattu niille, joilla ei ole aiempaa uimaritaustaa. 

Lasten harrasteryhmä sopii lasten tekniikkakurssin käyneille sekä niille, jotka starttiryhmän (tai 

kilpauimarikoulun) jälkeen haluavat jatkaa harrastusta ilman kilpailullisia tavoitteita. Uimaritaustaisille 

nuorille Vandersilla on edelleen oma harrasteryhmänsä nimeltä Nuorten Treeniryhmä. Harrasteryhmäläiset 

ovat seuran jäseniä, osallistuvat seuran tapahtumiin ja vapaaehtoistoimintaan. Lisää tietoa toiminnasta ja 

ilmoittautuminen osoitteessa www.vanders.fi/harrasteryhmat. 

Ilmoittautuminen kevään kursseille 

Ilmoittautuminen kevään 2019 kursseille alkaa maanantaina 17.12.2018 klo 17.00 osoitteessa 

www.vanders.fi. Myyntiin tulevat kaikki ensimmäisen jakson uimakoulut, uintikerhot, perheuimakoulut, 

Vesirallit, aikuisten uimakoulut ja tekniikkakurssit, taitouintikurssit ja vesipallokoulut. Vesijumppien 

ilmoittautuminen on alkanut 10.12. ja vauvauintien ilmoittautuminen on käynnissä jatkuvasti. 

Vesipallotoiminta käynnistyy Tikkurilassa 

Vandersin vesipallokoulu käynnistetään Tikkurilan uimahallin avatessa ovensa tammikuussa 2019. 

Vesipallokoulu on tarkoitettu 8-11-vuotiaille uimataitoisille lapsille. Vesipallokouluun ilmoittautumisesta 

tiedotetaan erikseen. Toiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua täällä. 

Kiitos joulukarkeloiden toimitsijoille! 

Kilpailujen osanottajamäärä yllätti meidät kaikki! Kilpailuihin ilmoitettiin yli 800 starttia, joka on noin 

kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Yksi joukkue saapui Virosta asti. Kiitos koko talkooväelle! 

Seuraavat kilpailut Talviuinnin uidaan 9.2. sekä loppukevään kahdet kilpailut Tikkurilassa: Elixia Games 

13.4.2019 ja Vantaa Games 25.5.2019. Kilpailujen aikatauluista ja toimitsijailmoittautumisesta tiedotetaan 

myöhemmin. 

 

Toimisto on suljettu 22.12.2018-1.1.2019. Hyvää uutta vuotta 2019! 
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