
 

 

Seuratiedote 1/2019 

Valmennusmaksut 

Vandersin uinnin valmennusmaksut keväällä 2019 erääntyvät 31.1.2019. Maksut tulevat näkyviin jäsenen 

omalle myClub –tilille kuluvan viikon aikana (vko 4). Lasku toimitetaan aina myös sähköpostilla. Jokaisen 

jäsenen tulee olla kirjautuneena palveluun tammikuun aikana voidakseen vastaanottaa valmennusmaksun. 

Voit itse vaikuttaa mihin osoitteisiin lasku lähetetään seuraavalla tavalla: Henkilön jäsentietoihin voi lisätä 

useamman huoltajan tai esimerkiksi saman huoltajan eri sähköpostiosoitteilla. Tämän jälkeen 

viestiasetuksista voi valita mihin osoitteisiin laskut ja myös viestit lähetetään.  

Aiemmilla kausilla käytössä ollut mahdollisuus maksaa koko kevään valmennusmaksu yhdessä erässä poistuu 

uuden järjestelmän myötä. Kaikki yli 200 euron valmennusmaksut laskutetaan kaikilta kahdessa erässä. Alle 

200 euron maksut (Harrasteryhmät ja Mastersryhmä) maksetaan aina yhdessä erässä. Valmennusmaksujen 

toinen erä erääntyy 31.3.2019.  

Sisarale huomioidaan laskulla. Vanders tarjoaa sisaralennusta lasten ja nuorten uinnin valmennusmaksuista. 

Alennus koskee vain uinnin valmennusmaksuja, ei uimakoulujen kurssimaksuja tai muiden lajien maksuja. 

Ensimmäinen lapsi (eniten harjoitteleva) maksaa normaalin valmennusmaksun. Toinen uimari saa alennusta 

15% maksusta. Kolmas ja siitä seuraavat puolestaan 20% alennusta. 

Jos laskussasi on virhe, sisarale puuttuu tai sinulla on muuta kysyttävää laskustasi, olethan yhteydessä 

toimistoon ennen laskun maksamista (toiminnanjohtaja@vanders.fi).  

Viestintä siirtyy myClubiin 

MyClub otetaan käyttöön seuran viestinnässä vähitellen tammi-helmikuun aikana. Aiemmin käytettyjä 

postituslistoja käytämme vielä hetken rinnalla varmistuksena. Ryhmäsiirtoja ja uusia jäseniä ei kuitenkaan 

lisätä enää vanhoille listoille. 

Tällä hetkellä kaikki jäsenet on lisätty järjestelmään ja jokaiselle on lähetetty aktivointilinkki, tarvittaessa 

useampia. Jos ette ole vielä saaneet kutsulinkkiä, syynä voi olla virheellinen osoite tai tietojen puuttuminen 

kokonaan järjestelmästä. Tarkistakaa ensin kaikki sähköpostitilinne ja tämän jälkeen voitte olla yhteydessä 

toimistoon 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, jos edellinen on ehtinyt umpeutua. 
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Ajanottotiimiin etsitään kiinnostuneita 

Vanders etsii edelleen ajanottotiimiin uusia osaajia. Nyt olisi asiasta kiinnostuneilla hyvä hetki tutustua 

tehtävään, sillä Uimaliiton järjestää siihen koulutusta. Tällä hetkellä seurasta löytyy vain yksi 

ajanottolaitteiden käyttämiseen tarvittavasta kahdesta henkilöstä. Toinen käyttäjistä pyydetään aina seuran 

ulkopuolelta. Olisikin hienoa, jos löytäisimme joukostamme tekniikasta kiinnostuneita henkilöitä ja olisimme 

vihdoin omavaraisia ajanotossa. Uimaliiton järjestämä koulutus pidetään Helsingissä torstaina 14.3.2019 klo 

17-20 WinGrodan -ohjelman käyttämisestä. Kiinnostuneita toivotaan ottavan yhteyttä/lisätietoja 

(toiminnanjohtaja@vanders.fi). 

Ilmoittautuminen kevään kursseille 

Loppukevään kurssien ilmoittautumispäivät ovat 11.2. ja 17.3. klo 17.00. 

Talviuinteihin toimitsijoita! 

Seuraavat kilpailut Talviuinnit uidaan 9.2. – ilmoittautuminen tästä. Loppukevään kilpailut uidaan 

Tikkurilassa: Elixia Games 13.4.2019 ja Vantaa Games 25.5.2019, näistä ilmoittautumisia kerätään hieman 

myöhemmin. 

Ovenavausuvuorot 

Ovenavausvuorot ovat seuramme yhteinen talkooprojekti. Suuri osa seuramme kurssi- ja 

valmennustoiminnasta tapahtuu hallin ollessa suljettu yleisöltä ja kaupunki velvoittaa meitä turvallisuussyistä 

pitämään ovet lukittuina käyttövuorojemme aikana. Tarvitsemme vapaaehtoisen aulaan päivystämään ja 

päästämään saapuvia kurssilaisia / valmennus-ryhmäläisiä ovista sisään. Vuoroja on Martinlaakson ja 

Myyrmäen uimahallilla la ja su aamuisin ja iltaisin (hallin aukioloaikojen ulkopuolella). Talkootyö on laskettu 

niin, että jokaisen uimarin vanhempi hoitaisi 1-2 vuoroa/kausi, jolloin työmäärä ei kasvaisi kenellekään 

kohtuuttomaksi. Yksi vuoro kestää noin 1,5-3,5 tuntia. Vuorot on varattavissa varauskalenterista omien 

menojen mukaan. Niistä saat jotain vinkkiä mitä hommaan kuuluu. Kurssikoordinaattori laittaa muistutus-

tekstiviestin varatusta vuorosta aina kuluvana viikkona ilmoittautuneille. 

Kevätkauden avaus 

Kiitos kaikille kevätkauden avauksessa mukana olleille ja erityisen suuri kiitos kaikille tapahtumaan 

talkooväeksi ilmoittautuneille! Mukaan saatiin niin paljon auttajia, että rata saatiin pystyyn ennätysajassa. 

Tapahtumassa jaettiin palkintoja syyskauden ansioista. Vanhimpia uimareita palkittiin kilpailumenestyksestä 

lahjakorteilla ja nuorempia uimareita sekä harrasteryhmäläisiä palkittiin harjoittelumotivaatiosta pokaalein ja 
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tavarapalkinnoin. Noutamatta jääneitä palkintoja voi kysellä omalta valmentajalta tai seuran toimistolta. 

Nimilista palkituista löytyy seuran nettisivuilta. 

 

 

 

http://www.vanders.fi/uutiset/kevatkauden-avauksessa-palkittiin-syyskaudella-ansioituneita/

