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Seuravarustetilaus
Seuravarustetilaus auki vielä pääsiäisen ajan 21.4. asti. Uutuustuotteena seuran logolla
varustettu mikrokuitupyyhe. Voit tutustua tilattavissa oleviin varusteisiin tarkemmin
seuravarusteet –sivulta löytyvästä varustekuvastosta. Tilaukseen voit siirtyä tästä. Varusteet
toimitetaan noin touko-kesäkuun vaihteessa ja siitä ilmoitetaan tarkemmin.
Kesän ja syksyn kurssien ilmoittautuminen
Kesäleirien ilmoittautuminen on käynnissä. Leireille voit ilmoittautua täällä. Kesän kurssien
ilmoittautuminen aukeaa 6.5. klo 17.00. Syksyn kurssi-ilmoittautuminen aukeaa 3.6. klo
17.00
Ovenavausuvuorot
Heti pääsiäisen jälkeisellä viikolla on vapaita ovenavausvuoroja. Vuorot on varattavissa
varauskalenterista omien menojen mukaan.
Kesätyöhaku
Vandersin kesätyöhaku on auki vielä 18.4. asti. Vandersille myönnettiin palkkatukea
yhteensä seitsemälle nuorelle Kesäduuni OP:n piikkiin-kampanjasta. Lisätietoa kesätöistä
löytyy seuran nettisivuilta.
Kisakuulumiset Elixia Gameseistä ja toimitsijakiitokset
Suuri kiitos kaikille Elixia Gamesissa mukana olleille toimitsijoille! Jälleen todistimme
kaikenlaista ihailtavaa venymistä monelta talkoisiin osallistuneilta: jotkut osallistuivat
toimisijoiksi, vaikka omat lapset eivät osallistuneet kilpailuihin, oli lyhyellä varoitusajalla
katsomosta värvättyjä apukäsiä ja perheitä, joilla päivän kalenterissa oli jo monta muuta
merkintää mutta kisahommille löytyi kuitenkin vielä oma välinsä.

Muutamia harmaita hiuksia kisan alussa aiheutti kuitenkin uusi versio ilmoittautumisten
käsittelyyn käytettävästä ohjelmasta. Vandersilla ensimmäistä kertaa kilpailukäytössä ollut
ohjelma ei toiminut aivan ongelmitta. Startteja oli peruuntunut ilman syytä ja kilpailut
saatiin käyntiin myöhässä ongelmien selvittelyn vuoksi. Pisteet saimme kuitenkin siitä, että
otimme uuden ohjelman rohkeasti kisakäyttöön ensimmäisten joukossa ja seuran
ulkopuolelta asti oli henkilöitä tutustumassa ohjelman toimintaan kisakäytössä.
Seuraavissa kisoissa Vantaa Gameseissä 25.5. saamme myös kunnian toimia eräänlaisena
testaajana. Kisoihin on tulossa Superlive, eli reaaliaikainen videopalvelu Livetimingin tapaan.
Kisoja varten halliin asennetaan kolme kiinteää kameraa sekä yksi liikkuva kamera, jonka
taakse tarvitsemme yhden vapaaehtoisen. Tähän kevään mielenkiintoisimpaan
toimitsijatehtävään voit ilmoittautua normaalin toimitsijailmoittautumisen yhteydessä.
Täältä näet miltä superlivelähetys näyttää.
Kaikkien muidenkin olisi nyt aika ilmoittautua Vantaa Games toimitsijaksi. Hieman tiukille
meni tämän viimeisimmän kisaporukan kokoaminen, mutta lopulta saimme onneksi apuja
naapuriseuroista. Tuusulan Uimaseura avusti kilpailunjohtajalla ja ea-vastaava, kaksi
ratatuomaria ja kaksi henkilöä ajanottoon tuli hätiin Siwasta. Selvää on, että seuramme
tarvitsee lisää 1.lk tuomareita, jotka voisivat toimia mm. ratatuomarin tehtävässä, jotta
jatkossa emme tarvitsisi näin suurta määrää ulkopuolista apua.
Syksyllä saimmekin jo monia uusia 2lk. koulutuksen käyneitä seuralaisia ajanotto- ja
käännösvalvontatehtäviin. Seuran kokeneemmilla ajanottotehtäviä hoitaneilla alkaisi olla
valmiuksia hankkia 1.lk koulutus ja siirtyä tehtävissä askeleen eteenpäin. Seuraavat 1.lk ja
2.lk koulutukset tulossa syksylle ennen masterskisoja. Tiedotamme kun päivämäärä
tarkentuu.
Toinen mihin tarvitsemme lisää asiaan perehtyneitä, on ajanottolaitteet. Toistaiseksi
olemme pyörittäneet ajanottoa seuran ulkopuolelta tulevilla apujoukoilla mutta nyt olemme

vihdoin saaneet uuden ihmisen perehtymään laitteiden käyttöön. Käyttö ei ole kovin
monimutkaista mutta vaatii toki pienen perehtymisen. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua
Vantaa Gamesien toimitsijailmoittautumisen yhteydessä.
Kaiken kaikkiaan saimme aikaan onnistuneet kisat! Kiitos antamastanne ajasta!
Erityismaininta menee tällä kertaa kisan purkuun osallistuneille. Tavarat koottiin kasaan ja
siirrettiin autoihin ripeällä tahdilla. Nyt auttajia oli mukana monta, jopa kisoissa uineita
uimareita, eikä kenenkään ei tarvinnut jäädä yömyöhään hoitamaan viimeisiä tehtäviä.
Näillä eväillä on taas mukava suunnata katsetta kohti Vantaa Gameseja!
Toimisto suljettu
Seuran toimisto on suljettu 17.-22.4.2019.

