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Kauden aloitusinfo
Uinnin ja taitouinnin yhteinen kauden aloitusinfo järjestetään maanantaina 19.8.2019 klo
18.00-19.30 Kilterin koululla. Info alkaa kaikkien yhteisellä osiolla, jossa käydään läpi koko
seuraa koskevia asioita. Tämän jälkeen jakaannutaan ryhmittäin käsittelemään ryhmää
koskevia asioita.
Syyskauden avaus
Perinteinen Syyskauden avaus järjestetään lauantaina 31.8.2019 klo 13.00 alkaen Jokiuiman
puistossa. Tarkempaa infoa tapahtumasta tiedotetaan syksyn alussa. Tervetuloa mukaan!
Syksyn harjoitusvuorot
Uinnin syksyn harjoitusvuorot julkaistaan ryhmän jäsenille myClub tiedotteina 14.7.
mennessä. Taitouinnin harjoitusvuorot julkaistaan ryhmäläisille myClub tiedotteena elokuun
aikana. Vesipallon harjoitusvuorot samat kuin viime kaudella. Tiedotteet löytyvät jäsentililtä
kohdasta tiedotteet kirjautumisen jälkeen. Kauden ensimmäiset harjoitukset Startti-,
Kilpauimarikoulu-, Rollo 3-, Taitouinti-, Harraste- ja Nuorten Treeniryhmällä alkavat viikolla
33. Tarkka aloituspäivä ilmoitetaan jokaiselle ryhmäkohtaisesti. Rollo 1 ja 2 ryhmillä sekä
IKM, Edustus ja mastersryhmillä valmentajat tiedottavat aloituksesta erikseen.
Valmennusmaksut
Syksyn valmennusmaksujen ensimmäinen erä laskutetaan syyskuun alussa.
Valmennusmaksujen eräpäivät ovat 15.9.2019 ja 31.10.2019. Uinnin maksujen suuruudet
löytyvät valmennusmaksusivuilta, vesipallon ja taitouinnin maksut päivitetään sivuille
syyskauden alussa. Uinnilla käytössä oleva sisarale huomioidaan laskulla. Mikäli olet
oikeutettu sisaraleen mutta se puuttuu laskulta, ole yhteydessä toimistoon ennen laskun
maksamista.

Valokuvaajaa etsitään
Vanders etsii vapaaehtoista valokuvaamaan seuran valmentajia ja muita toimihenkilöitä
syksyn aloitusinfon jälkeen järjestettävään valmentajien tilaisuuteen 19.8.2019 klo 20.0021.00. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toiminnanjohtaja@vanders.fi
Open Nordic Masters Championships 25.-27.10.2019
Vandersin järjestämät mastersuinnin PM-kisat uidaan syyskauden puoli välissä Tikkurilan
uimahallissa. Kilpailut ovat tämän kauden merkittävin varainhankintatapahtuma ja jokaisen
seuralaisen odotetaan osallistuvat talkoisiin omalla panoksellaan, sillä nelijaksoinen kilpailu
vaatii runsaasti tekijöitä. Rollo, IKM ja Edustusryhmän harjoituksissa kyseisenä
viikonloppuna poikkeusaikataulu, jotta kaikki pystyvät osallistumaan kisatehtäviin.
Pm-kisojen sponsorointi
Mastersuinnin PM-kilpailuihin etsitään yrityksistä yhteistyökumppaneita ja niiden
hankkimiseksi tarvitsemme teidän kaikkien seuralaisten apua! Jokaiselle kilpailussa uitavalle
37:lle lajille etsitään sponsoria. Yhteistyöhön lähtevä yritys nimetään lajin sponsoriksi, mikä
kuulutetaan lajin alkaessa sekä näkyy ko. lajin lähtö- ja tuloslistoissa. Yhden lajin
sponsorointi maksaa 50 euroa. Tulosta sponsorointisopimus täältä ja etsi seuralle oma
sponsori! Kerätyillä sponsorituotoilla tuetaan lasten ja nuorten uinnin valmennustoimintaa.
Vanders hakee päätoimista kurssikoordinaattoria
Vanders on käynnistänyt haun päätoimisesta kurssikoordinaattorista. Tehtäviin kuuluu mm.
kurssitoiminnan kokonaisvaltainen hallinnointi, kurssien ohjaamista sekä uusien
tuntiohjaajien perehdyttämistä. Hakuaika päättyy 12.8.2019, mutta haastattelemme
hakijoita jo hakuaikana ja paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Lisätietoja
tehtävästä antaa Carmela Strandberg ark. klo 16.00 jälkeen (p 050-522 4849,
carmela.strandberg@vanders.fi) ja 1.8. alkaen Milla Kauppinen (p. 040-5891178,
toiminnanjohtaja@vanders.fi). Hakuilmoitus tästä.

Ovenavausuvuorot
Ensikauden ovivuorojen varaaminen siirtyy myClubiin ja varaus tehdään aina harrastajan
jäsentilin kautta. Vanhemmat ilmoittautuvat vuoroille siis lapsensa nimellä ja tilillä. Ensi
kauden vuorot ovat nyt varattavissa ovenavausvuorojen omalta sivulta. Sivuilta löytyy myös
tarkempia ohjeita siitä mitä vuoroihin kuuluu. Talkootyö on laskettu niin, että jokaisen
uimarin vanhempi hoitaisi 1-2 vuoroa/kausi. Syyskauden avauksessa jaetaan arvontapalkinto
kaikkien siihen mennessä ensi kauden ovivuorolle ilmoittautuneiden kesken!
Kiitos kaikille kauden 2018-2019 ovenavausvuoroihin osallistuneille! Toiminnan ansiosta
olemme jälleen pystyneet järjestämään suuren määrän kursseja ja valmennustoimintaa
hallin aukioloaikojen ulkopuolella. Ilman tätä toimintaa ei nämä vuorot olisi olleet seuran
käytössä.
Kevätkokous 2019
Seuran kevätkokous järjestettiin 18.6.2019 seuran toimistolla. Kokouksessa vahvistettiin
tulevan kauden toimintalajeiksi uinti, taitouinti ja vesipallo. Kokous vahvisti myös hallituksen
laatiman seuraavan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Niko Rantsi, jonka lisäksi Stefan Westerberg valittiin jatkamaan
hallituksessa uudelle kaudelle. Muut hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Tiina
Louhikoski, Ilkka Rissanen (vpj), Carmela Strandberg, Pekka Ritmala, Antti Ruohonen, Meiju
Kiviranta, Johanna Kontio, Jenni Vannas ja Tina Suomi.
Rantavesipallon SM-turnaus
Vandersin vesipallojaosto on mukana SM-viikoilla järjestämässä Rantavesipallon SMturnausta Kuusijärvellä 6.-7.7.2019. SM-viikko on monilajitapahtuma, jossa kilpaillaan neljän
päivän aikana SM-mitaleista yli 20:ssä lajissa.
Kesän pääkisoissa runsaasti menestystä
Vandersin uimarit saivat useita mitaleita Rollo, IKM, NSM ja SM-kilpailuista. Ilona Kallio ui

Rollomestariksi T10 sarjan 50m selkäuinnissa. IKM uinneissa Danil Seksenov keräsi yhteensä
kuusi mitalia sekä kaksi kisaennätystä ja varmisti itsellensä paikan nuorten Olympiapäiville.
Muita seuran mitalistit IKM-kisoissa olivat Leo Währn kolmella ja Antti Musikka yhdellä
pronssilla. Nuorten ja aikuisten SM-kilpailuista Vandersille yhteensä yhdeksän NSM mitalia,
viisi SM mitalia sekä kuusi paramitalia. Nuorten SM-mitalisteja olivat Danil Seksenov, Matias
Hjelm, Erik Nurmi, Kasper Envalds ja Vilja Grundström. Aikuisten mitalisteja olivat Tapio
Junninen, Erik Nurmi ja Kasper Envalds. Kaikki parauinnin SM-mitalit menivät Meri-Maari
Mäkiselle. SM-kisat kruunasivat Tapio Junnisen ensivuoden EM uintien C-rajan rikkominen.
Rollo- ja IKM-kisoista sekä SM-uinneista voit lukea lisää seuran nettisivujen sivujen uutisista.
Stipendirahasto vähävaraisille perheille
Vandersille on myönnetty avustus stipendirahaston perustamiselle vähävaraisten perheiden
tukemiseksi leiri- ja kilpailumatkoille. Avustuksen on myöntänyt Minela Säätiö. Avustuksen
hakemisen ohjeet päivitetään syksyn aikana seuran nettisivuille ja tästä tiedotetaan
syyskauden aikana.
Kurssien ilmoittautuminen
Syksyn ensimmäisen jakson kurssien ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.
Loppusyksyn kurssien ilmoittautuminen alkaa ti 8.10. klo 17.00. Kevään ensimmäisen jakson
kurssien ilmoittautuminen alkaa 17.12.2019 klo 17.00. Vesijumppien ilmoittautuminen alkaa
5.8.2019 klo 17.00. Kaikki ilmoittautumiset seuran sivuilla www.vanders.fi -> kurssit.
2. lk tuomarikoulutus
Uinnin 2lk. tuomarikoulutus järjestetään maanantaina 2.9.2019 klo 16.30 alkaen Myyrmäen
uimahallilla. Tarkempia tietoja koulutuksesta ja siihen ilmoittautumisesta elokuussa. 2lk.
tuomarikoulutus antaa valmiudet toimia kilpailuissa ajanottajana ja käännösvalvojina.
Koulutusta suositellaan kaikille seuran 15-vuotta täyttäneille, jolloin uimari voi toimia
tuomarina syksyn PM-kilpailuissa.

Seuran tapahtumakalenteri
19.8.2019 Seuran infotilaisuus
2.9.2019 Tuomari koulutus 2lk., Myyrmäen uimahalli
1.9 vai 30.8. Syyskauden avaus, Jokiuoma/Kuusijärvi
7.9.2019 Vantaan Pärskeet, Myyrmäki
25.-27.10.2019 Open Nordic Masters Championships, Tikkurila
7.12.2019 Joulukarkelot, Myyrmäki
8.2.2020 Talviuinnit, Myyrmäki
4.4.2020 Elixia Games, Tikkurila
23.5.2020 Vantaa Games, Tikkurila

