
 

 

Seuratiedote 6/2019 

Syksyn Masters PM:t 25.-27.10.2019 

Kauan odotetut masterskilpailut lähestyvät kovaa vauhtia! Nyt tarvitaan kaikki 

vapaaehtoiset ilmoittautumaan toimitsijatehtäviin. Odotamme, että kaikki uimarit, 

erityisesti IKM- ja Edustusryhmäläiset osallistuvat viikonlopun ajan toimitsijatehtäviin. Jotta 

saamme kaikki uimarit ja vanhemmat mukaan talkoisiin, on kisaviikonloppuna on 

harjoituksissa poikkeusaikataulu Rolloryhmistä ylöspäin (tästä lisää alla). Ilmoittaudu 

toimitsijaksi tästä. Tavoitteena on saada suunniteltua kaikkien toimitsijatehtävät ja infottua 

osallistujia niistä hyvissä ajoin, joten on erittäin tärkeää, että kaikki ilmoittautuisivat mukaan 

mahdollisimman pian. Kaikki toimitsijat palkitaan kisalogolla varustetulla omalla 

toimitsijapaidalla! 

 

Muutoksia harjoitusaikatauluissa 25.-27.10.2019 

Kaikki harjoitusmuutokset päivitetään myClubiin ja muutosajoista lähetetään vielä 

tapauskohtaisesti muistutus! Masters PM kilpailuiden vuoksi harjoitusvuoroissa on 

seuraavia muutoksia: 

Edustus ja IKM ryhmä 

Harjoitukset poikkeusajoilla toimitsijatehtävien ympärillä. Aikataulusta 

ilmoitetaan ryhmäläisiä myöhemmin. 

Rolloryhmät 

Perjantai 25.10 Rollo1 Rollo2 Rollo3 ei harjoituksia 

Lauantaina 26.10 Kaikki Rolloryhmät harjoitukset 8.00-9.30 Martinlaaksossa 

Sunnuntaina 27.10 harjoitukset normaalisti 

Starttiryhmät ja Kilpauimarikoulut 

Harjoitukset normaalisti koko viikonlopun ajan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBOIclisrHD7qT2Lon9ylqWqxDN1Zd4-nWIgSt0yMTsfPutg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBOIclisrHD7qT2Lon9ylqWqxDN1Zd4-nWIgSt0yMTsfPutg/viewform


 

 

Harjoitukset syyslomalla 

Syysloma ei vaikuta harjoitusvuoroihin ja harjoitukset järjestetään normaalisti. Poikkeuksena 

Martinlaakson keskiviikon ja torstain vuorot, joilla Vantaan kaupunki tekee huoltotoimia ja 

seuraavat harjoitukset joudutaan perumaan:   

                          Keskiviikko 16.10 Rollo3, Kilpauimarikoulut, starttiryhmät 

                          Torstai 17.10 Rollo2, Kilpauimarikoulut, starttiryhmät 

Valmennusmaksujen seuraava eräpäivä 31.10.2019 

Valmennusmaksun toinen erä erääntyy 31.10.2019. Laskut lähetetään lokakuun alussa. 

Suurelle osalle perheistä laskun saajaksi on myClubissa merkitty molemmat huoltajat. 

Suoraa verkkomaksua (Paytrail) käyttämällä lasku näky jäsentilillä heti maksettuna, mutta 

perinteisellä tilisiirrolla maksettuna lasku näkyy avoimena, kunnes maksu on kirjautunut 

seuran tilille. Voit käyttää toimintoa ”merkitse maksetuksi” laskun alareunassa, jolloin 

voidaan välttyä kahteen kertaan maksetuista laskuista. 

Kurssien ilmoittautumispäiviä 

Loppusyksyn kurssien ilmoittautuminen alkaa ti 8.10. klo 17.00. Kevään kurssien 

ilmoittautuminen alkaa 17.12.2019 klo 17.00. Syyslomaleirit myynnissä parhaillaan. 

Ovenavausuvuorot 

Ovenavausvuorot on saatu käyntiin aiempien kausien tapaan. Kiitos kaikille vuoronsa jo 

varanneille! Toivomme, että ne perheet joilta vuoron varaaminen vielä puuttuu, varaisivat 

sen hyvissä ajoin, jotta välttyisimme viikottaisiksi muodostuneilta kyselyiltä tulevan viikon 

ovenavaajista. Mikäli sinulla on kehitysideoita ovenavausvuoroille, voit olla yhteydessä 

kurssit@vanders.fi.  

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.  

http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/


 

 

 

Harjoitusrauha 

Haluamme muistuttaa kaikkia perheitä siitä, että seuramme harjoitukset on rauhoitettu 

kaikelta kiusaamiselta, niin fyysiseltä, kuin sanalliseltakin. Syksyn aikana on ilmennyt jonkin 

verran tapauksia ja seurana meillä on kiusaamiseen nollatoleranssi ja puutumme näihin 

välittömästi. Mikäli kiusaaminen jatkuu, etsimme tarvittavat keinot harjoitusrauhan 

palauttamiseksi. Tarvittaessa, tämä voi tarkoittaa kiusaajan harjoitusoikeuden eväämistä. 

Toivomme, että jokainen perhe käy kotona keskustelun mitä harjoituksissa on suotavaa tehdä 

ja mitä ei. Näin lapset ja nuoret varmasti tietävät rajat, joiden sisällä liikkua ja saamme 

harjoituksista kaikille uimareille mukavan ja ennen kaikkea turvallisen paikan tulla ja 

harrastaa. 

 

 

 

 


