
 

 

Seuratiedote 1/2020 

Valmennusmaksut 

Kevään 2020 valmennusmaksujen eräpäivät ovat 31.1.2020 ja 31.3.2030. Laskut lähetetään 

sähköpostilla tammikuun alussa, jolloin ne löytyvät myös jäsentililtä. Uinnilla käytössä oleva 

sisarale huomioidaan laskulla. Mikäli huomaat laskussa virheitä, ole yhteydessä toimistoon 

ennen laskun maksamista. 

Toimitsijailmoittautuminen kevään kisoihin 

Toimitsijailmoittautuminen kevään kilpailuihin on avattu!  

8.2.2020 Talviuinnit, Myyrmäki ilmoittaudu toimitsijaksi  

4.4.2020 Elixia Games, Tikkurila ilmoittaudu toimitsijaksi 

23.5.2020 Vantaa Games, Tikkurila ilmoittaudu toimitsijaksi 

Kilpailujen järjestäminen on seuralle merkittävä varainhankintamuoto ja toivomme, että 

kaikki perheet osallistuisivat toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan. On myös erittäin 

tärkeää ilmoittautua tehtäviin ajoissa, jotta saamme suunniteltua tehtävien kulun hyvissä 

ajoin ja säästämme aikaa ylimääräisiltä vapaaehtoisten etsinnöiltä. Kaikkien apu 

kisatehtävissä on tarpeen, myös vaikka uinnista ei aiempaa kokemusta olisikaan. Uudet 

perehdytetään tehtäviin ja tarjolla on säännöllisesti myös koulutusta. Koulutukset ovat aina 

maksuttomia seuran toiminnassa mukana oleville! Tulevista koulutuksista lisää tietoa alla. 

Ajanotto-ohjelmiin koulutusta la 18.1.2020 

Vanders tarvitsee pieneen ajanottotiimiin pikaisesti lisää ajanotto-ohjelmiin perehtyneitä 

henkilöitä! Simmis Wandan ja Vandersin yhteistyössä järjestämä koulutus ajanotto-

ohjelmien käyttöön lauantaina 18.1.2020 klo 10-17 Hakunilan uimahallissa. Koulutus antaa 

valmiudet toimia ajanotto-ohjelmien käyttäjänä ja kilpailutehtäviin pääsee tutustumaan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRcq65hL7YYSAFk9kQO5lIlEz5e5K8Aw9FFQu7ENCNn7fz-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepsSsL_RbddfkySLvcizPbFoRxDsM8BUI1D3XfKL5vMB60sQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej3v_RdhJBOjkdQ8N_tBz3EwtNiUoZgARgNHoMNWFIHb3JMw/viewform


 

 

kokeneempien kanssa. Tehtävä soveltuu kaikille siitä kiinnostuneille eikä ennakkotietoja tai 

erityisosaamista tarvita. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täällä.  

1.lk. tuomarikurssi 

Seuran oma 1.lk tuomarikurssi tulossa alkukeväästä! Tämä kurssi soveltuu niille 2lk. kortin 

suorittaneille, jotka ovat jo ehtineet toimia käännösvalvojana ja ajanottajina. 1lk. tuomari 

voi toimia mm. ratatuomarina ja kilpailunjohtajana. Jokaiseen kilpailuun tarvitaan useampia 

1.lk tuomareita mm. ratatuomariksi, joten rohkeasti päivittämään osaamista kurssille, vaikka 

tähtäimessä ei olisikaan kilpailujenjohtajan paikka. Tiedotamme lisää ajankohdan 

varmistuttua! 

Speedon seura-ale 

Speedon edustaja tulee myymään tuotteitaan kaikkiin seuran järjestämiin kevään 

uintikilpailuihin (Myyrmäki 8.2. ja Tikkurila 4.4. ja 23.5.). Seuran jäsenet saavat 10% 

alennusta ilmoittamalla olevansa Vandersin jäseniä.  

Puhelimien käyttö pukutiloissa 

Vantaan kaupunki on asettanut puhelimien käyttökiellon uimahallien suihku- ja pukutiloissa. 

Pyydämme vanhempia keskustelemaan käyttökiellosta kotona, jotta kaikki seuralaiset 

osaavat toimia kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

Kevään ovenavausuvuorot varattavissa 

Kiitos kaikille ovenavausvuoroihin syksyllä 2019 osallistuneille! Toiminnan ansiosta olemme 

jälleen pystyneet järjestämään suuren määrän kursseja ja valmennustoimintaa hallin 

aukioloaikojen ulkopuolella. Vuoroille osallistujat ovat kyselleet mm. miksi vuoro jatkuu 

viimeisen ryhmän aloitusajan yli. Syy tähän on, että seuralla on velvollisuus valvoa, ettei 

ovista pääse sisään halliin kuulumattomia sieltä poistuvien mukana. Osa on myös ihmetellyt 

Urheilutalolle saapuvia muiden lajien seuralaisia. Urheilutalolla toimii samojen vuorojen 

aikana muitakin seuroja ja vastaamme pääasiassa omien seuralaisten sisäänpääsystä. 

http://www.vanders.fi/uutiset/koulutusta-ajanottolaitteiden-kayttamiseen/


 

 

Ensi kevään vuorot ovat nyt varattavissa ovenavausvuorojen omalta sivulta. Sivuilta löytyy 

myös tarkempia ohjeita siitä mitä vuoroihin kuuluu. Talkootyö on laskettu niin, että jokaisen 

harrastajan vanhempi hoitaisi 1-2 vuoroa/kausi. Varaukset tehdään aina harrastajan 

jäsentilin kautta eli vanhemmat ilmoittautuvat vuoroille lapsensa nimellä ja tilillä. 

Stipendirahasto leiri- ja kilpailumatkoille 

Vähävaraisten perheiden tukemiseksi syksyllä 2019 perustettu stipendirahasto on 

tarkoitettu leiri- ja kilpailumatkojen tukemiseen. Stipendin suuruus voi olla noin 20-40% 

matkan kokonaissummasta. Tarkemmat tiedot stipendistä ja sen hakemisesta seuran 

sivuilta. 

Syyskokous 

Seuran syyskokous järjestettiin 17.12.2019 Myyrmäen uimahallilla. Kokouksessa 

vahvistettiin hallituksen laatima tilinpäätös ja vuosikertomus. Uudeksi hallituksen jäseneksi 

valittiin Outi Tahvonen. 

Menestystä syksyn pääkisoista 

Vandersin uimareiden syksyn pääkisat olivat jälleen erittäin menestyksekkäät! Tuloksina 

mm. Erik Nurmen nuorten PM-mitalit ja Danil Seksenovin kuusi IKM-mitalia monien muiden 

mitalistien lisäksi. Kisatuloksista voit lukea lisää instagramissa (vandersvantaa) tai seuran 

nettisivujen uutisista. 

Anttoni Laitinen vuoden NSM valmentaja 

Suomen uintivalmentajat ry. on valinnut Vandersin päävalmentajan Anttoni Laitisen vuoden 

NSM valmentajaksi. Onnea Anttoni! 

 

 

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