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Hei 

Vandersin hallitus on yhdessä työntekijöiden kanssa, päätynyt työntekijöiden vuosiloma-
järjestelyihin joilla pyritään välttämään lomautukset. Ja tällä järjestelyllä on mahdollista käynnistää 
toiminta heti kuin uimahallit taas avautuvat. Tämä järjestely on voimassa toukokuun alkuun. 

 

Suurimmalla osalla työntekijöistä on vuosilomaa aina 22.4. asti, tämän jälkeen jatkamme 
järjestelyllä, jossa työntekijöillä on yksi työpäivä viikossa ja muut lomaa. 

Nuorten Valmennuspäällikkö Olli Kantolan työpäivät: ma 6.4, ti 14.4, ma 20.4, ma 27.4, ma 4.5. 

Kurssikoordinaattori Elisa Vuorisen työpäivät; to 23.4, ma 27.4, ma 4.5. 

Taitouinnin Päävalmentaja Niika Kyllönen työpäivät; to 23.4, ma 27.4, ma 4.5. 

Uinnin Päävalmentaja Anttoni Laitinen työpäivät; to 23.4, ma 27.4, ma 4.5. 

 

Poikkeuksena tähän järjestelyyn on seurakoordinaattori, joka on toistaiseksi töissä normaalisti. 
Seurakoordinaattori hoitaa kaikki juoksevat asiat ja yhteydenpidon eri yhteistyötahoihin sekä 
seuralaisiin. Seurakoordinaattorin tavoitat; info@vanders.fi tai puh 040-5891178 

 

Information in english on the next page 

 



 

 

 

 

Hi 

Vanders' borad, together with the employees, has come up with annual leave arrangements for 
employees to avoid lay-outs. And with this arrangement, it is possible to start the operation as 
soon as the swimming pools open again. This arrangement is in force until the beginning of May. 

The majority of employees have annual leave up to 22 April. After that we will continue with an 
arrangement where workers have one working day a week and the other for leave. 

 

Youth Coaching Manager Olli Kantola working days: Mon 6.4, Tue 14.4, Mon 20.4, Mon 27.4, Mon 
4.5. 

Course coordinator Elisa Vuorien's working days; Mon 23.4, Mon 27.4, Mon 4.5. 

Niika Kyllönen, Head Coach of Syncronised swimming workin days; Mon 23.4, Mon 27.4, Mon 4.5. 

Head Coach Of Swimming Anttoni Laitinen workin days; Mon 23.4, Mon 27.4, Mon 4.5. 

 

An exception to this arrangement is the club coordinator, who is currently working normally. The 
club coordinator handles all current matters and contacts with different partners and Vanders 
members. Reach the club coordinator; info@vanders.fi or tel. +358 40 5891178 

 

 


