
 

 

Seuratiedote 4/2020 

Kausi alkaa poikkeusjärjestelyillä. Martinlaakson uimahallin remontti myöhästyi viikolla ja Hakunilan 

uimahallin remontti jatkuu. Valmentajat ovat tiedottaneet ryhmiään mahdollisista muutoksista. Korona 

tilanne voi hyvinkin sotkea syksyn suunnitelima, mutta toki toivotaan, että mahdollisimman vähän. 

Muistattehan kaikki että, toimintaan osallistutaan vain terveenä, lisäksi huolehdithan käsihygieniasta ja 

sosiaalisesta etäisyydestä.  

Syksyn kilpailut Myyrmäessä, kutsu ja toimitsijailmoittautuminen linkeissä: 

5.9.2020 Vantaan Pärskeet 

29-31.10.2020 IKM-Aluekilpailut 

19.12.2020 Joulukarkelot 

Kilpailuissa tulemme tekemään erikoisjärjestelyitä mm rajoittamaan altaalle tulevaa väkeä. Parhaan paikan 

kisojen seuraamiseen saat tulemalla toimitsijaksi. Lisää kilpailujen järjestämisestä seuraavalla sivulla. 

Ovenavausvuorot viikonloppuisin ovat seuran yhteinen talkooprojekti. Nopeimmille varaajille mainetta ja 

kunniaa. Ovenavauksia on jokaiselle uimarille 1 krt/ syyskausi ja 1 krt/kevätkausi Ovenavausvuorot varataan 

uimarin jäsentilinkautta. Kiitos jo ilmoittautuneille. Lisää ovenavauksista alla ja tässä linkissä. 

Hallituksen kokoonpano kaudella 20-21 
pj:Tiina Louhikoskia 
Jäsenet: Stefan Westerberg, Outi Laihanen, Niko Rantsi, Jukka Tuohino, Meiju Kiviranta, Antti Ruohonen ja 
Pekka Ritmala 
Varajäsenet: Tina Suomi, Jenni Vannas ja Satu Ahvenainen 
Sähköpostiosoitteet hallituslaisille etunimi.sukunimi at vanders.fi. Hallitus kokoontuu noin kerran 

kuukaudessa. Käsiteltäviä asioita voi lähettää seurakoordinaattorille osoitteeseen info at vanders.fi. 

Hallituksen jäsenteen vastuualueet päivitetään tänne. 

Varusteet 

Seuralla on toimistossa heti saatavilla mm. lasten puuvillaisia T-paitoja ja uimalakkeja. Tästä liitteestä voit 

tarkastaa saatavuuden tai voit olla yhteydessä Seurakoordinaattoriin info@vanders.fi tai 0405891178. 

Varusteet ovat saatavilla Vandersin toimistolla, Myyrmäessä. 

Syksyllä teemme taas yhteystilauksen varusteista. Mallit ja koot ovat esillä järjestämissämme Vantaan 

Pärskeet uimakilpailuissa 5.9.2020.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8bJn8Yc99oNnNGi2ncLIQqeyY36DiTJuhlO7HqLniRFl67w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjkFekLlWQQhpBORjNjt036dsf-P8OLBiUEid6r_2itpBs8w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepD58j8jbhMFtZXWSpxqHfh1lkg4Ms-aJ4Am_ZHmMj9xfTGw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/
http://www.vanders.fi/hallitus/
http://www.vanders.fi/wp-content/uploads/2020/05/Vanders-varusteet-varastokappaleet.pdf
mailto:info@vanders.fi


 

 

Vandersin toimisto muuttaa elokuun lopulla 

Remontointi on loppusuoralla ja kohta on muutto. Uusi osoite päivitetään, kun muuttopäivä on päätetty. 

Lojuuko sinulla kotona ylimääräisenä, varastohyllyä, hyllyä, työtuolia, kenkätelinettä, naulakkoa, astioita jotka 

voit lahjoittaa seuralle, ole yhteydessä Seurakoordinaattoriin info@vanders.fi tai 0405891178.  

Valmennusmaksut 

Seura määrittelee syksyn valmennusmaksut hallituksen kokouksessaan. Valmennusmaksujen ensimmäinen 

erä laskutetaan 1.9. ja se erääntyy 15.9. Toinen erä laskutetaan lokakuussa. 

Lisä-infoa Ovenavausvuoroista 

Ovenavausvuorot ovat seuramme yhteinen talkooprojekti. Suuri osa seuramme kurssi- ja 

valmennustoiminnasta tapahtuu hallin ollessa suljettuna yleisöltä, ja Vantaan kaupunki velvoittaa meitä 

turvallisuussyistä pitämään ovet lukittuina käyttövuorojemme aikana. Tarvitsemme vapaaehtoisen aulaan 

päivystämään ja päästämään saapuvia kurssilaisia sekä valmennusryhmäläisiä ovista sisään. Vuoroja on 

Martinlaakson ja Myyrmäen uimahallilla viikonloppu aamuisin ja iltaisin. 

Ovenavaustalkootyö koskee seuran kaikkia uinnin ja taitouinnin valmennusryhmiä. Talkootyö on laskettu niin, 

että jokaisen uimarin vanhempi hoitaa yhden vuoron syyskaudessa ja yhden vuoron kevätkaudessa. Tällöin 

työmäärä ei kasva kenellekään kohtuuttomaksi. Ovenavausvuorot on laskettu per uimari, mikäli perheellä on 

useampi uimari, tulee ovenavauksia useampi per kausi. Yksi vuoro kestää noin 1-3,5 tuntia. Talkootyöllä 

vähennetään kurssitoiminnasta aiheutuvia kuluja. Kurssitoiminnan avulla seura rahoittaa 

valmennustoimintaansa. 

Lisää infoa Kilpailujen järjestämisestä 

Seuran järjestämillä kilpailuilla on huomattava taloudellinen vaikutus. Kilpailuista saaduilla tuotoilla (noin 

20 000 euroa vuodessa) maksetaan uimareiden starttimaksut heidän vieraillessaan muiden seurojen 

järjestämissä kilpailuissa. Nämä startit maksavat yhteensä noin 20 000 euroa vuodessa. Seuran omissa 

kilpailuissa seuran omat uimarit eivät maksa starttimaksuja. Näitä startteja on vuodessa yhteensä noin 1450 

ja kun starttimaksu on 8 euroa, niin yhteensä taloudellinen vaikutus (säästö) on 11 600 euroa. Ts., jos Vanders 

ei järjestä omia kilpailuja, vuotuiset starttimaksumenot olisivat yhteensä kaiken kaikkiaan noin 31600 euroa ja 

siihen ei olisi käytettävissä tuota omista kisoista saatua 20000 euron ylijäämääkään. 

Omien kisojen järjestämisen ja niiden onnistumisen edellytyksenä on, että toimitsijoita saadaan riittävä määrä 

kaikkiin tehtäviin. Toimitsijoita koulutetaan tarpeen mukaan. Kaudella 2020-2021 Vanders järjestää seuraavat 

Suomen Uimaliiton myöntämät kilpailut.  

mailto:info@vanders.fi


 

 

 5.9.2020 Vantaan Pärskeet, Myyrmäki 

 30.10-1.11.2020 Ikäkausimestaruusuinnit, alkukilpailut Etelä-Suomi 2, Myyrmäki 

 19.12.2020 Joulukarkelot, Myyrmäki 

 6.2.2021 Talviuinnit, Myyrmäki 

 10.4.2021 Elixia Games, Tikkurila 

 29.5.2021 Vantaa Games, Tikkurila 

 


