
 

 

Seuratiedote 5/2020 

 

Vantaan Pärskeet lauantaina 5.9.2020.  

Valmentajat ovat olleet yhteydessä niihin ryhmiin jotka osallistuvat kilpailuihin. Järjestelyistä voit lukea 

tästä linkistä. Pyydämme vanhempia vain tuomaan lapset kilpailuihin ja hakemaan kotiin uintien päätteeksi. 

Huomioithan että kahvilassa ei kuulu kuulutukset eikä sinne näy tulostaulu. Mukaan kisatunnelmaan pääset 

parhaiten toimitsijana, ilmoittaudu tästä linkistä. Jotta pystymme varmistamaan Vandersin kurssitoiminnan, 

eivät Vandersin kurssiohjaajat saa osallistua toimitsijatehtäviin. 

 

Ovenavausvuorot 

Seuran yhteinen talkooprojekti, ovenavausvuorot, kaipaavat tekijöitä. Talkoovuoro on laskettu niin että 

jokainen uimari (uimarin ollessa alaikäinen, huoltaja) huolehtii yhden vuoron syyskaudella ja yhden vuoron 

kevätkaudella. Oman vuorosi pääset varaamaan tästä linkistä. 

 

Valmennusmaksut  

Seuran hallitus on vahvistanut uinnin valmennusmaksut. Laskut julkaistaan Myclubissa 1-2.9.2020. Mikäli 

havaitset laskussa virheen olethan yhteydessä info@vanders.fi ennen maksamista. Valmennusmaksut 

säilyvät edellisen vuoden tasolla, koronan vaikutusten takia ei ole tarvetta valmennusmaksujen nostolle 

tällä hetkellä. Seuran talous on vakaa, nyt tilikauden vaihtuessa pystymme paremmin analysoimaan 

koronakevään vaikutuksia seuran talouteen. Syksyn kurssimyynti on alkanut hyvin, tuoden seuralle 

taloudellista vakautta.  

Suurin osa ryhmistä maksoivat koko kevään valmennusmaksut ajallaan, kiitos siitä. Osalle ryhmistä 

pystyttiin järjestämään kesän aikana korvaavaa toimintaa keskeytyneestä kevätkaudesta. Tämä 

poikkeusjärjestely oli mahdollista toteuttaa työntekijöiden joustavuuden ansiosta.  

Edustusryhmä ja Nuorten Edustusryhmä. 

Ryhmät maksoivat koko kevään valmennusmaksut, korvaava toimintaa järjestettiin kesällä. Toimintakausi 

20-21 laskutetaan neljässä saman suuruisessa erässä (eräpäivät 15.9/31.10/31.1/30.3). Tällä 
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toimintakaudella valmennusmaksun yhteydessä laskutetaan kuntosalimaksu, erässä 1 ja erässä 3 

laskutetaan 30 euroa. 

IKM ja Rolloryhmät 

Ryhmät maksoivat koko kevään valmennusmaksut, korvaava toimintaa järjestettiin kesällä. Syksyn 

valmennusmaksut laskutetaan normaalisti. Syksyn 2020 valmennusmaksut maksetaan kahdessa erässä, 

eräpäivät 15.9 ja 31.10. 

Startti ja Kilpauintikoulut 

Ryhmät maksoivat ensimmäisen erän kevään 2020 valmennusmaksuja. Kesällä ryhmille järjestettiin 

harjoituksia ja nämä on laskutettu käyntikertojen mukaan viime viikolla. Syksyn 2020 valmennusmaksut 

maksetaan kahdessa erässä, eräpäivät 15.9 ja 31.10. 

Harrasteryhmät (lapset, nuoret ja aikuiset) 

Ryhmät maksoivat koko kevään valmennusmaksut, korvaavaa toimintaa ei kesälle pystytty järjestämään. 

Keväällä ryhmässä uineet saavat hyvityksen syksyn valmennusmaksuissa. Valmennusmaksu laskutetaan 

yhdessä erässä, eräpäivä 15.9. 

Nuorten Treeniryhmä 

Ryhmä maksoi ensimmäisen erän kevään valmennusmaksusta. Korvaavaa toimintaa ei pystytty 

järjestämään paria treeniä lukuun ottamatta, näistä ei tule laskua. Syksyn 2020 valmennusmaksut 

maksetaan kahdessa erässä, eräpäivät 15.9 ja 31.10. 

Mastersryhmä 

Ryhmä maksoi koko kevään valmennusmaksun, korvaavia vuoroja oli kesällä. Syksyn valmennusmaksu 

laskutetaan yhdessä erässä, eräpäivä 15.9. 

 


