
 

 

Seuratiedote 2/2021 

Kohti normaalia mennään! Siihen on kuitenkin vielä vähän matkaa, joten jaksetaan yhdessä vielä huolehtia maskien 

käytöstä, turvaväleistä ja muista hygieniaohjeista! 

Harjoitusryhmien toiminta 

Nyt vihdoinkin kaikki alle 20-vuotiaat ovat saanet palata harjoituksiin. Harjoitusaikoihin on voinut tulla muutoksia. 

Näissä kannattaa siis olla tarkkana ja seurata ensisijaisesti oman ryhmän WhatsAppia ja MyClubia. Tieto 

mahdollisista harjoitusaikamuutoksista pyritään päivittämään heti, kun tieto muutoksista ilmenee. Muutokset 

koskettavat lähinnä oheisharjoittelua ja sekä harjoittelua pyhien aikaan.  

Kesävuorojen alkaessa 7.6. voivat vuorot vaihtua, sillä Martinlaakson uimahalli suljetaan remontin vuoksi koko kesän 

ajaksi. 

Vanders-Gaala 

3.5.2021 julkaistiin Vanders-Gaala. Vallitsevasta tilanteesta johtuen uimareiden, työntekijöiden ja seura-aktiivien 

palkitsemiset hoidettiin virtuaalisessa gaalassa. Käy tutustumassa gaalaan tästä. 

Kurssitoiminta 

Huhtikuussa saimme käynnistettyä lastenaltaan uimakoulutoiminnan pienryhmittäin. Ison altaan kurssitoiminta on 

ollut käynnissä koko kevään ajan. Ilmoittautuminen lasten altaan pienryhmätoimintaan loppukevään ajaksi alkaa 

maanantaina 10.5. klo 17.00. Kurssitarjonta on nähtävillä täällä. 

Ovenavausvuorot 

Kurssitoiminnan ollessa pienryhmätoimintaa, ei ovenavaajille ole nyt kevätkaudella tarvetta.  

Vanders seuravarusteet 

Syksyllä tilatuista seuravarusteista löytyy muutamia varastokappaleita Vandersin toimistolta. Varastokappaleisiin 

tästä linkistä. Sovi noudosta Seurakoordinaattorin kanssa info@vanders.fi tai 0405891178. 

Vandersin omat uintikilpailut:  

Tällä hetkellä rajoitustoimet kieltävät kaikki kilpailut, ottelut, näytökset ja tapahtumat.  

Olemme kuitenkin saaneet Vantaan kaupungilta luvan järjestää ryhmien sisäisiä virallisia kilpailuja. Ryhmien sisäiset 
kilpailut järjestetään lauantaisin Myyrmäen uimahallilla 8.5., 15.5. ja 22.5.  
 
Tikkurilan Vantaa Games kilpailut 29.5. tullaan myös muuttamaan ryhmäkilpailuiksi. Näihin ryhmäkilpailuihin 

https://www.youtube.com/watch?v=CohU-rc906c
http://www.vanders.fi/lasten-kurssit/pikkualtaan-kurssit/
http://www.vanders.fi/seura/seuravarusteet/
http://www.vanders.fi/seura/seuravarusteet/
mailto:info@vanders.fi


 

 

tarvitsemme kortillisia toimitsijoita. Tärkeää olisi, että ryhmät olisivat omavaraisia toimitsijoista. Tämä on ollut 
viranomaisten toive.  

8.5. Ryhmäkilpailuihin on jo tarvittava määrä toimitsijoita, kiitos kaikille ilmoittautuneille siitä! 15.5. järjestettävien 
kilpailuiden toimitsijailmoittautuminen avautuu heti, kun aikataulut tarkentuvat. Tästä lähetämme erikseen viestiä. 

2-4.7 järjestämme Aluemestaruuskilpailut Tikkurilassa. Aluemestaruuskilpailut korvaavat kesän Rollo- ja IKM-
kilpailut. Tästä tarkempaa tietoa myöhemmin. Myös näihin kilpailuihin tullaan tarvitsemaan kaikkien apuja!  

Uimaliitto järjestää 

Lasten ja nuorten ravitsemuksella on hyvin suuri merkitys, kun harjoitellaan tavoitteellisesti. 

Ja tässä vanhemmat ovat erittäin tärkeässä roolissa, koska he hankkivat ruoat kotiin ja vastaavat usein ruoan 
tekemisestä. 

Haluammekin uimaliitossa kantaa kortemme kekoon, jotta vanhemmilla olisi entistä enemmän tietoa terveellisen 
ravitsemuksen toteuttamisesta. 

Järjestämme keskiviikkona 26.5. klo 18:00-19:30 ravintoluennon nimenomaan vanhemmille. 

Olympiakomitea järjestää: 

Koko Suomen urheiluvanhempainilta tiistaina 18.5. klo 18-19:30 

Kun nuori urheilija päättää lähteä tavoittelemaan urheilu-unelmiaan, ovat myös vanhemmat uuden edessä. Heidän 
roolinsa nuoren urheilijan rinnalla on keskeinen monessa suhteessa. 

Koko Suomen urheiluvanhempainilta tarjoaa tukea vanhemmille siihen, miten nuorta voisi parhaiten kannustaa ja 
rohkaista kohti urheilu-uraa ja samalla huolehtia, että perusasteen ja toisen asteen opinnot tulevat suoritettua. 

Studiossa keskustellaan vanhemman monista rooleista urheilevan nuoren elämässä. Keskustelussa mukana ovat 
Reijo Jylhä, Anna-Liisa Tilus, Outi Aarresola, Saara Kuusinen ja Shawn Huff. 

Illan aikana lanseerataan myös Olympiakomitean tuottama materiaali Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren 
tukena. 

Verkkolähetykseen pääset tästä linkistä: https://livekatsomo.fi/streams/koko-suomen-urheiluvanhempainilta/ 

Lisätietoa tapahtumasta Olympiakomitean sivuilta: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-
urheilu/urheiluakatemiaohjelma/harjoituskirjat/vanhemmille/ 

Kasvata urheilijaksi-huoltajien materiaalit Urhean sivuilta: Pääsivu: 
https://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/kasvata-urheilijaksi-huoltajien-/ 

Lataa tästä Kasvata urheilijaksi e-kirja: https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/F8dQ3zutjrs4Nk27eDAnKHpBY6WxhXTR 
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