
 

 

Seuratiedote 3/2021 

Taitouinti 

Uinti Vantaan, Vandersin taitouintitoiminta yhdistyy Vantaan Pyörteeseen 7.6.2021. 

Vantaalla kaksi toimijaa yhdistää voimansa, kun Vandersin taitouintitoiminta yhdistyy Pyörteeseen. Taitouinti on 

Suomessa varsin pieni laji, jolla on vain noin reilut parisataa lisenssiurheilijaa. Vantaalla on toiminut kaksi 

taitouintiseuraa, jolloin molempien toiminta on ollut varsin pientä ja toiminnoissa on ollut paljon turhaa 

päällekkäisyyttä. Yhdistyminen antaa paljon uusia mahdollisuuksia Vantaalaiselle taitouinnille kehittyä 

tulevaisuudessa! Lue lisää tästä. 

Harjoitusryhmien toiminta 

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

ajaksi. Ryhmiä tiedotetaan erikseen ryhmäkohtaisesti kesäkuun harjoitusvuoroista. 

Kurssitoiminta 

Kesälle järjestämme paljon kurssitoimintaa Myyrmäen uimahallissa.  

 Viikkouimakoulut 5 krt ma-pe, viikot 23, 24, 29, 30, 31 

 Viikonloppu-uimakoulut, la & su, 12.6.-4.7.2021 

 Vesirallit, to & la & su, 10.6-4.7.2021  

 Kesäleirit, ma-pe, viikot 23, 24, 25, 30 ja 31. 

Vanders seuravarusteet 

Syksyllä tilatuista seuravarusteista löytyy muutamia varastokappaleita Vandersin toimistolta. Varastokappaleisiin 

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

Vandersilla on myös kirpputori Facebookissa. Siellä voi kätevästi kierrättää varusteita.  

Vandersin omat uintikilpailut:  

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

Olemme kuitenkin saaneet Vantaan kaupungilta luvan järjestää ryhmien sisäisiä, virallisia kilpailuja. Näitä 
ryhmäkilpailuja olemme järjestäneet Myyrmäen uimahallissa kolmena lauantaina nyt toukokuussa. Tulevana 
lauantaina 29.5.2021 uidaan ryhmäkilpailut Trio Uintikeskuksessa (= Tikkurilan Uimahalli). 

http://www.vanders.fi/taitouinti/
http://www.vanders.fi/lasten-kurssit/yhteistyouimakoulut/
http://www.vanders.fi/lasten-kurssit/pikkualtaan-kurssit/
http://www.vanders.fi/lasten-kurssit/ison-altaan-kurssit/
http://www.vanders.fi/lasten-kurssit/uintileirit/
http://www.vanders.fi/seura/seuravarusteet/
http://www.vanders.fi/seura/seuravarusteet/
mailto:info@vanders.fi


 

 

Toimitsija-ilmoittautumiseen pääset tästä. Tärkeää huomioida, että kilpailut käydään ilman yleisöä. Paikalla sisällä 
uimahallissa ovat ainoastaan uimarit, valmentajat ja toimitsijat.  

Ryhmäkilpailujen aikataulu:  

Jakso 1) IKM, Nuorten Edustus ja Edustus 7.30-9.00 verryttely, 9.00-11.00 kilpailut 

Jakso 2) Rollo1, Rollo2 ja Rollo3 11.00-12.00 Verryttely ja 12.00-13.30 Kilpailut 

Jakso 3) Kilpauimarikoulut 13.30-14.15 Verryttely ja 14.15-15.00 Kilpailut 

Jakso 4) IKM, Nuorten Edustus ja Edustus 15.00-16.30 Verryttely 16.30-18.30 Kilpailut (purku 18.30-19.00) 

  

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. 

https://www.uimaliitto.fi/uutiset/ravitsemusluento-nuorten-vanhemmille/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepJRY1gwz3m5vBmC3gw5DvP8xfdk4hxIVvKPkjwmq_bSZ3xw/viewform
https://www.uimaliitto.fi/uutiset/ravitsemusluento-nuorten-vanhemmille/

