
 

 

Seuratiedote 4/2021 

Uusi toimintakausi on startannut! Viimeisimmät Aluehallintoviraston laatimat päätökset toivat pientä epävarmuutta 

kauden aloitukseen, mutta onneksemme Vantaan kaupungin linjausten mukaan kaiken ikäisten toiminta voi 

kaupungin tiloissa jatkua!  

 

Vanders on koonnut ajantasaiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset nettisivujen Koronainfo-sivustolle. Sivustoa 

päivitetään ja annettuja ohjeita tarkennetaan aina tarvittaessa. Tutustuthan ohjeisiin huolella! Me kaikki 

seuratoimijat olemme yhdessä vastuussa turvallisen harjoitteluympäristön luonnissa!  

Syksyn valmennusmaksut / uinti 

Syksyn valmennusmaksut laskutetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä. Näiden erien eräpäivät ovat 15.9 ja 30.10.  

Harjoitusryhmien toiminta / uinti 

Syysvuorot astuivat voimaan maanantaina 16.8.2021. Ryhmien vuorojen kokoaminen ja ilmoittaminen uimareille on 

pahasti viivästynyt. Matkassa on ollut monta muuttujaa ja uimahallien korjausten tilanteet ovat vaikuttaneet 

kaikkeen. Martinlaakson uimahallin tilanne tuo vielä säätöjä elokuun viikkoihin osalle ryhmistä.  

Vantaan uimahallitilanne 

Hakunilan uimahallin puolitoista vuotta kestänyt korjaus on valmistunut ja halli on avattu yleisölle. Vanha 

kaakeliallas on korvattu teräsaltaalla. Lähtöpalleja on myös muutettu vastaamaan kisasääntöjä. Helposti herää ajatus 

siitä, että Hakunilan uimahalli ei vaikuta Vandersin toimintaan koska Hakunilassa ei järjestä harjoituksia. Mutta 

Vanders on antanut omia vuorojaan Tikkurilassa ja Myyrmäessä Simmis Wandan käyttöön, jolloin tämä on 

vaikuttanut harjoitusryhmiemme toimintaan. 

Martinlaakson uimahallissa suoritetaan julkisivun korjausta. Lisäksi altaan puhdistusjärjestelmää korjataan. 

Martinlaakson korjausten pitäisi valmistua niin, että halli on taas käytössä syyskuun alusta. Martinlaakson hallin 

tilanne vaikuttaa suuresti Vandersin toimintaan.  

Uimahallin harjoituskortit / uinti 

Uintiharjoituksiin oikeuttavan vapaakortin voit lunastaa (lapset 25 eur / aikuiset 75 eur) kassalta 24.8 alkaen. 

Harjoituskorttia varten tulee sinulla olla voimassa oleva lisenssi. Lisenssi lunastetaan Suomisportin nettikaupasta 

https://info.suomisport.fi/. Olethan tarkkana, lunasta lisenssi kaudelle 1.9.21-31.8.22. 

 

 

http://www.vanders.fi/koronainfo/


 

 

Seuran omat kilpailut Myyrmäessä / uinti 

 Vanders Pärskeet 4.9. kaksi jaksoa, toimitsijailmoittautuminen 

 IKM alkukilpailut 29-31.10.2021 (järjestetään yhdessä Simmis Wandan kanssa) toimitsijailmoittautuminen 

myöhemmin. 

 Joulukarkelot 11.12.2021, toimitsijailmoittautuminen 

Ryhmän valmentaja ilmoittaa mihin kilpailuihin uimarit osallistuvat. 

Vanders seuravarusteet 

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. Ryhmää ylläpitävät Olli 

Kantola ja Carmela Strandberg. Olethan heihin yhteydessä Facebookiissa, mikäli haluat liittyä ryhmään.  

Vanders kevätkokous 

Vandersin sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 31.8.2021 kello 18.00 Vandersin toimistolla. Kokouskutsu 

on julkaistu nettisivuillamme. Kutsu on toimitettu jäsenille myClubin kautta. Tapahtumaan on ilmoittauduttava, 

osallistuminen etänä on myös mahdollista.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaOYlshNBs0-0dzv7dzgj3JeX4tAVigtkwXMRWA-NXPZPqpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepD58j8jbhMFtZXWSpxqHfh1lkg4Ms-aJ4Am_ZHmMj9xfTGw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.vanders.fi/seura/seuravarusteet/
mailto:info@vanders.fi
http://www.vanders.fi/uutiset/kevatkokous-2/

