
 

 

Seuratiedote 3/2023. 

Vandersin kausi käynnistyy Myyrmäessä elokuussa. Martinlaakson uimahalliin pääsemme näillä näkymin 19.9. 

alkaen. Alkukausi uintiryhmien osalta on haasteellinen, ihan kaikkia harjoituksia ei pystytä vielä pitämään ja ryhmiä 

joudutaan yhdistämään. Vesipallotreenit alkavat Tikkurilassa. Kurssitoimintaa järjestetään taas laajemmin mitä 

koronavuosina on järjestetty. Mukana taas; vauvat, erityisuimakerhot ja aikuisten viikkouimakoulut. 

Omat kilpailut 

 3.9. Vanders Pärskeet, Myyrmäki, kilpailusivu ja toimitsijailmoittautuminen tästä. 

 18.-20.11.2022 Masters Tikkurila, kaikki osallistuvat talkoisiin! 

 17.12.2022 Joulukarkelot, Myyrmäki 

 4.2.2023 Talviuinnit, Myyrmäki 

 1.4.2023 Elixia Games, Tikkurila 

 20.5.2023 Vantaa Games, Tikkurila 
 
Ensimmäiset kilpailut lähestyvät jo vauhdilla. Pärskeisiin osallistuvat Edustus, NED, IKM, Rolloryhmät sekä 
Kilpauimarikoulut. Valmentajat huolehtivat ilmoittautumiset. Mutta kilpailut eivät onnistu ilman toimitsijoita, joten 
kaikkien huoltajien apuja tarvitaan, että saamme kisat järjestettyä.  

Ovenavausvuorot 

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

tapahtuu hallin ollessa suljettu yleisöltä ja kaupunki velvoittaa meitä turvallisuussyistä pitämään ovet lukittuina 

käyttövuorojemme aikana. Tarvitsemme vapaaehtoisen aulaan päivystämään ja päästämään saapuvia kurssilaisia ja 

valmennusryhmäläisiä ovista sisään. Viime kaudella olivat ovenavausvuorotalkoot lähinnä Kilpauimarikoulujen ja 

Starttiryhmäläisten vanhemmille. Nyt palaamme koronaa edeltävälle ajalle, jolloin toimintaa järjestetään nyt 

enemmän. Kaikkien apuja tarvitaan. Vuoroja voi valita oman aikatauluun sopivaksi. Esimerkiksi NED ja IKM ryhmille 

la-aamu Myyrmäki onnistuu sopivasti lasten treenien kanssa. 

Martinlaaksossa lauantai- ja sunnuntai-iltaisin sekä Myyrmäessä lauantaiaamuisin, lauantai- ja sunnuntai-iltaisin 

Ilmoittautuminen myClubissa uimarin jäsentilin kautta, vuorot löytyvät myös tästä. Kiitos teille jo vuoronne 

varanneille! 

Vuorot löytyvät täältä. 

Seuravarusteet 

Teemme yhteistilauksen nyt elokuussa. Seuravarusteista tulee erillinen tiedote, kun olemme saaneet kaikki 

yksityiskohdat varmistettua. Seuravarusteet tilataan myClubin kaupasta.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFA0xXUAx1sWJojzpLK7Y2ro1EDxCEtw9AjaacGOHsy4ZQdw/viewform
http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/


 

 

Varusteita on mahdollisuus sovittaa info-tilaisuudessa Vaskivuoren lukiossa 1.9.2022 (Rollo, Starttiryhmät ja 

Kilpauimarikoulut, tästä erillinen kutsu). Toinen sovitus järjestetään kilpailujen yhteydessä 3.9.2022. Tilaukset 

tehdään sunnuntaihin 4.9.2022 mennessä 

Seuravarusteita on mm. t-paita, huppari, shortsit, uimalakki 

Vanders rekrytoi 

Vandersilla on tarve uusille vesijumppaohjaajille ja lastenkurssiohjaajille. Jos tiedät jonkun innostuneen niin 

yhteydenotot kurssikoordinaattorille kurssit@vanders.fi tai 0503573873 

Vanders työntekijät 

Vandersilla on töissä viisi täysipäivästä työntekijää. Vanhat konkarit; päävalmentaja Anttoni Laitinen, vastuualueena 

Edustusryhmä. Valmennuspäällikkö Olli Kantola, vastuualueena Nuorten Edustus, IKM ja Rolloryhmät. Olli on 

vastuuvalmentaja NED ja IKM ryhmissä. Seurakoordinaattori Carmela ”Karkki” Strandberg vastaa toimistosta (mm 

laskutus, hakemukset, anomukset, kisat, kirjanpito) 

Vandersin kurssikoordinaattori Elisa Vuorisen siirryttyä opiskelemaan täysipäiväisesti on Vandersilla aloittanut 

toukokuussa kurssikoordinaattorina Leena Mononen. Leena on toiminut Vandersilla aikaisemmin tuntiohjaajana.  

Valmennustiimiä täydennettiin juniorivalmentajalla, kun Hanna-Reetta Kuosmanen tuttavallisemmin Hansu aloitti 

elokuussa. Hansun vastuulla on 1.9.2022 alkaen Starttiryhmät ja Kilpauimarikoulut. Lisäksi Hansu on Rollo2 ryhmän 

vastuuvalmentaja.  

mailto:kurssit@vanders.fi

