
 

 

Seuratiedote 4/2022. 

 

Martinlaakson remontti on päättymässä ja vihdoinkin pääsemme aloittamaan toiminnan myös Martinlaaksossa. 

Uimahallissa vaihdettiin mm allastilan kaakelointi. Ensi viikosta kaikki ryhmät pääsevät harjoittelemaan 

täysimääräisesti. Ryhmien vakiovuoroharjoitukset päivitetään myClubiin.  

 

Vandersin järjestämät kilpailut. 

3.9.2022 järjestetyt Vantaan Pärskeet onnistuivat loistavasti. Kilpailuihin osallistui tuore uinnin EM-finalisti Olli 

Kokko sekä uinnissa Vandersia edustava Lauren Hallaselkä. Laurenin päälaji on uimahyppy (EM-finalisti) mutta 

vauhtia on myös sivulajissa, 50 vu 27,35. Vandersin omille uimareille olivat Pärskeet kauden aloitus ja tästä on hyvä 

jatkaa eteenpäin. Kilpailujen järjestelyt tarvitsivat taas ison joukon talkooväkeä! Kiitos kaikille mukana olleille! 

 

 18.-20.11.2022 Masters Tikkurila, kaikki osallistuvat talkoisiin! Ilmoittautuminen myöhemmin. 

 17.12.2022 Joulukarkelot, Myyrmäki 

 4.2.2023 Talviuinnit, Myyrmäki 

 1.4.2023 Elixia Games, Tikkurila 

 20.5.2023 Vantaa Games, Tikkurila 
 
Toimitsijakoulutus 
Järjestämme toimitsijakoulutuksen 9.11.2022 n 16.30 alkaen, koulutukseen lähetetään erillinen kutsu. 2-luokan 

toimitsijakoulutus on ensimmäinen toimitsijakoulutus ja antaa valmiudet toimia kilpailuissa mm käännösvalvojana ja 

ajanottajana. Tämä on oiva keino päästä mukaan uinnin saloihin. Opit mitä lapsesi tarkoittaa puhumalla: volttarista, 

sekarista, yhden käden käännöksestä. 

Koulutuksen järjestämme yhdistelmäkoulutuksena, eli mahdollisuus myös 1 luokan tuomarikoulutukseen kokeneille 

2 luokan toimitsijoille. 

 
Ovenavausvuorot 
Kuten lastenryhmien vanhempieninfoissa oli puhetta niin kilpailut sekä ovenavaukset ovat Vandersin talkooprojektit. 
Näiden vaikutus seuran toimintaan on kymmeniä tuhansia euroja. Olethan muistanut varata oman ovenavausvuoron 
tästä? 
 
Kevätkokous 
Uinti Vantaa ry:n, Vandersin kevätkokous järjestetään tiistaina 27.9.2022 kello 18.00 Vandersin toimistolla. Kutsu 
luettavissa tästä. 

http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/
http://www.vanders.fi/uutiset/kevatkokous-3/
http://www.vanders.fi/uutiset/kevatkokous-3/


 

 

Seuravarusteet 
Syksyn seuravaatetilaus on mennyt eteenpäin. Toimistolle on tilattu muutamia varastokappaleita. 

Vandersilla on yhteistyösopimus varustetoimittaja JV Sports & Consultingin kanssa. Janne on yleensä kisoissamme 
myymässä varusteita mutta toimittaa varusteita myös tarvittaessa. Hinnaston ja yhteistiedot löydät tästä. 

Muistathan merkitä omat varusteesi.  

Kierrätetäänhän pieneksi jääneet varusteet Vandersin FB kirpputorilla. 
 

Uimahallin harjoituskortti 

Muistutamme, että uimahallin vapaakortti on ainoastaan harjoitusvuorojen harjoitusten sisäänpääsyyn. Mikäli käyt 

omalla ajalla uimassa, tulee sinun maksaa sisäänpääsymaksu. Kaupunki on ryhtymässä toimiin, jolla vapaakortin 

väärinkäyttöä estetään.  

 

Valmennusmaksut 

Vandersin hallitus on päättänyt luopua valmennusmaksujen sisaralennuksista.  

Syksyn valmennusmaksujen eräpäivät ovat poikkeuksellisesti 30.9 ja 15.11.  

 Edustus, Nuorten Edustus, IKM ja Rolloryhmien maksut on laskutettu molemmat erät. 

 Starttiryhmät, Kilpauimarikoulu ja Nuorten treeniryhmä on laskutettu ensimmäinen erä. 

 Masters sekä harrasteryhmät (eräpäivä 15.10) laskutetaan yhdessä erässä. 

Kaikkiin valmennusmaksuihin on huomioitu kaupungin päättämä ratamaksu. 

 

Lyhyesti ratamaksujen taustoista. 

Liikuntatilojen maksullisuus on osa Vantaan kaupungin liikuntapoliittista linjausta. Taustalla on muun muassa tarve 

muuttaa samankaltaisten liikuntatilojen maksut yhtä suuriksi. Perusliikuntapaikat ovat edelleen maksuttomia. Näitä 

ovat hiekkakentät ja päiväkotien sekä koulujen 200 neliömetrin ja sitä pienemmät liikuntasalit. Kaupunki on 

valmistellut tilojen maksullisuutta vuodesta 2019 alkaen. Kaikki vantaalaiset seurat ovat olleet kutsuttuina 

keskustelutilaisuuksiin. Vanders on myös osallistunut tilaisuuksiin. Helsingin uimahalleissa on käytössä ratamaksut, 

joten mitään uutta ja erilaista ei Vantaa ole keksinyt. On päätöksissä jotain hyvääkin. Turhia vuoroja tuskin varataan, 

ja näin vuoroja vapautuu itse toimintaan. 

http://www.dropbox.com/s/kdqou1e90kvwk42/Sopparihinnastot.pdf?dl=0


 

 

  

Valitettavasti kaupungin liikuntapoliittiset linjaukset eivät juuri tue kilpaurheilua. Kaupungin intresseissä on lisätä 

matalankynnyksen harrastamista ja tätä kaupunki myös tukee. Vanders järjestää matalankynnyksen toimintana 

erityisryhmien uimakouluja sekä lapsille suunnatun vesipallokoulun. Tästä kaupungin uutiseen. 

  

Vandersin kannalta haasteena on valmennusryhmien ratamaksut. Tilavarausten hallinnointi on myös lisääntynyt 

merkittävästi. Osa liikuntapoliittista linjausta on myös Elmo-liikuntapuiston rakennushanke Itä-Vantaalle. 

Ensimmäisenä on tarkoitus rakentaa uimahalli. Seurat ovat saaneet esittää toiveita uimahallin tilaratkaisuihin. 

Suunnitelma sisältää hyviä asioita; 10-ratainen 50 metrin allas ja liikuteltava seinä altaassa mahdollistaa 25 metrin 

radan. Uintiurheilijoille on omat kuivatilat ja erillinen tila lastenaltaan opetukselle. Kaupungille on useaan otteeseen 

kuitenkin mainittu, että halli on suunniteltu kuntalaisille, eikä kilpaurheilua ole huomioitu riittävästi. 

Rakennussuunnitelma ei tue lajeina uimahyppyä, taitouintia tai uppopalloa. Halli ei tue myöskään uintikilpailuja, 

koska siihen ei olla rakentamassa katsomoa. Uuden hallin rakentamisen jälkeen Vantaalla ei ole edelleenkään 

uimahallia, jossa voisi järjestää kilpauinnin arvokilpailuja. Katsomo-asiaan on yritetty vaikuttaa yhdessä vantaalaisten 

uintiurheiluseurojen ja uimaliiton kanssa. 

 

https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/liikuntatilojen-hinnoittelun-muutoksilla-lisataan-edellytyksia-matalan-kynnyksen-harrastustoiminnalle

