
 

 

Seuratiedote 6/2022. 

Suihkukäytänteistä  

Vantaan kaupunki muistuttaa suihkukäytänteistä. Ennen uintia käydään suihkussa ilman uima-asua, alasti. Tämä 

koskee myös uimareita joilla allasjumppa ennen uintia! Ehkäpä allasjumppaan kannatta laittaa shortsit ja t-paita ja 

sitten vaihtaa nämä uima-asuun, käyden suihkussa alasti ennen uima-asun pukemista. Lisäksi uima-asun pukemista 

suihkussa tulee välttää, suihkuttelu -> suihku kiinni -> uima-asun pukeminen -> uimaan. Tämä peseytyminen ennen 

uintia on meidän kaikkien yhteinen asia. Me voimme vaikuttaa siihen, että uima-altaan vesi pysyy hyvänä. Klooria ei 

voi määräänsä enempää lisätä altaisiin.  

 

Ja, suihkut eivät ole lämmittelyä varten, sitä varten ovat saunat! Muistetaan kaikki suihkutella sutjakkaasti! 
 
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? 
 
Toimitsijakoulutus 
Vielä ehdit mukaan 9.11.2022 järjestettävään Toimitsijakoulutuseen 
Kursseille ilmoittaudutaan mukaan tästä 2lk toimitsijakoulutus ja 1lk tuomarikoulutus. 

 

Vandersin järjestämät kilpailut. 

 18.-20.11.2022 Masters Tikkurila, ilmoittaudu mukaan talkoisiin tästä. 

 17.12.2022 Joulukarkelot, Myyrmäki, kilpailukutsu  

 4.2.2023 Talviuinnit, Myyrmäki 

 1.4.2023 Elixia Games, Tikkurila 

 20.5.2023 Vantaa Games, Tikkurila 
 
Uimaliiton kilpailukalenteri näyttää marraskuun osalta kovin tyhjältä. Päädyimme yrittämään järjestää lastenryhmille 
kilpailut Tikkurilaan Mastersmestaruuskilpailujen sunnuntai-iltapäivään, mikäli tämä on vain aikataulullisesti 
mahdollista. Mikäli aikataulu ei anna periksi, pyrimme Marraskuussa järjestämään seurakilpailut Myyrmäessä, tämän 
ajankohta on vielä avoin. Tästä omasta seurakilpailusta tiedotamme ensi viikolla, kun Masters-aikataulut ovat 
selvillä. 
 
Mastersmestaruuskilpailut on seuralle taloudellisesti todella merkittävä panos. Jokaisesta perheestä tarvitsemme 
mukaan talkoolaisia, että saamme kisat järjestettyä. Jokaiseen kisajaksoon tarvitsee noin 35 vapaaehtoista.  
 

http://www.vanders.fi/mukaan-seuratyohon/
http://www.vanders.fi/uutiset/toimitsijakoulutus/
https://www.suomisport.fi/events/1bd3c540-768f-4720-94e1-837e3a978ebb
https://www.suomisport.fi/events/353745aa-4d81-4110-871c-a190381c2b9a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXUq2qyazb8XtpUqM0HCdyq8iHOIfm1qDwPPeewr2Y-DeMOQ/viewform
http://www.vanders.fi/joulukarkelot/


 

 

Varusteet 

Varustetoimittajamme Janne Virtanen tulee Mastersmestaruuskilpailuihin mikäli on tarve päivittää treenikamoja.  

 

Lasten Vesipallokoulu 

Järjestämme Martinlaaksossa lauantaiaamuisin lasten Vesipallokoulua. Osallistujalla tulee olla uimataito eli 200 

metriä yhtäjaksoista uintia, josta 50 metriä selällään. Lisätietoja tästä 

 

Suomen Olympiakomitean luentosarja 

Urheilevien nuorten vanhemmille luentosarjaan pääset tutustuman tästä.  

 

Joulutauko Vandersin tominnassa 

Vandersin toiminta on joulutauolla niin, että viimeiset harjoitukset ovat 18.12. Altaaseen palataan vuodenvaihteen 

jälkeen. Edustusryhmä, Nuorten Edustusryhmä ja IKM-ryhmä valmentajat tiedottavat aloituspäivän viikolle 1. Muut 

ryhmät ja kurssit aloittavat toimintansa viikon 1 lauantaina 7.1.2023 tai sunnuntaina 8.1.2023.  

 

https://www.dropbox.com/s/kdqou1e90kvwk42/Sopparihinnastot.pdf?dl=0
http://www.vanders.fi/vesipallo/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/10/13/luentosarja-urheilevien-nuorten-vanhemmille/

