
	  

	  

	  

	  	  	  	  	  Hyvä	  seuramme	  jäsen,	  	  

	  
Edessäsi	  on	  Vanajaveden	  Vesikoiden	  sähköinen	  tiedote	  seuramme	  toiminnan	  ajankohtaisista	  
asioista.	  Tähän	  vuodenaikaan	  painottuu	  tulevaisuuden	  suunnittelu	  ja	  nyt	  jokaisella	  jäsenellä	  on	  
mahdollisuus	  osallistua	  tähän	  suunnitteluun.	  

	  

Oman	  Seuran	  Analyysi	  -‐kysely	  

Kysely	  on	  saanut	  ennätyksellisen	  suosion.	  Jos	  et	  vielä	  ole	  vastannut	  kyselyyn,	  niin	  voit	  tehdä	  sen	  
linkistä	  https://my.surveypal.com/369.-‐Oman-‐seuran-‐analyysi	  vielä	  perjantaihin	  6.10.	  asti.	  	  

Tämä	  valtakunnallinen	  Olympiakomitean	  seurakysely	  toimii	  vuosittain	  toistettuna	  hyvänä	  
mittarina	  seuratoiminnan	  kehittämisessä.	  Kyselyllä	  kartoitetaan	  jäseniemme	  näkemyksiä	  
seuramme	  toiminnasta.	  Kyselyn	  tuloksia	  hyödynnetään	  tulevaisuuden	  suunnittelussa.	  Jo	  nyt	  
kyselyllä	  on	  saatu	  hyödyllistä	  tietoa.	  Kyselyyn	  toivotaan	  mahdollisimman	  suurta	  vastaajien	  
määrää.	  Huomioithan,	  että	  kyselyn	  viimeisessä	  avoimessa	  kohdassa	  voit	  esittää	  vapaasti	  toiveita	  ja	  
ideoita	  seuramme	  kehittämiseen.	  	  

Ja	  kun	  innostuit	  asiasta,	  niin	  tulethan	  paikalle	  kertomaan	  enemmän	  ajatuksiasi…	  

	  

Kauden	  2018	  toiminnan	  suunnittelu	  jatkuu	  jaostojen	  työpajoilla	  

Torstaina	  12.10.	  klo	  18.00	  -‐	  20.30	  järjestetään	  kaikille	  jäsenillemme	  avoin	  jaostojen	  työpaja	  
AinaComilla,	  osoitteessa	  Parolantie	  104,	  pääovesta	  sisään.	  

Seurassamme	  harrastetaan	  melontaa	  eri	  muodoissa,	  jäsenillämme	  on	  erilaisia	  tapoja	  harrastaa	  
melontaa	  ja	  varsinaisen	  melontatoiminnan	  lisäksi	  seuramme	  vaatii	  toimiakseen	  monenlaista	  
melontaa	  tukevaa	  työtä.	  Näitä	  edellä	  lueteltuja	  melonnan	  muotoja	  ja	  toimintoja	  ovat	  mm.:	  

• virkistysmelonta	  
• koulutustoiminta	  
• retkimelonta	  
• vajan	  ja	  kaluston	  ylläpito	  
• nuorisotoiminta	  
• erityismelonta	  
• hallinnolliset	  toimet	  seuran	  sisällä	  ja	  ulkopuolella	  
• kilpamelonta	  jne.	  

Tule	  miettimään	  yhdessä	  muiden	  kanssa	  miten	  näitä	  seuratoiminnan	  asioita	  hoidetaan	  
tulevaisuudessa	  ja	  millaista	  toimintaa	  toivoisit	  seurassamme	  järjestettävän	  ensi	  vuonna.	  
Työpajaan	  toivotaan	  paikalle	  mahdollisimman	  suurta	  osallistujajoukkoa,	  jotta	  jäsentemme	  toiveet	  
voidaan	  huomioida	  mahdollisimman	  hyvin	  ensi	  vuoden	  toimintasuunnitelman	  laadinnassa.	  	  

Tämä	  on	  yhden	  illan	  projekti	  seuratoiminnan	  hyväksi	  ilman	  sitoutumista.	  Tule	  rohkeasti	  mukaan.	  



	  

	  

Syyskokous	  

Vanajaveden	  Vesikoiden	  syyskokous	  pidetään	  torstaina	  23.11.	  klo	  18.00	  AinaComilla	  osoitteessa	  
Parolantie	  104,	  sisäänkäynti	  pääovesta.	  

	  

Tiedotus	  

Hallituksen	  toiminnan	  yhtenä	  painopistealueena	  on	  seuratoimintamme	  jäsentiedottamisen	  
kehittäminen	  ja	  parantaminen.	  Sähköinen	  tiedote,	  uudistuneet	  nettisivut	  ja	  seuran	  avoimet	  
tilaisuudet	  ovat	  jo	  toteutuneita	  toimenpiteitä.	  Seurakyselyn	  ensipäivien	  yhteenveto	  vahvisti	  
käsitystä	  tiedotuksen	  kehittämistarpeista	  ja	  antoi	  selkeitä	  aihealueita,	  joista	  seuramme	  jäsenet	  
ovat	  kiinnostuneita	  ja	  joista	  ei	  ole	  saatavilla	  riittävästi	  tietoa.	  Hallitukselta	  on	  tiedusteltu	  sitä,	  
miten	  palautetta	  seurastamme	  ja	  seuramme	  toiminnasta	  voi	  antaa.	  Hyvä	  kanava	  saada	  viestisi	  
hallituksen	  tietoon	  on	  sähköpostiosoite	  vesikot@gmail.com.	  

	  

Hallitusten	  tapaaminen	  	  

Toiveemme	  7.10.	  pidettäväksi	  suunnitellusta	  keskustelutilaisuudesta	  yhdessä	  alkuvuoden	  
toimineen	  hallituksemme,	  toiminnantarkastajamme	  ja	  kilpajaoksemme	  vetäjän	  kanssa	  peruuntui	  
aikataulu-‐	  ja	  muiden	  esteiden	  vuoksi.	  Saimme	  kuitenkin	  palautetta	  eri	  muodoissa.	  	  

Avoimuus,	  osallistuvan	  seuratoiminnan	  mahdollistaminen	  kaikille	  ja	  hyvät	  käytöstavat	  ovat	  
Vanajaveden	  Vesikoiden	  arvoja.	  

	  

Vesikkolinnan	  avaimet	  

Vesikkolinnan	  vanhat	  avaimet	  ovat	  käytössä	  marraskuun	  loppuun	  saakka.	  Vesikkolinnan	  lukot	  
vaihdetaan	  ilman	  eri	  ilmoitusta	  joulukuun	  aikana	  eli	  joulukuun	  aikana	  vajalle	  menevien	  on	  syytä	  
pitää	  mukanaan	  sekä	  vanha	  että	  uusi	  avain.	  	  

Niille	  vanhojen	  avaimien	  haltijoille,	  jotka	  eivät	  ole	  vielä	  lunastaneet	  uutta	  avainta	  ja	  ovat	  seuran	  
jäseniä,	  lähetetään	  henkilökohtainen	  tiedote	  lukkojen	  vaihdosta	  ja	  uuden	  avaimen	  lunastamisesta	  
joko	  sähköpostina	  tai	  kirjeenä.	  Viesti	  lähdössä	  lokakuun	  ensimmäisellä	  viikolla.	  

Uudet	  avaimet	  ovat	  pantillisia.	  Avainpantti	  on	  20	  euroa.	  Avaimen	  panttimaksun	  voi	  maksaa	  
käteisellä	  avaimen	  luovutuksen	  yhteydessä	  tai	  maksamalla	  panttimaksun	  etukäteen	  seuran	  tilille	  
FI46	  5680	  0020	  3262	  82.	  

Uuden	  avaimen	  lunastamisesta	  tulee	  sopia	  Laura	  Kujala	  kanssa	  (050	  336	  6695).	  

	  

	  

	  



	  

	  

Muutos	  uimahallivuorojen	  alkamisessa	  

Uimahallin	  peruskorjauksen	  valmistuminen	  on	  siirtynyt	  eteenpäin.	  Tämän	  hetkisen	  tiedon	  mukaan	  
uimahallin	  avajaisia	  suunnitellaan	  joulukuun	  alkuun.	  Vesikoiden	  uimahallivuoro	  on	  lauantaisin	  klo	  
9.00	  –	  11.00.	  Kajakeilla	  tapahtuvassa	  harjoittelussa	  keskitytään	  pelastautumistekniikoiden	  
harjoitteluun,	  toimintaan	  kaaduttaessa	  sekä	  eskimokäännöksen	  alkeiden	  ja	  eskimokäännösten	  
harjoitteluun	  (http://vanajavedenvesikot.fi/wp-‐content/uploads/2017/02/Halliharjoittelu.pdf).	  
Lisäksi	  uimahallivuoron	  aikana	  käytössämme	  on	  kaksi	  uimarataa.	  

	  Uimahallivuoroon	  liittyvistä	  käytänteistä	  tiedotetaan	  lähempänä	  ajankohtaa.	  

	  

	  

Terveisin	  

Vanajaveden	  Vesikoiden	  hallitus	  

Pirre	  Lammi,	  Jyri	  Niskanen,	  Laura	  Kujala,	  Heikki	  Vesalainen,	  Hanna	  Vilkka,	  Matti	  Adler,	  Tomi	  Saarentola	  ja	  
Heidi	  Ojala	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vanajaveden	  Vesikoiden	  toimintaa	  ovat	  tukeneet	  tänä	  vuonna	  

	   	  	  

	  


