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Seuran vuosi 2021 

Hämeenlinnan Uimaseura ry on perustettu vuonna 1912 ja on Suomen uimaliiton alainen 

uintiurheilun erikoisseura, joka tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kurssitoiminnan ja kilpauinnin 

parissa kaiken ikäisille. 

Tammi-heinäkuussa päätoimisena kurssitoiminnasta ja toimistotöistä vastasi Niina Heikkilä. 

Kilpauintiryhmiä koordinoi ja eri ryhmiä valmensi Juuso Rantanen. Jari Mäkäläinen on toiminut 

valmentajana sekä kilpauinnissa että Taiturit – ryhmissä. Heikkilän irtisanouduttua kesäkuun 

lopussa päätettiin muokata uimaseuran organisaatiorakennetta ja palkata Juuso Rantanen 

toiminnanjohtajaksi. Elo-lokakuussa hän vastasi kurssitoiminnasta, toimistotyöstä ja kilpauinnin 

yleisistä asioista. Kurssitoiminnan organisoinnissa apuna toimi osa – aikaisesti Kreetta Peltovuori ja 

kilpauintipuolella Jari Mäkäläinen.  

Lokakuussa toteutettiin organisaation uudistamisen seuraava vaihe, kun Iina Salonen palkattiin 

päätoimiseksi kurssivastaavaksi. Loka-joulukuussa Salonen johti kurssipuolen toimintaa yhdessä 

Peltovuoren kanssa. Mäkäläinen otti lisävastuuta kilpauinnin asioissa ja Rantanen alkoi 

keskittymään toiminnanjohtajan töihin. 

Seuran päätoiminnot jakautuivat uintivalmennukseen, lasten kursseihin, aikuisten kursseihin, 

yhteistyöhön Hämeenlinnan kaupungin kanssa ja yhteistyöhön Lyseon lukion urheilulinja sekä 

urheiluakatemia Tavastian kanssa. Seuran ydin rakentuu edelleen kilpauinnin ympärille, mutta 

osallistujamääriltään isoimmassa roolissa ovat lasten kurssit. 

Vuonna 2021 uimaseuran toiminta oli kaksijakoista koronapandemian aiheuttamien rajoitusten 

vuoksi. Kevätkausi oli äärimmäisen vaikea ja haastava. Tammi-helmikuussa toiminta oli 

poukkoilevaa lähes viikoittain vaihtuvien koronarajoitusten vuoksi, maalis-huhtikuussa toimintaa 

saatiin vakioitua kun rajoitukset eivät enää muuttuneet viikoittain. Lisäksi rajoitukset rajasivat 

ryhmäkokoja maksimissaan 10 henkeen kerrallaan, minkä seurauksena toimintojen järjestämisen 

kustannukset nousivat huomattavasti normaalista. Hämeenlinnan liikuntahallit eivät myöskään 

tulleet hinnoittelussa vastaan vaan laskutti kalleimman taksansa mukaan. Lisäksi jatkuva toiminnan 

uudelleen suunnittelu ja käynnistäminen nosti palkkakustannuksia, koska käytännössä muutokset 

toteutettiin lisätöiden muodossa. 

Toukokuussa, kun rajoitukset alkoivat helpottamaan, Hämeenlinnan liikuntahallit päätti sulkea 

Hämeenlinnan uimahallit. Tämä merkitsi sitä, että kaikki aloitettu kurssitoiminta jouduttiin 

keskeyttämään ja tästä siirtyi huomattava määrä korvauskertoja syksylle, mikä vaikutti osaltaan 

etenkin syksyn ensimmäisen kurssijakson toiminnan tuottoihin. Kilpauinnin osalta harjoittelu siirtyi 

toukokuun ajaksi pois altaasta, mikä tarkoitti Juuso Rantasen ja Jari Mäkäläisen lomauttamista 

kahdeksi viikoksi kokonaan. Kesäkuussa he tekivät 60% työaikaa huolimatta siitä, että 

uintiharjoittelua pystyttiin jatkamaan Ahveniston maauimalassa. 

Syyskausi alkoi normaalisti elokuussa ja toimintaa saatiin ensimmäistä kertaa 1,5 vuoteen harjoittaa 

normaalisti ennen kuin uimahalli jälleen suljettiin ennen joulua. Syksyn aikana järjestettiin kolmet 

omat HäUs GP – kilpailut. Lisäksi seura toteutti suuren ponnistuksen uimaliiton myöntämien IKM – 

karsintojen muodossa. Kaikkiaan viidessä uintijaksossa kilpaili 314 uimaria yli 2100 startissa. 



Valitettavasti kilpailuiden järjestämisen kustannukset ovat nousseet viime vuosina niin paljon 

verrattuna kilpailuista saatuihin tuloihin, että tästä ei seuralle lisätuloja saatu aikaiseksi. 

Uimaseura järjesti syksyllä 2021 toimitsijakoulutuksen (2lk.) elokuussa. Ohjaajia koulutettiin elo- ja 

marraskuussa. Lokakuussa uimaseura teki yhteistyö Nykyaikainen 5 – ottelu Hämeenlinna 52 – 

yhdistyksen kanssa ja oli auttamassa heidän SM – kisoissaan uimahallilla. 

Vuoden aikana tulleiden lukuisien muutoksien vuoksi Tähtiseura – hanke ei edennyt käytännössä 

ollenkaan vuoden 2021 aikana. Hanketta jatketaan vuoden 2022 aikana. 

Seuran taloudellinen tulos vuodelta 2021 oli tappiollinen. Seuran vuosi 2022 on mennyt edelleen 

koronapandemian aiheuttamien tappioiden ja haittojen minimoinnissa ja seuran toiminnan 

ylläpitämisessä pandemian keskellä. Pandemian pitkittyessä uimaseuran taloudellinen liikkumavara 

on kuihtunut olemattomiin. Jos toimintaa ei saa toteuttaa normaalisti, on edessä toiminnan 

keskeyttäminen rajoitusten ajaksi. Taloudenpidossa hyvänä apunamme on ollut kirjanpitäjämme 

Marjo Ekholm. 

 

 

Hallinto 

Uimaseuran johtokunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2021 aina kulloinkin voimassa olleiden 

rajoitusten sallimilla tavoilla. 

 

Johtokuntaan kuuluivat: 

Pia Viskari, puheenjohtaja 

Sanna Routamo, varapuheenjohtaja 

Heikki Ytti 

Jouni Luopajärvi 

Outi Kyllönen 

Katariina Linna 

Piia Nieminen 

Johanna Kainlauri 

 

Asiakasvastuullisena kirjanpitäjänä toimi Marjo Ekholm Tilitoimisto Markku Mäkelä Oy:stä ja 

tilintarkastajana Pekka Siltala, HT-tilintarkastaja. 

 

 



Kilpauinti ja valmennus 

Keväällä 2021 Hämeenlinnan uimaseurassa oli neljä kilparyhmää: R1, R2, R3 ja R4. Uimareita 

ryhmissä oli 45. R1 oli myös uimaseuran edustusryhmä. Syksylle muodostettiin taloudellisista syistä 

kolme kilparyhmää, R1 ja R2 sekä R3 ja R4 yhdistettiin omiksi suuriksi ryhmikseen. Lisäksi 

Taiturikoulu 3:n uimareista muodostettiin kolmas kilparyhmä. Kilpauimareiden määrä pysyi noin 45 

lopettamisten ja seurasiirtojen vuoksi. 

Keväällä 2021 Juuso Rantasen vastuulla oli valmennuspuolen yleisten linjojen teko ja R1 – ryhmän 

valmentaminen. Toiminnan kehittämiselle ei jäänyt aikaa rajoitusten vuoksi. Rajoitusten vuoksi 

Rantanen valmensi myös R2 – ja R4 – ryhmiä. Mäkäläinen valmensi taiturikouluja, R2 – ja R3 – 

ryhmiä. Rantanen oli pois töistä maalis – huhtikuussa kaikkiaan seitsemän viikkoa. Tällä välin 

valmennukseen otettiin Mäkäläisen avuksi mukaan OTO – valmentajia. Lähes 

ylitsepääsemättömistä haasteista huolimatta uimaseuran valmennuspuoli sai kehitettyä huimasti 

varsinkin kaikista nuorimpia uimareita, mikä näkyi hienoina tuloksina syksyn kilpailuissa. 

Kevätkauden aikana kilpailtiin vain kerran, kesäkuussa Tampereella (169 starttia). 

Kesällä toteutettujen organisaation uudistusten ja ryhmien yhdistämisten jälkeen Mäkäläinen 

valmensi R1 – ryhmää ja Rantanen R2 – ryhmää. Mäkäläisen vastuulla oli myös organisoida 

taiturikoulujen ja R3 – ryhmän toimintaa. Taiturikouluissa ja R3 – ryhmissä käytettiin myös OTO – 

valmentajia. Rantanen vastasi edelleen yleisten linjausten tekemisestä, Mäkäläinen 

jalkauttamisesta. 

Taiturikouluja uimaseuralla oli koko vuoden ajan yhteensä kolme ryhmää, T1, T2 ja T3. Uimareiden 

määrän vaihtelu oli suurta, keskimäärin uimareita oli noin 45-50. Vuosi 2021 sujui pääosin selvitessä 

haastavassa arjessa ja laatuun liittyviin seikkoihin päästiin paneutumaan vasta loppusyksystä. 

Taiturikoululaisten aktiivista ohjaamista kilpaurheilun pariin jatkettiin syksyllä 2021 ja lukuisia 

taitureita otti osaa myös IKM – karsintoihin. 

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja Hämeenlinnan liikuntahallien hallin 

sulkemispäätöksen vuoksi uimaseurasta ei lähtenyt uimareita kesän SM – kilpailuihin. Rollo- ja IKM 

– uinnit oli peruttu. Syksyllä kilpailtiin usein, kaikkiaan nuorimmat uivat syys-lokakuun aikana kuusi 

kansallista kilpailua. Näistä kolme kisattiin Hämeenlinnassa, kaksi Tampereella (yhteensä 231 

starttia) ja yksi Nurmijärvellä (102). Marraskuussa uitiin vielä syksyn kolmas HäUs GP ennen kuin 

koronapandemia alkoi jälleen rajoittaa kilpailemista. 

Marraskuun alussa uiduista IKM – karsinnoista Iiro Kyllönen, Saimi Lanki, Joni Routamo ja Ilmari 

Partanen saavuttivat kaikkiaan 17 IKM – finaalipaikkaa. Lisäksi nuorimmissa ikäluokissa, jotka uivat 

karsinnat suorina loppukilpailuina, neljä uimaria saavutti sijoituksen 16 joukkoon koko Suomen 

tuloksissa. Finaaleissa Kyllönen sijoittui 8. 200 metrin perhosuinnissa ja 400 metrin vapaauinnissa 

sekä Lanki 8. 200 metrin perhosuinnissa ja 200 metrin rintauinnissa. 

R1 – ryhmän uimareita osallistui syksyn aikana Grand Prix  - uinteihin Jyväskylässä (19 starttia) ja 

SM/NSM – kilpailuihin Espoossa (14 starttia). Moni uimari nosti vaikean uintivuoden aikana tasoaan 

huomattavasti ja kaikkiaan voidaan todeta, että uimaseuran kilpauintipuoli otti suuria harppauksia 

eteenpäin haastavan toimintavuoden aikana. 



R1 – ryhmän kuivaharjoittelua pyrittiin kehittämään palkkaamalla punttisalille ja kuivaharjoituksiin 

erilliset valmentajat. 

Uimareita ohjasi noin 8 valmentajaa vuoden 2021 aikana. 

 

Kurssitoiminta 

Vuosi 2021 on ollut äärimmäisen vaikea ja kaksijakoinen myös Hämeenlinnan uimaseuran 

kurssitoiminnassa. Tammi – helmikuussa kurssien järjestäminen oli lähes mahdotonta jatkuvien 

rajoitusmuutosten vuoksi. Kurssien jatkuva säätäminen myös vaati todella paljon lisätyötä 

normaaliin tilanteeseen nähden. Kun kurssien toiminta saatiin maalis-huhtikuussa säännöllisesti 

toimimaan, oli toimintaa hankaloittamassa koronarajoitukset, jotka esimerkiksi rajasivat tilojen 

käyttöä 10 henkeen kerrallaan per ryhmä, mikä tarkoitti, ettei pukuhuoneessa saanut olla kuin 5 

lasta toisen vanhempansa kanssa yhtä aikaa. Ryhmästä riippuen tämä on 40-70% vähemmän kuin 

normaalissa tilanteessa, ja saman rajoituksen vuoksi allastiloja ei voitu täyttää niin tehokkaasti kuin 

normaalissa tilanteessa. Tästä johtuen kurssien tuotot jäivät pieniksi. 

Suurin takaisku uimaseuran kurssipuolen toimintaan oli Hämeenlinnan liikuntahallien yhtäkkinen 

päätös sulkea uimahalli kaikilta käyttäjiltä touko – heinäkuun ajaksi. Tämä keskeytti kurssitoiminnan 

ja täten siirsi osan kevään tuotoista korvauskerroiksi syksyn kurssijaksoille. Kesäkuussa pystyimme 

järjestämään muutamia kesäkursseja Ahveniston maauimalla, mutta näiden toimintojen tuotot ovat 

laiha lohtu isossa kuvassa. Elo – joulukuun ajan uimaseura sai hoitaa kurssitoimintaa normaalisti. 

Kurssipuoli koki suuren mullistuksen kurssivastaavana toimineen Niina Heikkilän irtisanoutuessa 

kesäkuussa. Hänen työpanostaan korvaamaan palkattiin elokuussa Kreetta Peltovuori osa-aikaisella 

työajalla joulukuun loppuun asti kestävällä sopimuksella. Lisäksi toiminnanjohtajaksi palkatun Juuso 

Rantasen työaikaa ohjattiin vahvasti kurssipuolen toimintaan varsinkin elo – lokakuussa. Lokakuussa 

uudeksi täysipäiväiseksi kurssivastaavaksi palkattiin Iina Salonen. 

 

Lasten kurssit 

Lasten uimakoulutoiminta on Hämeenlinnan uimaseuran mittavin osa-alue osallistujamäärillä 

mitattuna. Normaalissa tilanteessa kurssit alkavat neljä kertaa vuodessa: tammikuussa, maalis-

huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa. Jokainen kurssi kestää keskimäärin 9 kertaa ja 9 viikkoa. 

Kursseja järjestetään uimaseuran vuoroilla pääsääntöisesti viikonloppuisin lapsille ja perheille 

sopivina aikoina. 

Kevätkaudella 2021 ehdittiin aloittamaan Hämeenlinnan uimahallissa yksi kurssijakso ennen kuin 

uimahalli päätettiin sulkea. Näistä kursseista osa siirtyi korvaavina kertoina syksyn kurssijaksoille. 

Syksyllä 2021 uimaseura toimi normaalista ja järjesti uimaopetusta kaksi kurssijaksoa Hämeenlinnan 

uimahallissa ja Voutila - keskuksessa. Lammin uimahallissa järjestettiin yksi kurssijakso. 

Hämeenlinnan uimahallissa järjestettiin vesipeuhuloita, perhepeuhuloita, vanhempi – lapsi -ryhmiä, 

alkeis- ja jatkouimakouluja, vesiralleja sekä lasten ja nuorten harrasteryhmiä. Voutilakeskuksessa 

järjestimme vauva- ja perheuintiryhmiä. Lammilla järjestimme alkeis- ja jatkouimakouluja sekä 

yhdistetyn vesiralliryhmän.  



Ryhmiä ohjasi noin 40 ohjaajaa koko toimintavuoden aikana. Ohjaajat toimivat erilaisissa 

ohjaustehtävissä pää- ja apuopettajina, sekä pukuhuonevahteina kuljettaen uimakoululaisia 

aikataulutetusti pukuhuoneista allastiloihin ja sieltä takaisin. Tervakosken ryhmät olivat tauolla koko 

toimintakauden 2021. 

Syksyllä 2021 käynnistettiin lasten kurssien uudelleen organisointi, jossa luovuttiin vanhoista 

kurssinimistä ja supistettiin ryhmien määrää 12 eri ryhmästä viiteen yhdistämällä kursseja toisiinsa. 

Uudistuksesta vastasivat Rantanen, Salonen ja Selina Virkkunen. Tavoitteena uudistuksella on lisätä 

selkeyttä kurssien valintaan ja organisoimiseen tavoitteista ja laadusta tinkimättä. Uudistus koski 

käytännössä kaikkia toimintatapoja sekä palkanmaksun rakennetta. Uudistukset astuivat voimaan 

tammikuussa 2022. 

 

Harrasteryhmä ja Junior Lifesaver – ryhmä 

Lasten ja nuorten harrasteryhmät alkoivat keväällä mutta joutuivat muiden toimintojen tapaan 

lopettamaan kurssijakson kesken uimahallin sulkeutuessa. Myös harrasteryhmistä siirtyi korvaavia 

kertoja syksyn kurssille. Syksyn osalta harrasteryhmät saivat toimia normaalisti. Ryhmissä ui syksyllä 

yhteensä 43 lasta. Lasten harrasteryhmä harjoitteli kerran viikossa ja nuorten harrasteryhmä kaksi 

kertaa. Junior Lifesaver – toimintaa ei järjestetty vuonna 2021. 

 

Erityisharrasteryhmä 

Erityisharrasteryhmä harjoitteli syksyn ajan kerran viikossa oman vastuu-uimaopettajansa kanssa. 

Ryhmän jatkoa punnitaan aina puolivuosittain.  

 

Aikuisten kurssitoiminta 

Aikuisille uimaseura tarjoaa uimarin polun, johon kuuluu alkeisuimakoulu, jatkouimakoulu, 

uintitekniikkakurssi, uintitekniikkakurssi 2, erilaiset lajitekniikkakurssit kuten vapaauinnin ja 

rintauinnin tekniikkakurssit, aikuisten harrasteryhmät ja Masters - ryhmä. Uinnin lisäksi aikuisille 

järjestetään myös ohjattua vesijuoksua.  

Aikuisten kurssitoiminta oli kevään 2021 tauolla aikuisia koskevien koronarajoitusten vuoksi. 

Syksyllä aikuisten kursseja pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. Syksyllä harrasteryhmistä 

saatuihin tuloihin vaikutti vielä syksyltä 2020 siirtyneet korvaavat kerrat. 

 

Masters - uinti 

Masters – ryhmän toimintaa ei saatu aloitettua keväällä 2021 aikuisia koskevien koronarajoitusten 

vuoksi. Syksyllä ryhmä toimi aktiivisesti harjoitellen 1-2 kertaa viikossa, kerran ohjatusti ja kerran 

omatoimisesti saatujen ohjeiden mukaan. Masters – ryhmällä on oma vastuuvalmentaja. Syksyllä 

ryhmässä harjoitteli 15 uimaria. Osa Masters – uimareista osallistui myös kilpailuihin 

toimintakauden aikana. 



 

Uimahyppy 

Marras- joulukuussa uimaseura keräsi kokoon uimahyppyjen harrasteryhmän, jonka varsinainen 

toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2022. Kyseessä on kokeilu, jonka avulla uimahyppytoimintaa 

pyritään tuomaan uudelleen uimaseuran harrastusvalikoimaan. Samalla aloitettiin uusi 

monilajiryhmä, jonka kautta tavoitteena on jalkauttaa muiden uimaliiton alaisten lajien 

harrastamista seuraan. 

 

Koululaisryhmät 

Normaalissa tilanteessa olemme järjestäneet koululaisryhmille uinninopetusta tilauksesta kevät- ja 

syyskauden aikana. Yhteistyö koulujen kanssa on ollut sulavaa ja palaute kouluilta on ollut erittäin 

positiivista. Vuonna 2021 koronatilanteen vaikutus myös koululaisuintien määrissä oli huomattava. 

Keväällä 2021 ei koululaisuinteja ohjattu ollenkaan. Syksyllä tämäkin toiminta piristyi selkeästi ja 

tuotimme uimaopetusta niin Hattulan kuin Hämeenlinnan lapsille. 

 

Talous 

Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa 49.050,41 euron alijäämää (80.749,31 € alijäämä/v 2020). 

Taseessa oman pääoman osuus oli -7.170,75 € (41. 879,66 €/v 2020). Rahat ja pankkisaamiset 

31.12.2021 olivat 66.745,45€. 

Vuonna 2021 uimaseura sai korona - avustuksia yhteensä 48 813,89€. 

 

Suurimpia kulueriä ovat olleet henkilöstökulut ja korkealla tasolla olevat hallivuokrat. Tuotot 

koostuvat kurssi – ja valmennusmaksuista. Tuottoja on ollut huomattavasti normaalia vähemmän 

koronapandemiasta johtuen. 

Seura teki vuonna 2021 yhteistyötä Pihlajalinna Oy:n ja Lammin osuuspankin kanssa. 

Vuonna 2021 päätettiin siirtyä Suomisport – ilmoittautumisjärjestelmään. Jatkossa myös 

harjoitusmaksut maksetaan Suomisportin kautta.  

Seuramme on merkittävä työnantaja paikallisille nuorille. Palkkaa maksettiin vuonna 2021 yhteensä 

51 henkilölle. 

 

Hämeenlinnassa 1.4.2022 

Hämeenlinnan Uimaseura Ry:n johtokunta 


