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YLEISTÄ 

Seuran toiminta on tilikauden aikana ollut aktiivista sekä uintivalmennuksen että kurssitoiminnan puolella. 

Seuran toiminta on keskittynyt Hakunilan, Tikkurilan ja Korson uimahalleille. 

Vuonna 2018 seurassa keskityttiin toiminnan ja talouden ylläpitämiseen Tikkurilan uimahallin remontin 

aikana. Toiminta saatiin sopeutettua remontin aikaisista ratatilan tiivistyksistä huolimatta ja jokaiselle 

valmennusryhmälle kohtuullisesti harjoitusaikoja. 2017/2018 vuodenvaihteessa toteutettu 

organisaatiomuutos vietiin hallitusti läpi ja vuoden loppupuolella keskityttiin valmennuspäällikön roolin 

selkeyttämiseen. Tämä työ jatkuu myös vuoden 2019 alkupuolella. 

Syyskaudella tarkennettiin talouden linjauksia edellisenä vuonna linjattujen tukien ja palkitsemisien 

suhteen. Samalla tarkennettiin matkustusohjeita sekä kilpailu- ja leirimatkakäytäntöjä. 

Uimareiden leiritoimintaa tuettiin avustusten ja varainhankinnan kautta mm. rollo- ja ulkomaan leireillä. 

Kotimaan leireillä tuki ohjattiin uimareiden testauksiin. 

Vuoden 2018 aikana harrastetoiminnan kasvu jatkui seurassa. Sekä nuorten harrasteryhmiin että masters-

ryhmiin olisi tullut paljon enemmän uusia uimareita kuin pystyttiin vastaanottamaan. KKI-hanketuella 

suunniteltua aikuisten vesiliikuntaa ei kyetty aloittamaan Tikkurilan uimahalliremontin myötä vähentyneen 

ratatilan johdosta. Hanketukeen anottiin ja saatiin lisäaikaa syyskuuhun 2019 saakka. Syyskaudella 2018 

valmisteltiin jo kevään 2019 rakennetta, jotta hankkeen toteutuminen saadaan varmistettua. 

 

Hallinto ja talous 

Seuran puheenjohtajana toimi tilikauden ajan Leena Jansson. 

Hallituksen jäseniä olivat lisäksi Pia Klemi (varapuheenjohtaja), Anu Adler, Matti Alpola, Sari Silta, Inka 

Tiainen ja Raoul Wagner. Hallituksen varajäseniä olivat Jarmo Herrala, Janne Mikkola, Miia Nätti ja Mari 

Pekkala. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 15 kertaa. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimi 

pääsääntöisesti toiminnanjohtaja Taru Koivu. Tilikauden aikana on myös järjestetty sääntömääräiset kevät- 

ja syyskokoukset. 

Toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti Taru Koivu palkattuna, kokoaikaisena työntekijänä. Valmennuspäällikön 

tehtäviä hoiti Karin Kandell-Rekonen palkattuna, kokoaikaisena työntekijänä. Elokuun puolivälistä alkaen 

kurssisihteerin tehtäviä hoiti Saija Kemiläinen palkattuna, kokoaikaisena työntekijänä. 

Seuran palkanlaskennan hoiti Sportti Kupla Oy ja kirjanpidon Rantalainen Oy, jossa seuran kirjanpitäjänä 

toimi Heli Kanerva.  

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Valmennus- kilpailu- ja leiritoiminta on rahoitettu jäsen- ja 

harjoitusmaksujen lisäksi kurssitoiminnan tuotoilla sekä seuran järjestämien kilpailujen tuotoilla. Lisäksi 

seura on saanut toimintaansa avustuksia mm. Vantaan kaupungilta ja Aktia-säätiöltä sekä erilaisia 

hanketukia toiminnan kehittämiseksi. 
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Viestintä 

Seuran jäsenviestintä hoidetaan pääsääntöisesti myClubin kautta tiedoitteina ja sähköposteina. myClub 

mahdollistaa jäsenten omien tietojen ylläpidon, joka varmistaa viestien perilletulon oikeaan osoitteeseen.  

Seuran kotisivut toimivat ensisijaisesti seuran esittelyalustana ja markkinointikanavana. Kotisivut myös 

tukevat myClub-viestintää tarjoamalla ei-jäsenille mahdollisuuden ilmoittautua mukaan toimintaan. 

Sosiaalisen median profiilia seuran markkinointikanavana nostettiin vuoden aikana nimittämällä seuraan 

SoMe-vastaava Laura Lajunen. Sosiaalisessa mediassa seura onkin ollut entistä aktiivisemmin näkyvillä 

Facebook-sivuillaan sekä Instagram-tilillään. 

Seuran toiminnasta ja talousasioista on jäsenistölle tiedotettu myös sääntömääräisten kokousten 

(kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous joulukuussa) yhteydessä sekä elokuussa järjestetyssä SiWa-

Gaalassa. 

 

UINTIVALMENNUS 

Seuran ydintoimintaa on kilpauinti. Kilpauinnissa on panostettu uimarin yksilölliseen kehitykseen hänen 

omista lähtökohdistaan. 

Seuran valmennuspäällikkönä toimii Karin Kandell-Rekonen ja tiimivastaavina Janne Ihanainen sekä Paula 

Ritanen-Närhi. Lasten ja nuorten kilpauintivalmennus oli vuonna 2018 seurassa jaettu neljään tiimiin, joiden 

sisällä harjoitteli 1-4 eri tasoista ryhmää.  

Kilpauintitiimien lisäksi seurassa toimi vuoden aikana 5 eri tasoista aloittelevien uimareiden ryhmää sekä 

lasten ja nuorten harrasteryhmää. Aikuisuimareille tarjolla oli sekä masters-uintiryhmä että triathlon-

ryhmä, joissa molemmissa harjoitteli sekä kilpailevia aikuisuimareita että oman uintikunnon ylläpitämiseen 

tähtääviä aikuisuimareita. 

Lasten ja nuorten valmennusryhmissä harjoitteli vuoden aikana 200 uimaria ja aikuisten masters- ja 

triathlon-ryhmissä yhteensä 49 uimaria. Valmennuspäällikön ja tiimivastaavien lisäksi valmennukseen 

osallistui 25 valmentajaa, apuvalmentajaa ja tuuraajaa. 

Seura oli mukana Vantaan yläkoulujen URHEA toiminnassa sekä hoiti Sotungin lukion uintiharjoitukset koko 

toimintavuoden 2018.  

 

Kilpailu- ja leiritoiminta 

Valmennusryhmien kilpailu- ja leiritoimintaa on toteutettu seuran valmennuslinjausten ja 

kausisuunnitelmien mukaisesti. Tilikauden aikana nuorten kilparyhmille järjestettiin kotimaan leirejä 

Pajulahdessa ja Vierumäellä sekä ulkomaan leirejä Espanjassa. Kesän Rollo-leiriin osallistui 13 uimaria. 

Seuran uimarit osallistuivat omien kilpailuiden lisäksi lähinnä lähialueella pidettäviin kilpailuihin sekä 

arvokilpailuihin kotimaassa ja ulkomailla tavoitteidensa ja tasonsa mukaan. 
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SFI mästerskapen 10.-11-2018 Turussa. SiWasta mukana 23 uimaria 99 startilla ja 14 viestistartilla. 

Saavutuksena pronssia poikien 16 v. 4x100 metrin sekauintiviestissä. Joukkueessa uivat Konsta Pekkala, 

Matti Nätti, Juho Marjala ja Miro Merinen. 

Rollot 5.-8.6.2018 Lahdessa. SiWa-uimareita mukana yhteensä 15 (10 tyttöä,5 poikaa, yhteensä 48 starttia. 

T10/P11 viestijoukkue sijoittui seitsemänneksi 4x50 metrin vapaauintiviestissä ja Jonna Kurki oli seitsemäs 

T10 sarjassa 50 m rintauinnissa. 

Pitkän radan IKM-kilpailut 5.-7-6.2018 Espoossa. SiWa-uimareita mukana 13 (7 tyttöä, 6 poikaa, yhteensä 

53 starttia). Mitalisaldosta huolehti Karla Tiainen, joka otti puhtaan värisuoran: Kultaa 200 pu, hopeaa 100 

pu ja pronssia 200 vu. Karla kuuluu myös Suomen uinnin ikäkausimaajoukkueseen kaudella 2018-2019. 

Pitkän radan NSM/VSM/SM-kilpailut 28.6.-1.7.2018 Jyväskylässä  

13 SiWa-uimaria, joilla yhteensä 43 kisastarttia. Nuorten sarjassa Taneli Lantta voitti 400 vapaauintia ja oli 

toinen 800 m ja 1500 m vapaauinnissa. Parauinnissa Daniela Sohlman voitti kaksi kultaa: 400 vu ja 200 sku 

ja kaksi hopeaa: 50 pu ja 100 pu. Lisäksi hän oli 3. 50 m vapaauinnissa. Jenna Saarinen oli kolmas 50 m 

perhosuinnissa. Aikuisten puolella Taneli Lantta voitti kolme mitalia: kultaa 400 vu, pronssia 800 vu ja 1500 

vu. 

Nuorten PM-kilpailut 7.-9.12.2018 Oulussa. SiWasta mukana Suomea edustamassa Taneli Lantta, 

sijoitukset 400vu 10., 1500vu 6. ja 4x200vuv 4. Kaikki sijoituksen nuorten sarjassa. 

Lyhyen radan NSM/VSM/SM-kilpailut 15.11.-18.11.2018 Vaasassa. Mukana 11 SiWa-uimaria, Taneli Lantta 

voitti Nuorten sarjassa kultaa 400 m vapaauinnissa ja hopeaa 800 m ja 1500 m vapaauinneissa. Aikuisten 

puolella hän saavutti hopeamitalit 800 m ja 1500 m vapaauinneissa. 

Lyhyen radan IKM-loppukilpailut 30.11.—2.12.2018 Lappeenrannassa. Mukana 12 SiWa-uimaria (6 tyttöä, 

6 poikaa, yhteensä 36 starttia). Karla Tiainen saavutti hopeamitalit 100m ja 200m perhosuinneissa. 

Masters 

Lyhyen radan mastersmestaruuskilpailut 23. 25.3.2018 Salossa. SiWasta oli mukana 23 uimaria 79 startilla. 

Saavutuksena 11 kultaa, 17 hopeaa ja 9 pronssia. Tuloksena 66 seuran joukossa seurapisteissä 7. sija. 

Pitkän radan mastersmestaruuskilpailut 26.-28.10-2018 Turussa. SiWasta oli mukana 24 uimaria 86 

startilla. Saavutuksena 12 kultaa, 15 hopeaa ja 18 pronssia. Tuloksena 68 seuran joukossa seurapisteissä 5. 

sija. 

 

KURSSITOIMINTA 

Seuran kurssitoiminta jatkui koko toimintavuoden 2018 hyvällä täyttöasteella. Kurssitoiminnassa 

panostettiin hyvän laadun ylläpitämiseen ja allastilan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tärkeänä 

yhteistyökumppanina kurssitoiminnassa on Vantaan kaupunki, joka on ulkoistanut Vantaan 

uimakoulutoiminnan uimaseuroille. Myös Sporttia kaikille -hankkeen puitteissa seuran toiminta on 

lisääntynyt vuoden aikana. 
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Omat kurssit 

Hakunilassa ja Tikkurilassa toteutui vuoden aikana 4 kurssijaksoa SiWa-Sammakon uimakursseja, kaksi 

keväällä ja kaksi syksyllä. Syyskaudella Tikkurilan halliremontista johtuen Hakunilassa oli molemmilla 

kurssijaksoilla kursseja sekä lauantaisin että sunnuntaisin. Yhteensä eri tasoisia lasten ja nuorten kursseja 

järjestettiin vuoden aikana 108 ja aikuisten kursseja 16. Lasten ja nuorten kursseille osallistui vuoden aikana 

770 lasta, joista useampi kävi enemmän kuin yhden kurssin (1755 kurssin aloitusta). Aikuisten kursseille 

osallistui vuoden aikana 83 aikuista (kurssin aloituksia 128). 

SiWa-Sammakon uimakurssien toteutukseen ovat osallistuneet myös valmennusryhmien uimarit 

perheineen. Jokaiselle kurssi-illalle on tarvittu molempiin halleihin kolme vapaaehtoista aula- ja 

pukuhuonevahtia, jotka vastaavat yleisestä järjestyksestä kurssi-iltojen aikana.  

EasySwim-kurssit jatkuivat kevätkauden Hakunilassa ja syyskauden Korson uimahallissa. Kevätkaudella 

osallistujia oli 12 kahdella eri kurssitasolla (alkeet ja jatko). Syyskaudella EasySwim-osallistujia oli 16. 

Syyskauden päätteeksi tehtiin päätös luopua EasySwim -konseptin mukaisesta kurssitoiminnasta ja 

keskittyä seuran omaan kurssituotantoon. 

 

Yhteistyökurssit 

Vantaan kaupungin yhteistyöuimakouluja järjestettiin Hakunilan ja Tikkurilan uimahalleissa vuoden aikana 

yhteensä 113 kurssia, osallistujia oli kaikkiaan 880, joista suuri osa kävi useamman kurssin vuoden aikana 

(kurssin aloituksia yhteensä 1498). Aikuisten yhteistyökursseja järjestettiin Tikkurilan uimahallissa 

kevätkaudella 4, osallistujia kevään aikana oli yhteensä 39. Syyskaudella ei aikuisten yhteistyökursseja 

järjestetty Tikkurilan uimahalliremontin johdosta. 

Sporttia kaikille -hankkeen uimakouluja järjestettiin Korson uimahallissa vuoden aikana 10, joihin osallistui 

yhteensä 67 lasta ja aikuista (kurssin aloituksia 103). Sporttia kaikille -uintikerhoon osallistui kevätkaudella 

8 kerholaista. Syyskaudella kerhoa ei järjestetty vähäisen ratatilan johdosta. 

Vesijumppia järjestettiin kevätkaudella viikottain 14 Hakunilan, Tikkurilan ja Korson uimahalleissa. 

Syyskaudella Tikkurilan jumpat jäivät pois, eli viikottain jumpattiin 9 ryhmän voimin. Vesijumpissa kävi 

kevätkaudella yhteensä 192 ja syyskaudella yhteensä 153 kausipaikan lunastanutta jumppaajaa. 

 

KILPAILUTOIMINTA 

Seura järjesti vuonna 2018 perinteisten TYR Vantaa Junior Meet -kilpailuiden lisäksi Vantaa Meet -kilpailut 

toukokuussa ja Etelä-Suomi 2 alueen IKM-aluekilpailut marraskuussa sekä viidet seuran sisäiset 

seurakilpailut. Lisäksi olimme jälleen mukana järjestämässä Vantaan koululaisten uintikilpailuja lokakuussa 

Myyrmäen uimahallissa.  

Kilpailujen järjestämisessä ovat seuran vapaaehtoiset kilpailutoimitsijat korvaamattomassa roolissa. 

Kilpailutoimitsijoiden pyyteettömällä työllä tuotamme seuran uimareille enemmän kilpailukokemuksia ja 
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kansallisten kilpailuiden järjestelyillä tuemme myös seuran taloudellista tilannetta. Kilpailutoimitsijoita 

onkin seurassa koulutettu jatkuvasti lisää, vuonna 2018 järjestettiin kaksi 2lk toimitsijakoulutusta. 

Seuran tuomareista Matti Alpola on ollut tuomaroimassa pitkän radan EM-uinneissa Glasgowssa 3.-

9.8.2018 ja kilpailunjohtajana lyhyen radan ikäkausimestaruuskisoissa Lappeenrannassa 30.11.-2.12.2018. 

  

SEURA TYÖNANTAJANA 

Seurassa on työskennellyt vuoden 2018 aikana 4:n päätoimisen työntekijän lisäksi noin 40 osa-aikaista 

valmentajaa, apuvalmentajaa, kurssiohjaajaa ja apuohjaajaa.  

Seuran toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti Eslun järjestämiin seminaarikoulutuksiin 

ja alkuvuodesta järjestettyyn hallituksen kehityspäivään. 

Valmentajat ja ohjaajat ovat myös osallistuneet vuoden aikana mm. valmentaja, taso 1 ja 2, Suomen 

Valmentajat ry:n sekä Suomen Uimaliiton ohjaajakoulutuksiin. 

 

TILIKAUDEN 2018 TULOS 

Tilikauden 2018 tulos on 26 549,58 € 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan toimintapääomaan. 

 

 

Vantaalla 11.3.2019 

Hallitus    ___________________________________ 

    Matti Alpola, puheenjohtaja 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Pia Klemi, varapuheenjohtaja  Anu Adler 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Laura Lajunen    Sari Silta 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Inka Tiainen    Raoul Wagner 


