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Yleistä
Seuran toiminta on tilikauden aikana ollut aktiivista sekä kilpauinti- että
kurssitoiminnan puolella. Uintitoiminta on keskittynyt Hakunilan, Tikkurilan ja Korson
uimahalleille.
Kilpa- ja harrasteryhmien ratavuorojen lisäksi seuralla oli kevätkaudella omaa
kurssitoimintaa varten Hakunilan halli käytössään sunnuntai-iltaisin yleisöuinnin
jälkeen. Syyskaudella sunnuntai-iltojen kurssitoiminta laajeni myös Tikkurilan
uimahalliin. Osa Tikkurilan uimahallista oli lisäksi kevätkaudella lauantai-iltaisin
räpyläuinnin ja vapaasukeltajien käytössä.
Oman toiminnan lisäksi seura on osallistunut aktiivisesti Vantaan kaupungin
yhteistyöuimakoulujen järjestämiseen sekä Hakunilan että Tikkurilan uimahalleissa.
Sporttia kaikille –hankkeen puitteissa seura on järjestänyt naisten ja tyttöjen sekä
miesten ja poikien uimakouluja Korson ja Tikkurilan uimahalleissa.
Hallinto ja talous
Seuran puheenjohtajana toimi tilikauden ajan Leena Jansson.
Hallituksen jäseniä olivat lisäksi Raoul Wagner (varapuheenjohtaja), Hanni Drugg
(sihteeri), Pia Klemi, Minna Lundgren, Päivi Saarinen ja Katjuska Taht. Hallituksen
varajäseniä olivat Jouni Drugg, Heli Kanerva (talous), Ketevan Liedenpohja ja Tanja
Turunen. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 17 kertaa. Tilikauden aikana on
myös järjestetty sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
Toiminnanjohtajan/valmennuspäällikön tehtäviä hoiti Karin Kandell-Rekonen
palkattuna, kokoaikaisena työntekijänä. Seurakoordinaattorin/kurssivastaavan tehtäviä
hoiti Taru Koivu palkattuna, kokoaikaisena työntekijänä. Seurakoordinaattorin/
kurssivastaavan työsuhde on oppisopimuspohjainen ja tähtää johtamisen
erityisammattitutkintoon keväällä 2017.
Seuran talousasioita hoiti Sportti Kupla Oy ja kirjanpitäjänä toimi Heli Kanerva.
Seuran taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla. Kilpauintitoimintaa tuettiin seuran
varoista mm. leirien, kehonhuollon ja arvokilpailuiden osalta. Seuran talouden
seurannan helpottamiseksi seura siirtyi sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn ja
arkistointiin syksyllä.
Kevät- ja syyskauden välillä seuran jäsenmäärä kasvoi huomattavasti Vandersista ja
Keravan Uimareista siirtyneiden uimareiden ja valmentajien myötä. Kaupunki tuki
seuran kasvua mahdollistamalla riittävät ratavuorot kasvaneelle valmennustoiminnalle
sekä lisävuoroja kurssitoiminnan laajentamiselle.
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Uintitoiminta
Seuran valmennuspäällikkönä on toiminut koko vuoden 2016 Karin Kandell-Rekonen.
Kilpauintitoiminta on ollut jaettuna aikaisemman mallin mukaan
tasovalmennusryhmiin seuraavasti:
Kevät 2016
ISOT-ryhmä, tavoitteena ikäkausimestaruus-, nuorten Suomen
mestaruus-, Suomen mestaruus- sekä GP-kilpailut. Valmentajana Karin
Kandell-Rekonen, apuvalmentajana Kari Kujala sekä oheisvalmentajana
Tony Strömsholm
FOCUSryhmä, tavoitteena ikäkausimestaruuskilpailut. Valmentajana Juha
Saarinen
VAUHTIryhmä, tavoitteena Rollokilpailut. Valmentajana Janne Mikkola,
Karin Kandell-Rekonen, sekä apuvalmentajana Slava Kononenko.
STARTTIryhmä, tavoitteena kilpauinnin ja kilpailemisen opettelu.
Valmentajana Mari Jokitalo-Trebs, sekä apuvalmentajana Veera
Rekonen.
SAMMAKOT-ryhmä, jatkoa tekniikkakursseille. Tavoitteena pienen
uimarin jatkaminen harrastuksen parissa joko kilpa- tai harrastepuolella.
Valmentajana Liisa Meurman.
HARRASTEKILPAryhmä, tavoitteena innostaa lapsia ja nuoria
harrastamaan ilman kilpailullisia tavoitteita ja kuitenkin niin, että
kilpailemaankin pääsee halutessaan. Valmentajana Liisa Meurman ja Jere
Kujansuu.
HARRASTEryhmä, tavoitteena on liikunnan ilo läpi elämän.
Valmentajana Liisa Meurman.
Aikuisten uintiryhmiä seuralla oli kevätkaudella 2016 kaksi:
MASTERS-ryhmän valmentajana Vesa Reinikkala.
TRIATHLON-ryhmän valmennus ostettiin syyskaudella ostopalveluna
HUUB Finlandilta, valmentajina Vera Strömsholm ja Tony Strömsholm.
Aikuisten uinnin tavoitteena on oman kunnon ja lajitekniikan
parantaminen, haasteiden ylittäminen sekä yhteisöllisyys.
RÄPYLÄUINTIryhmiä oli kaksi (nuoret 12-17v ja aikuiset). Seura on
ostanut räpyläuinnin valmennuksen ostopalveluna Finswimmingclub
Atlantikselta. Valmentajana Ketevan Liedenpohja.
VAAPAASUKELTAJAT jatkoivat toimintaansa seurassa pienellä
kokoonpanolla. Vapaasukelluksen ohjauksesta vastaa Matti Tuulensuu.
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Syksy 2016
Syyskaudella kasvaneen uimarimäärän johdosta seuraan rakennettiin tiimi-ajattelu
valmennuksen tueksi. Räpyläuintitoiminta päätettiin lopettaa ja keskittää seuran
resurssit kilpauinnin valmennukseen. Syyskauden tiimi- ja ryhmäjako oli seuraava:
TIIMI 1, tiiminvetäjä Janne Ihanainen, tavoitteena SM ja kansainväliset kilpailut
Tiimi 1 / Jukka, valmentajana Jukka Pikkarainen (6 uimaria)
TIIMI 2, tiiminvetäjä Janne Ihanainen, tavoitteena IKM, NSM ja SM-kilpailut
Tiimi 2 / Janne, valmentajana Janne Ihanainen (11 uimaria)
Tiimi 2 / Karin, valmentajana Karin Kandell-Rekonen (9 uimaria)
TIIMI 3, tiiminvetäjänä Janne Ihanainen, tavoitteena IKM-kilpailut
Tiimi 3 / Janne&Markus, valmentajina Janne Ihanainen ja Markus Salmela
(14 uimaria)
Tiimi 3 / Sari, valmentajana Sari Kukkonen (10 uimaria)
Tiimi 3 / Jussi, valmentajana Juha Saarinen (12 uimaria)
Tiimi 3 / Sofia, valmentajana Sofia Känsäkoski (10 uimaria)
Tiimi 3 / Marika, valmentajana Marika Kuntijärvi (10 uimaria)
TIIMI 4, tiiminvetäjänä Paula Ritanen-Närhi, tavoitteena Rollo-kilpailut
Tiimi 4 / Paula, valmentajana Paula Ritanen-Närhi (13 uimaria)
Tiimi 4 / Tuija, valmentajana Tuija Saraluhta (13 uimaria)
Tiimi 4 / Mari&Mitja, valmentajana Mari Jokitalo-Trebs, harjoittelijana
Mitja Kylliäinen (16 uimaria)
Tiimi 4 / Pia, valmentajana Pia Winter (16 uimaria)
Harrastetiimi ja aloittelevat uimarit, ilman kilpailullisia tavoitteita toimivat ryhmät eriikäisille harraste-uimareille sekä kurssitoiminnasta valmennusryhmiin siirtyville pienille
uimareille.
Startti, aloittelevat kilpa- ja harrasteuimarit (8-13v), valmentajina Sofia
Känsäkoski ja Marika Kuntijärvi (8 uimaria)
Harraste, ei kilpailevat uimarit (n. 8-14v), valmentajina Sofia Känsäkoski
ja Marika Kuntijärvi (11 uimaria)
Harraste Isot, ei kilpailevat uimarit (yli 14v), valmentajana Markus
Salmela (12 uimaria)
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Masters-tiimi, aikuisille harraste- ja kilpauimareille sekä triathloniin suuntautuville
Masters, valmentajana Päivi Steffen (20 uimaria)
Triathlon, valmentajina Tony ja Vera Strömsholm (13 uimaria)
Vapaasukeltajat, vastuuhenkilönä Matti Tuulensuu (4-6 sukeltajaa)
Nimettyjen valmentajien lisäksi syyskaudella valmennustoiminnassa on ollut mukana
useita apuvalmentajia eri ryhmien harjoituksissa. apuvalmentajina ovat toimineet Kari
Kujala, Slava Kononenko, Matti Kareinen, Emilia Kokko, Anni Manninen ja Valtteri
Närhi.
Syyskauden aikana seurassa sai kilpauintivalmennusta 147 lasta sekä nuorta eri
valmennustasoilla (lisenssiuimarit). Lasten ja nuorten harrasteryhmissä oli 23 uimaria.
Aikuisia masters- ja triathlon-ryhmissä oli yhteensä 33 uimaria.
Räpyläuintitoiminta loppui seurassa harrastajien vähyyden vuoksi kesällä 2016.
Vapaasukeltajat jatkoivat toimintaansa seuran ratavuoroilla muutaman aktiivisen
sukeltajan voimin.
Syksyllä 2016 seura oli mukana Vantaan yläkoulujen URHEA toiminnassa sekä hoiti
Sotungin lukion uimaharjoitukset Hakunilan uimahallissa.

Kilpailu- ja leiritoiminta
Ikäluokkiensa mukaan seuran uimarit osallistuivat arvokilpailuihin seuraavasti:
Lyhyen radan Masters-mestaruuskilpailut 11.-13.3.2016 Kokkolassa (3
uimaria, 6 mitalia ja yhteensä 31 pistettä)
Uinnin Suomenmestaruuskilpailut Helsingissä 24.-28.3.2016 (3 uimaria, 1
loppukilpailupaikka ja yhteensä 2 pistettä)
Rollo-uinnit Tampereella 10.-12.6.2016 (5 uimaria)
GP-Challenge Jyväskylässä 1.-3.7.2016 (6 uimaria)
Masters-mestaruuskilpailut 7.-9.10.2016 Oulussa (3 uimaria, 2
mestaruutta, yksi 2. sija, yhteensä 28 pistettä)
GP Espoossa 15.-16.10.2016 (11 uimaria, joista kaksi saavutti yhteensä 5
loppukilpailupaikkaa)
Lyhyen radan IKM aluekilpailut Nurmijärvellä (76 uimaria).
Loppukilpailupaikan IKM-ikäisistä uimareistamme lunasti 6 uimaria
yhteensä 13 lajissa. Nuorimmat uimarimme (T10, T11, P11 ja P12)
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saavuttivat mitaleja sekä yksilölajeissa että viesteissä ja lisäksi kolme
nuorta uimariamme sijoittui valtakunnallisesti 8 parhaan joukkoon.
Uinnin lyhyen radan Suomenmestaruuskilpailut Vaasassa (11 uimaria).
Emilia Bottas voitti SM kultaa (100 PU), lisäksi uimarimme saavuttivat
useampia loppukilpailupaikkoja, SM sarjassa 11 pistettä ja NSM sarjassa
3 pistettä.
Lyhyen radan ikäkausimestaruusuinnin IKM-loppukilpailut Raisiossa 2.4.12.2016 (6 uimaria, yhteensä 6 pistettä)
Seuran uimari Emilia Bottas edusti Suomea elokuussa Rion olympialaisissa sekä
joulukuussa MM kilpailuissa Kanadassa.
Syksyllä 2016 seuran uimareita oli mukana Suomen Uimaliiton
maajoukkuetoiminnassa – Emilia Bottas Suomen uintimaajoukkueen huippuryhmässä,
Juho Seppälä nuorten maajoukkueessa sekä Karla Tiainen, Aki Hakkarainen ja Sami
Uusikumpu Rollojoukkueiden leireillä.
Seura järjesti myös omia kilpailuja. Kevätkaudella 2016 järjestettiin kahdet yhteiset
kk-kilpailut HTU-Stadin kanssa (Hakunila ja Jakomäki). Syyskaudella käynnistettiin
kasvaneen uimarimäärän tarpeisiin omat SiWa-Seurakilpailut, joita järjestettiin syksyn
aikana neljä kertaa (3 Hakunilassa ja 1 Tikkurilassa).
Tilikauden aikana nuorten kilparyhmille järjestettiin leirejä Pajulahdessa, Espanjan
Mallorcalla ja Viron Haapsalussa sekä leiri- ja kilpailumatka Saksaan Sindelfingeliin.
Kesän Rolloleiriin osallistui 11 uimaria.
Kurssitoiminta
Seuran kurssitoiminta jatkui Hakunilan uimahallilla sunnuntai-iltaisin järjestettävillä
SiWa-Sammakon uimakursseilla. Syksyllä SiWa-Sammakon uimakurssit laajenivat
myös Tikkurilan uimahalliin lasten kurssien osalta. Lisäksi syksyllä tuli ohjelmistoon
EasySwim-kurssikokonaisuus. Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä järjestettiin
viikkouimakoulukursseja, jotka myös lisääntyivät syyskaudella merkittävästi. Näiden
lisäksi seura on osallistunut aktiivisesti Sporttia kaikille –hankkeen uimakoulujen
järjestämiseen Korson uimahallissa (lauantaisin pojat ja miehet ja sunnuntaisin tytöt ja
naiset).
Tilikauden aikana seuran kurssitoiminnassa on kurssin aloituspaikkoja ollut kaikkiaan
2225.
Vantaan kaupungin yhteistyöuimakouluihin osallistui 642 lasta yhteensä 84 eri
kurssilla. Kurssin aloituksia oli kaikkiaan 854, useamman lapsen osallistuessa
useampaan kurssiin vuoden aikana. Nämä kurssit järjestettiin keväällä, kesällä ja
syksyllä viiden kerran intensiivikursseina. Aikuisten kursseille (yhteistyöuimakoulut)
osallistui kaikkiaan 60 aikuista kevään ja syksyn aikana.
Sporttia kaikille -uimakouluissa oli vuoden aikana yhteensä 69 lasta ja aikuista 9 eri
kurssilla.
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Sunnuntai-iltojen SiWa-Sammakon uimakurssit koostuivat vuonna viidestä eri
tasoisesta uimakoulusta (alkeis-, alkeisjatko-, alkeisjatko/jatko-, jatko- ja
vesitaitokurssit), neljästä Vesiralli-tasosta sekä neljästä Tekniikkarallista. Aikuisille
tarjonnassa oli uimakoulu, jatkokurssi ja tekniikkakurssi sekä sunnuntai-uintivuoro ja
perheen pienimmille vanhempien kanssa perheallas. Sunnuntai-iltaisin uimaopetusta
on kursseilla saanut reilut 700 lasta ja nuorta sekä noin 100 aikuista, joista moni on
käynyt useamman kuin yhden kurssin vuoden aikana. Uutuutena järjestettiin
toukokuussa yhden kurssikerran aikana Vesiralli 4 -kurssilaisten vanhemmille
mahdollisuus tutustua Vesirallitoimintaan osallistumalla itse mukaan kurssille.
EasySwim-kurssit käynnistettiin syksyllä. Toiminnassa oli syyskaudella mukana
kaikkiaan 18 lasta alkeet- ja konkarit-ryhmissä.
Kurssitoimintaa on ollut ohjaamassa noin 30 koulutettua ohjaajaa sekä useita nuoria
harjoittelemassa ohjaustoimintaa.
Lisäksi kurssitoimintana järjestettiin kesällä Sporttia kaikille -kesäleiri yhteistyössä
Vantaan kaupungin ja KU-58 kanssa. Leiri koostui päivittäin sekä uintitoiminnasta että
muusta liikunnallisesta toiminnasta. Kesäleirille osallistui kaikkiaan 45 lasta ja nuorta.
Muu toiminta
Tammikuussa järjestettiin 14.1.2016 Mehiläisen luento otsikolla ”Uimarin
kokonaisvaltainen harjoittelu”. Luennon piti Jyri Aalto Mehiläinen Oy:n Tikkurilan
toimipisteessä. Mukaan oli kutsuttu sekä uimareita että uimareiden huoltajia.
Tammikuun lopulla järjestettiin uinnin 2 lk tuomarikoulutus Tikkurilan lukiolla.
Kouluttajana toimi Saija Tynkkynen, osallistujia oli 18 henkilöä.
Vantaan liikuntagaalaan 3.2.2016 osallistuivat seuran puheenjohtaja Leena Jansson ja
toiminnanjohtaja Karin Kandell-Rekonen.
Seura järjesti perinteiset Vantaa Junior Meet -kilpailut 5.-6.3.2015 Tikkurilan
uimahallissa. Vantaa Junior Meet -kilpailuihin osallistui noin 455 uimaria, joiden
yhteenlaskettu starttimäärä oli 1774 starttia. Starttimäärä jäi reilusti alle
edellisvuoden, mutta oli samalla tasolla vuoden 2014 kisojen kanssa.
Yksi seuran ohjaajista osallistui 8.3.2016 ESLUn koulutukseen: Iloa ikääntyvien
liikuntaan.
Seuran vapaasukeltajat järjestivät 8.4.2016 vapaasukelluksen Intro-kurssin, jonka
teoria-osuus pidettiin seuran toimistolla ja allasosuus Hakunilan uimahallilla.
4.5.2016 osallistuimme Vantaan koulujen 3-luokkalaisille suunnattuun Kokeile
liikuntaa -tapahtumaan Tikkurilan urheilupuistossa. SiWasta esillä oli räpyläuinti.
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10.5.2016 Unelmien liikuntapäivänä seura järjesti yhteistyössä Vandersin, Vantaa
Divingin, Triathlon Vantaan ja Vesiturva ry:n kanssa Tikkurilan uimahallissa yhteisen
tapahtuman. Simmis Wandan osuutena oli vesiturva-esitykset tunnin välein.
Tapahtuma oli yleisölle avoin ja järjestettiin uimahallin aukioloaikana. Tapahtumassa
esiteltiin erilaisia tapoja pelastaa veden varaan joutunut sekä mm. soutuveneen
kääntämistä. Yleisö pääsi osallistumaan harjoitteluun. Tapahtumaan oli vapaa pääsy.
Toukokuussa seuran toiminnanjohtaja ja kurssivastaavat osallistuivat Vantaan liikkuvat
päiväkodit -suunnittelupäivään yhdessä päiväkotien edustajien, Vantaan
Liikuntapalveluiden ja muiden vantaalaisten urheiluseurojen kanssa.
Toukokuussa SiWa-Sammakon uimakurssien päätteeksi seura järjesti Aktia
Kevätloiskaus –kilpailut ja joulukuussa Talven tuisku –kilpailut. Kilpailut olivat
nuoremmille kilpauimareille, Vesiralli- ja Tekniikkarallikurssilaisille sekä mastersuimareille tarkoitetut. Kilpailuihin ei tarvinnut kilpailulisenssiä eivätkä ajat olleet
tilastokelpoisia Suomen Uimaliittoon.
Lokakuussa seuran toiminnanjohtaja Karin Kandell-Rekonen ja tiimivastaava Janne
Ihanainen osallistuivat Uimaliiton EU tukihakemuskoulutukseen.
Uimaliiton 110-vuotis juhlaseminaariin ja gaalaan osallistuivat seuran tiimivastaavat,
valmennuspäällikkö ja puheenjohtaja.
Joulukuussa toimitettiin OKM:n seuratukihakemus työnimellä ”SiWa-Akatemia”.
Yhteistyö Fysioterapia Kropan kanssa jatkui koko kevätkauden. Uimarit kävivät
kehonhuoltokurssilla noin kerran kuukaudessa, ryhmiä oli 3.
Nuoremmat uimarit saivat kehonhallintaharjoitusta Breakdancen muodossa.
Seura jatkoi yhteistyötä Lääkärikeskus Mehiläisen kanssa urheilijan
terveystarkastusten osalta.
Näkyvyys
Seura on ollut aktiivisesti esillä omien kotisivujensa lisäksi myös Facebookissa.
Uutuutena otettiin käyttöön seuran oma Instagram-tili.
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Yhteisöllisyys
Toukokuussa järjestettiin perinteiset kevätjuhlat Kuusijärvellä.
Toukokuun päätteeksi 31.5.2016 seura järjesti avoimen tiedotustilaisuuden Tikkurilan
lukiolla uimaseurojen toiminta-alueiden selkeyttämisestä. Tilaisuudessa kerrottiin
Simmis Wandan syyskaudelle suunnitellusta toimintamallista, seuran taloudellisesta
tilanteesta ja esiteltiin uudet seuraan siirtyneet tiimivastaavat.
Syyskuun alussa 3.9.2016 järjestettiin SiWa-päivä, jossa käytiin läpi seuran tilannetta
kasvaneen uimarimäärän jäljiltä, esiteltiin ja palkittiin seuran edustusuimarit
valmentajineen. Vierailevana puhujana tilaisuudessa oli Toni Hinkka, aiheenaan
seuratoiminnan eri osallistumismuodot. SiWa-päivän päätteeksi järjestettiin
ensimmäiset seurakilpaillut Hakunilan uimahallilla. Kisojen alkuun vanhemmille oli
varattu mahdollisuus tutustua seuran taloudelliseen tilanteeseen ja talouden
suunnitteluun. SiWa-päivänä luovutettiin myös seuran perustajajäsenelle, Martti
Laajukselle, seuran ainaisjäsenyys.
Syyskaudella, uuden seurakilpailu-ohjelman myötä, perustettiin SiWa-kilpailutiimi
seuran aktiivisten kilpailutoimitsijoiden joukosta. Kilpailutiimi otti vastuulleen
kilpailujen käytännön järjestelyt ja toimitsijarekrytoinnin. Uimareiden huoltajien
aktiivisuus toimitsijoina seurakilpailuissa on mahdollistanut kilpailujen onnistumisen.
Syyskaudella muodostettiin uimareiden huoltajista myös SiWa-klubi, joka osallistuu
seuran erilaisten tilaisuuksien järjestelyyn ja varainhankintaan. Joulukuussa SiWa-klubi
järjesti onnistuneen joulujuhlan Tikkurilan uimahallissa seurakilpailujen yhteydessä
koko jäsenistölle. Kisojen päätteeksi muistettiin seuraa arvokilpailuissa edustaneita
uimareita sekä valmentajia ja ohjaajia.
Varainhankinta
Seuran uimarit ja muut seura-aktiivit osallistuivat vuoden aikana useisiin pieniin
varainhankintatempauksiin, joiden tuotoilla tuettiin uimareiden leiritoimintaa.
Seura työnantajana
Toiminnanjohtaja/valmennuspäällikkö on jatkanut koko vuoden päätoimisena
työntekijänä. Seurakoordinaattori/kurssivastaava on myös toiminut koko vuoden
päätoimisena työntekijänä oppisopimuksella. Syksystä 2016 alkaen on seurassa
toiminut lisäksi yksi tiimivastaava kokoaikaisena työntekijänä. Hallinnon tehtäviin on
myös hankittu lisävahvistusta ostopalveluna osa-aikaisesti
Valtaosa seuran valmentajista ja ohjaajista työskentelee tuntipalkattuina. Seura tuki
tilikauden aikana edelleen vahvasti nuorten työssä oppimista. Seuralla oli useita nuoria
apuohjaajia harjoittelemassa kurssitoiminnassa pätevien ohjaajien valvonnassa. Seura
maksoi myös harjoittelijoille tuntipalkkaa.
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Tulos
Tilikauden tulos xx €
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä kirjataan toimintapääoman vähennykseksi.

Vantaalla xx.xx.2017
Hallitus
_________________________
Leena Jansson

_________________________
Raoul Wagner

_________________________

_________________________

Hanni Drugg

Matti Alpola

_________________________

_________________________

Pia Klemi

Minna Lundgren

_________________________
Päivi Saarinen

