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YLEISTÄ
Seuran toiminta on tilikauden aikana ollut aktiivista koronapandemiasta huolimatta sekä uintivalmennuksen
että kurssitoiminnan puolella.
Vuonna 2021 seurassa keskityttiin pitkälti talouden vakauttamiseen koronapandemian keskellä. Muiden
painopistealueiksi nostettujen teemojen osalta todettiin, että varsinainen kehitystyö on tässä
pandemiatilanteessa ollut mahdotonta. Näiden osalta toimenpidesuunnitelmat on siirretty edelleen vuodelle
2022.
Olosuhteisiin koronatilanteen lisäksi haasteita loi Hakunilan uimahallin ison altaan edelleen jatkunut
remontti, jonka johdosta kevätkaudella käytössä oli vain Tikkurilan ja Korson altaat sekä muutama
ratavuoro Myyrmäessä.

Hallinto ja talous
Seuran puheenjohtajana toimi tilikauden ajan Pia Klemi.
Hallituksen jäseniä olivat lisäksi Leena Jansson (varapuheenjohtaja), Laura Lajunen, Tove LindroosKorkeaoja, Miia Nätti, Mari Pekkala ja Markus Salmela. Hallituksen varajäseniä olivat Melissa Hankala ja Antti
Pekkala. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Taru Koivu-Reinikkala. Tilikauden aikana
on järjestetty sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Henkilöstö
Toiminnanjohtajan tehtävässä oli Taru Koivu-Reinikkala ja päävalmentajan tehtävässä Janne Ihanainen.
Molemmat olivat kokoaikaisina palkattuina työntekijöinä. Vuoden 2020 yt-neuvotteluiden seurauksena
kurssi- ja harrastevastaavan työsuhde päättyi 28.6.2021 ja kurssisihteerin 28.2.2021. Seuran palkkalistoilla on
ollut kausivaihtelut huomioiden noin 40 osa-aikaista valmentajaa ja kurssiohjaajaa.

Taloushallinto
Seuran kirjanpidon hoiti Rantalainen Oy.

Avustukset
Toiminnan rahoittamiseksi seura on hakenut ja saanut Vantaan kaupungin toiminta-avustusta, Aktia säätiön /
Helsingestiftelsen ja Urheiluopistosäätiön avustusta sekä korona-avustuksia OKM:ltä.
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Viestintä
Seura tiedotti jäsenistöään aktiivisesti ja reaaliaikaisesti koronavuoden aikana.
Seuran jäsenviestintä hoidetaan pääsääntöisesti myClubin kautta tiedottein ja sähköpostein. 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.
Sosiaalisessa mediassa seura on ollut aktiivisesti näkyvillä Facebook-sivuillaan sekä Instagram-tilillään.
Syksyllä 2021 järjestettiin lisäksi koko seuran yhteinen vanhempainilta, jossa keskusteltiin eri teemoista.

UINTIVALMENNUS
Seuran ydintoimintaa on kilpauinti. Kilpauinnissa on panostettu uimarin yksilölliseen kehitykseen hänen
omista lähtökohdistaan. Vuoden 2021 aikana uintivalmennusta toteutettiin muuttuvien koronarajoitusten
puitteissa. Allasharjoituksia korvattiin osin ohjatuilla etäharjoituksilla sekä omatoimiharjoituksilla.
Kevätkaudella 2021 ei pystytty toteuttamaan lainkaan aikuisten masters-ryhmien harjoituksia ja muutamat
aikuisuimarit kilparyhmistä joutuivat myös pitämään pakollista taukoa harjoituksista rajoituksista johtuen.
Seura oli mukana Vantaan yläkoulujen URHEA toiminnassa sekä hoiti Sotungin lukion uintiharjoitukset myös
vuonna 2021.
Koronatilanteen vuoksi tauolla olleet uintiharjoitukset vaikuttivat selkeästi uimareiden motivaatioon jatkaa
valmennusryhmissä. Syyskaudelle seuran uimarimäärä väheni keväästä yli 30 uimarilla. Uinnin lopettaneista
hieman vajaa puolet oli aikuisuimareita, joiden kevätkausi jäi toteutumatta.

Kilpailu- ja leiritoiminta
Kilpailutoiminta oli hyvin pientä koko vuoden. Lukuisia kilpailuja peruttiin koronapandemiasta johtuen.
SM-kilpailut järjestettiin sekä kesällä että talvella. Kesän 2021 Rollo ja IKM-kilpailut korvattiin aluekilpailuilla,
jotka seura järjesti heinäkuun alussa yhdessä Vandersin kanssa.

KURSSITOIMINTA
Seuran kurssitoiminta käynnistettiin asteittain keväällä. Normaaliin rytmiin päästiin kuitenkin vasta syksyllä,
jolloin kurssitarjontaa lisättiin kasvaneen kysynnän vuoksi. Kesällä järjestettiin ylimääräinen SiWa-Sammakon
uimakurssijakso sekä rantauimakouluja Kuusijärvellä
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OMAT KILPAILUT
Vuoden 2021 Vantaa Junior Meet -kilpailut peruuntuivat koronarajoitusten johdosta. Muut seuran
perinteisesti järjestämät kilpailut peruuntuivat koronatilanteen ja Hakunilan halliremontin takia. Keväällä
saimme järjestettyä poikkeusjärjestelyin ja käsiajanotolla seurakilpailut pienryhmiin jaoteltuna Myyrmäessä ja
Tikkurilassa. Syksyllä rajoitusten hellittäessä järjestettiin Hakunilassa Aktia Viestit, mutta joulukuun
puurovinstat jälleen peruttiin epävarmassa koronatilanteessa.
Kesällä järjestimme yhdessä Vandersin kanssa Aluekilpailun, jotka tulivat korvaamaan sekä rollo- että Ikmkilpailuja. Syksyllä järjestimme jälleen yhteistyössä IKM-aluekilpailut. Molemmat näistä kisoista järjestettiin
Myyrmäen uimahallissa.

KORONAN VAIKUTUKSET
Seuran taloustilanne oli syksyyn asti heikko koronatilanteesta johtuen. Toimenpiteitä talouden
vakauttamiseksi jatkettiin vuoden 2020 mukaisesti.
Sopeuttamistoimina seurassa lomautettiin vakinaiset kk-palkkaiset työntekijät osa-aikaisesti huhtitoukokuussa.
Saadut korona-avustukset, säästöt starttimaksuista sekä kilpailumatkoista ja lisätuotot kursseista toivat
helpotusta seuran kassavirtaan, joten tilikauden lopputulos saatiin positiiviseksi.

TILIKAUDEN 2021 TULOS
Tilikauden 2021 tulos on 54 155,58 € ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan toimintapääomaan.
Vantaalla 5.3.2022
Hallitus

Pia Klemi, puheenjohtaja

Leena Jansson, varapuheenjohtaja

Tytti Airamo

Laura Lajunen

Tove Lindroos-Korkeaoja

Hannu Tikkanen

Mikko Valtanen
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