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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 2017 seurassa keskityttiin toiminnan ja talouden vakauttamiseen edellisen vuoden
toiminnan laajennuksen jälkeen. Vuonna 2017 valmistauduttiin myös tulevan vuoden 2018
Tikkurilan uimahallin remonttiin ja sen tuomiin muutoksiin. Seuran hallitus asetti tavoitteet
kilpauinnin tason nostamiseksi ja suunnitteli tätä tavoitetta tukemaan organisaatiomuutoksen
toteutettavaksi vuodenvaihteessa 2017/2018. Vuoden aikana seurassa uusittiin myös
edustusasujen valikoima ja toteutettiin uusi raikastettu ilme keväällä 2017 tehdyn uimarikyselyn
pohjalta.
Uusien tavoitteiden lisäksi seurassa päivitettiin linjauksia uimareiden tukemisessa ja
palkitsemisissa. Palkitsemisissa otettiin mukaan luokkamitalit ja uudistettiin palkitsemisen sykliä
siten, että palkitsemiset tehdään aina uuden kauden alussa huomioiden edellisen kauden
saavutukset. Lisäksi linjattiin menestyneiden uimareiden tukeminen kausimaksuissa edellisen
kauden saavutuksiin perustuen Rudolfin pistetaulukon pohjalta sekä maajoukkuetoiminnan
omavastuuosuuksien tukeminen.
Uimareiden leiritoimintaa tuettiin avustusten ja varainhankinnan kautta mm. rollo- ja ulkomaan
leireillä. Kotimaan leireillä tuki ohjattiin uimareiden testauksiin ja kehonhuollosta seura maksoi
osan.
Vuoden 2017 aikana harrastetoiminta lisääntyi seurassa huimasti. Sekä nuorten harrasteryhmiin
että masters-ryhmiin tuli paljon uusia uimareita. Osaltaan tämä lisääntyminen on luontaista
seurausta siitä, että siirtymää kurssitoiminnasta valmennusryhmiin tehostettiin vuoden aikana.
Toiminta laajeni vuoden aikana myös uinnista muuhun vesiliikuntaan, kun syksystä 2017 seuran
kurssitarjontaan lisättiin iltavesijumpat kolmessa hallissa.

Hallinto ja talous
Seuran puheenjohtajana toimi tilikauden ajan Leena Jansson.
Hallituksen jäseniä olivat lisäksi Raoul Wagner (varapuheenjohtaja), Hanni Drugg (sihteeri), Matti
Alpola, Pia Klemi, Minna Lundgren ja Päivi Saarinen. Hallituksen varajäseniä olivat Jouni Drugg,
Jarmo Herrala, Heli Kanerva (talous) ja Janne Mikkola. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 16
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.
Seuran palkanlaskennan hoiti Sportti Kupla Oy ja kirjanpidon Rantalainen Oy, jossa seuran
kirjanpitäjänä toimi Heli Kanerva.
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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.

Viestintä
Vuoden 2017 alussa otettiin seurassa käyttöön myClub-jäsenpalvelu ja toiminnanohjausjärjestelmä. Seuran jäsenviestintä hoidetaan pääsääntöisesti myClubin tiedotteina, jotka on
ensimmäisen käyttövuoden aikana toimitettu myös sähköpostitse jäsenille. myClubin käyttöönoton
myötä jäsenet voivat itse ylläpitää omia yhteystietojaan ja näin 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.
Seuran toiminnasta ja talousasioista on jäsenistölle tiedotettu myös sääntömääräisten kokousten
(kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous joulukuussa) yhteydessä sekä huhtikuussa järjestetyssä
SiWa-päivässä ja elokuussa järjestetyssä SiWa-Gaalassa.

Sinettiseurasta laatuseuraksi
Simmis Wanda on ollut sinettiseura vuodesta 2015 lähtien. Syksyllä 2017 järjestettiin sinetin
myöntämisen jälkeen ensimmäinen auditointi Uimaliiton ja Eslun toimesta. Auditointiraportin
mukaan seurassa toimitaan laatukriteerien mukaisesti ja seura todettiin uusien kriteerien
mukaisesti Laatuseuraksi. Ensimmäistä kertaa auditoinnissa käsiteltiin myös aikuisten
harrasteliikunnan laatukriteereitä, joita seuramme pääsi kokeilemaan toisena uimaseurana
valtakunnallisesti. Simmis Wanda sai myös aikuisten harrasteliikunnan laatuseuran maininnan.

UINTIVALMENNUS
Seuran ydintoimintaa on kilpauinti. Kilpauinnissa on panostettu elämysten luontiin sekä uimarin
yksilölliseen kehitykseen hänen omista lähtökohdistaan.
Seuran valmennuspäällikkönä toimii Karin Kandell-Rekonen ja tiimivastaavina Janne Ihanainen
(tiimit 1-3) ja Paula Ritanen-Närhi (tiimi 4). Lasten ja nuorten kilpauintivalmennus on seurassa
jaettu neljään tiimiin, joiden sisällä harjoitteli 1-4 eri tasoista ryhmää.
Kilpauintitiimien lisäksi seurassa toimi vuoden aikana 4 eri tasoista aloittelevien uimareiden ryhmää
sekä lasten ja nuorten harrasteryhmää. Aikuisuimareille tarjolla oli sekä masters-uintiryhmä että
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triathlon-ryhmä, joissa molemmissa harjoitteli sekä kilpailevia aikuisuimareita että oman
uintikunnon ylläpitämiseen tähtääviä aikuisuimareita.
Lasten ja nuorten valmennusryhmissä harjoitteli vuoden aikana 191 uimaria ja aikuisten mastersja triathlon-ryhmissä yhteensä 47 uimaria. Valmennuspäällikön ja tiimivastaavien lisäksi
valmennukseen osallistui 25 valmentajaa, apuvalmentajaa ja tuuraajaa.
Vuonna 2017 seurassa panostettiin erityisesti kilpauimareiden oheisvalmennuksen kehittämiseen.
Vuoden alusta seuraan palkattiin oppisopimuksella osa-aikainen oheisvalmentaja, joka osallistui
oheisvalmennuksen kehittämiseen laatimalla uimareille testipatteriston.
Seura oli mukana Vantaan yläkoulujen URHEA toiminnassa sekä hoiti Sotungin lukion
uimaharjoitukset koko toimintavuoden 2017. Syksyllä 2017 jatkettiin tauon jälkeen myös
uimareiden kehonhuollon yhteistyötä Fysioterapia Kroppa Oy:n kanssa.

Kilpailu- ja leiritoiminta
Valmennusryhmien kilpailu- ja leiritoimintaa on toteutettu seuran valmennuslinjausten ja
kausisuunnitelmien mukaisesti. Tilikauden aikana nuorten kilparyhmille järjestettiin leirejä
Pajulahdessa, Virossa ja Espanjassa. Kesän Rollo-leiriin osallistui 14 uimaria.
Seuran uimarit osallistuivat omien kilpailuiden lisäksi lähinnä lähialueella pidettäviin kilpailuihin
sekä arvokilpailuihin kotimaassa ja ulkomailla tavoitteidensa ja tasonsa mukaan.
Rollot 9.-11.6.2017 Hyvinkäällä. SiWa-uimareita mukana yhteensä 18 (14 tyttöä, 4 poikaa,
yhteensä 52 starttia. Mitaleille ylsi Karla Tiainen 100m perhosuinnin hopealla. Lisäksi Karla
saavutti pistesijat 100 ja 400 m vapaauinnissa. Karla edusti seuraa myös Uimaliiton Rollojoukkueessa 2017.
Pitkän radan IKM-kilpailut 16.-18.6.2017 Tampereella. SiWa-uimareita mukana 10 (5 tyttöä, 5
poikaa, yhteensä 36 starttia). Mitalisaldosta huolehti Taneli Lantta kolmella kultamitalilla (800 vu,
400 vu ja 200 vu), joista 400 m vapaauinnin kulta tuli uudella IKM-ennätysajalla 4:15.08.
Pitkän radan NSM/SM-kilpailut 6.-9.7.2017 Tampereella (osana SM-viikkoa).
12 SiWa-uimaria, joilla yhteensä 32 kisastarttia.
Nuorten PM-kilpailut 8.-9.7.2017 Färsaarilla. SiWasta mukana Suomea edustamassa Taneli
Lantta, joka toi tuliaisina kotiin sekä hopeisen (1500 vu) että pronssisen (400 vu) mitalin.
SFI Simkampen 2017 9.-10.9.2017 Ahvenanmaalla. SiWasta mukana Sami Uusikumpu neljällä
henkilökohtaisella startilla ja kolmella viestistartilla.
Lyhyen radan NSM/SM-kilpailut 16.-19.11.2017 Oulussa. Mukana 9 SiWa-uimaria, hopeamitali
Taneli Lantta 800 vu.
Lyhyen radan IKM-loppukilpailut 1.-3.12.2017 Vaasassa. Mukana 11 SiWa-uimaria (6 tyttöä, 5
poikaa, yhteensä 25 starttia). Kaksi kultamitalia Taneli Lantalle 800 vu ja 400 vu, hopeaa Karla
Tiainen 200 pu. 400 metrin vapaauinnissa P-16 sarjassa Tanelille kultaisen mitalin lisäksi huikea
kilpailuennätys ajalla 4:04.32.
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Myös seuran masters-uimarit kilpailivat aktiivisesti kauden aikana.
Lappeenrannassa 17.-19.3.2017 järjestetyissä lyhyen radan mastersmestaruuskilpailuissa oli
mukana 4 uimaria (1 nainen ja 3 miestä) 15 startilla. Tuloksena 1 kultamitali (Sari Kukkonen 4549v 200 ru). Seurapisteissä sijoitus 46. (mukana 59 seuraa)
Masters MM-kilpailuissa 15.8.2017 Unkarin Budapestissa seurasta oli kaksi uimaria kolmella
startilla.
Vantaalla 27.-29.10.2017 pitkän radan mastersmestaruuskilpailuissa seurasta oli mukana peräti
22 uimaria (11 naista ja 11 miestä) 54 yksilöstartilla ja 13 viestistartilla. Mitalisijoja tuli naisten
henkilökohtaisilla matkoilla 2 hopeista ja 7 pronssista, miesten henkilökohtaisilla matkoilla 2
kultaista, 3 hopeista ja 2 pronssista. Viestijoukkueet toivat 2 hopeaa ja 1 pronssin. Seurapisteissä
sijoitus 10. (mukana 163 seuraa)

KURSSITOIMINTA
Seuran kurssitoiminta jatkui koko toimintavuoden 2017 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.

Omat kurssit
Hakunilassa ja Tikkurilassa toteutui vuoden aikana 4 kurssijaksoa SiWa-Sammakon uimakursseja,
kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Yhteensä eri tasoisia lasten ja nuorten kursseja järjestettiin vuoden
aikana 108 ja aikuisten kursseja 16. Lasten ja nuorten kursseille osallistui vuoden aikana 744 lasta,
joista useampi kävi enemmän kuin yhden kurssin (1657 kurssin aloitusta). Aikuisten kursseille
osallistui vuoden aikana 71 aikuista (kurssin aloituksia 95).
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 Hakunilassa koko vuoden. Kevätkaudella osallistujia oli 23 kolmella eri
kurssitasolla (alkeet, jatko ja konkarit), syyskaudella kevään konkarit siirtyivät pääasiassa SiWaSammakon tekniikkaralleihin, eikä uutta konkarit-ryhmää vielä saatu aikaiseksi. Syyskaudella
EasySwim-osallistujia oli 13.

Sivu 6(8)

TOIMINTAKERTOMUS 2017
SIMMIS WANDA RY

Yhteistyökurssit
Vantaan kaupungin yhteistyöuimakouluja järjestettiin Hakunilan ja Tikkurilan uimahalleissa vuoden
aikana yhteensä 118 kurssia, osallistujia oli kaikkiaan 857, joista suuri osa kävi useamman kurssin
vuoden aikana (kurssin aloituksia yhteensä 1349). Aikuisten yhteistyökursseja järjestettiin 8,
osallistujia vuoden aikana oli yhteensä 70.
Sporttia kaikille -hankkeen uimakouluja järjestettiin Korson uimahallissa vuoden aikana 10, joihin
osallistui yhteensä 83 lasta ja aikuista (kurssin aloituksia 98). Sporttia kaikille -kesäleiri järjestettiin
yhteistyössä Vantaan kaupungin ja KU-58:n kanssa Korson uimahallin, urheilukentän ja
Ruusuvuoren koulun alueilla. Kesäleiri keräsi 33 innokasta osallistujaa. Uutuutena Sporttia kaikille
-hankkeessa kokeiltiin uintikerhotoimintaa, joihin osallistui kevätkaudella 12 kerholaista ja
syyskaudella 12 kerholaista.
Syyskaudella 2017 kurssitoimintaan tuli ilta-aikaan järjestettävät vesijumpat, jotka kaupunki ulkoisti
uimaseuroille. Simmis Wandalle tuli näin järjestettäväksi 14 viikottaista vesijumppaa Hakunilan,
Tikkurilan ja Korson uimahalleissa. Vesijumpissa kävi syyskaudella yhteensä 206 kausipaikan
lunastanutta jumppaajaa.

KILPAILUTOIMINTA
Seura on järjestänyt vuoden 2017 aikana kahdet kansalliset uintikilpailut sekä viidet seuran sisäiset
seurakilpailut. Lisäksi olimme jälleen mukana järjestämässä Vantaan koululaisten uintikilpailuja
marraskuussa Hakunilan uimahallissa.
Jo perinteeksi muodostuneet TYR Vantaa Junior Meet -kilpailut täyttivät Tikkurilan uimahallin
maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna. SiWa Aktia Viestit puolestaan järjestettiin Hakunilan
uimahallissa lokakuussa. Nämä kisat toimivat hyvänä harjoituksena vuoden 2018 IKM
aluekarsintojen järjestämiseen.
Kilpailujen järjestämisessä ovat seuran vapaaehtoiset kilpailutoimitsijat korvaamattomassa
roolissa. Kilpailutoimitsijoiden pyyteettömällä työllä tuotamme seuran uimareille enemmän
kilpailukokemuksia ja kansallisten kilpailuiden järjestelyillä tuemme myös seuran taloudellista
tilannetta. Kilpailutoimitsijoita onkin seurassa koulutettu jatkuvasti lisää, vuonna 2017 järjestettiin
kaksi 2lk toimitsijakoulutusta.
Seuran aktiiviset 1lk tuomarit ovat toimineet vuoden 2017 aikana tuomareina myös muiden
seurojen järjestämissä kilpailuissa sekä kansallisissa arvokilpailuissa, mm. SM-kilpailut (Matti
Alpola) ja Rollot (Taru Koivu ja Vesa Reinikkala). Matti Alpola toimii myös Uimaliiton tuomarina ja
kansainvälisenä FINA-tuomarina sekä Uimaliiton 1.lk ja 2.lk tuomarikouluttajana.
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SEURA TYÖNANTAJANA
Seurassa on työskennellyt vuoden 2017 aikana 3:n päätoimisen työntekijän lisäksi noin 40 osaaikaista valmentajaa, apuvalmentajaa, kurssiohjaajaa ja apuohjaajaa. Lisäksi seurassa on ollut
liikunnanohjaajaksi oppisopimuksella opiskeleva oheisvalmentaja koko vuoden.
Seura panostaa henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Seuran valmentajat osallistuivat
keväällä 2017 Uimaliiton mentorointi-koulutuspilottiin. Neljä seuran valmentajaa osallistui
Uimaliiton järjestämään Arthur Albieron valmentajaklinikkaan toukokuussa. Viisi apuohjaajaa
osallistui tammikuussa vesipeuhu- ja vesiralliohjaajakoulutuksen. Huhtikuussa järjestettiin myös
ensiapu ja vesipelastus -koulutusta ohjaajille ja valmentajille. Syksyllä koulutettiin kolme
vesijumppaohjaajaa toteuttamaan uusia yhteistyökursseja. Elokuussa Vantaan kaupungin
hallimestari järjesti vesiliikuntaseurojen valmentajille ja ohjaajille halliturvallisuuskoulutuksen.
Seuran toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti Eslun järjestämiin
seminaarikoulutuksiin ja alkuvuodesta järjestettyyn hallituksen kehityspäivään.

TILIKAUDEN 2017 TULOS
Tilikauden 2017 tulos on 54 887,42 €
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan toimintapääomaan.

Vantaalla 3.3.2018
Hallitus

___________________________________
Leena Jansson, puheenjohtaja

___________________________________
Pia Klemi, varapuheenjohtaja

___________________________________
Anu Adler

___________________________________
Matti Alpola

___________________________________
Sari Silta

___________________________________
Inka Tiainen

___________________________________
Raoul Wagner
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