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YLEISTÄ
Seuran toiminta on tilikauden aikana ollut aktiivista koronapandemiasta huolimatta sekä uintivalmennuksen
että kurssitoiminnan puolella. Koronatilanteen sulkiessa hallit uimareilta, seurassa kehitettiin keinoja
järjestää etävalmennuksia ja oheisharjoituksia ulkona pienryhmissä.
Vuonna 2020 seurassa keskityttiin valmennuksen linjausten työstämiseen ja valmennuksen laatuun.
Organisaatiomuutos toteutettiin pitkän valmistelun jälkeen kesällä ja valmennuksen kehitystä jatkettiin
päävalmentajan johdolla syyskaudella.
Olosuhteisiin koronatilanteen lisäksi haasteita loi Hakunilan uimahallin ison altaan remontti, jonka johdosta
syyskaudella 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 Laura Lajunen (varapuheenjohtaja), Anu Adler, Miia Nätti, Mari Pekkala,
Markus Salmela ja Raoul Wagner. Hallituksen varajäseniä olivat Ninni Ruuska, Elviira Karvonen ja Juha
Koivuniemi. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Taru Koivu-Reinikkala. Tilikauden
aikana on myös järjestetty sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, tosin poikkeuksellisesti molemmat
vasta syksyllä 2020.

Henkilöstö
Toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti Taru Koivu-Reinikkala palkattuna, kokoaikaisena työntekijänä. Karin
Kandell-Rekonen toimi kevätkaudella valmennuspäällikkönä ja organisaatiomuutoksen jälkeen syyskaudella
kurssi- ja harrastevastaavana palkattuna, kokoaikaisena työntekijänä. Saman organisaatiomuutoksen myötä
valmennusvastuu siirtyi syyskaudella päävalmentajaksi nimitetylle Janne Ihanaiselle, myös palkattu
kokoaikainen työntekijä. Kurssisihteerin tehtäviä hoiti Saija Kemiläinen palkattuna, osa-aikaisena (80 %)
työntekijänä.

Taloushallinto
Seuran palkanlaskennan hoiti Sportti Kupla Oy maaliskuun loppuun asti. Huhtikuusta alkaen palkanlaskenta
sisällytettiin toiminnanjohtajan tehtäviin ja käyttöön otettiin Netvisorin palkanlaskentaohjelmisto.
Kirjanpidon hoiti edelleen Rantalainen Oy, jossa seuran kirjanpitäjänä toimi Heli Kanerva.

Avustukset
Toiminnan rahoittamiseksi seura on hakenut ja saanut Vantaan kaupungin toiminta-avustusta, Aktia säätiön
avustusta sekä korona-avustuksia OKM:ltä ja AVI:sta.
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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.

UINTIVALMENNUS
Seuran ydintoimintaa on kilpauinti. Kilpauinnissa on panostettu uimarin yksilölliseen kehitykseen hänen
omista lähtökohdistaan. Vuoden 2020 aikana toteutettiin pitkään valmisteltu organisaatiomuutos, joka tähtää
päävalmentajan johdolla seuran kilpauinnin profiilin nostoon.
Seura oli mukana Vantaan yläkoulujen URHEA toiminnassa sekä hoiti Sotungin lukion uintiharjoitukset koko
toimintavuoden 2020.
Koronatilanteen vuoksi tauolla olleet uintiharjoitukset vaikuttivat selkeästi pienempien uimareiden
motivaatioon jatkaa harrastustoiminnassa, sillä syyskaudelle seuran uimarimäärä väheni keväästä 33 uimarilla.
Valtaosa pois jääneitä uimareita oli nuoremmista ikäluokista, pääosin Intro ja Harraste Startti -ryhmissä
keväällä aloittaneita. Toisaalta myös vanhemmissa ikäluokissa oli jonkin verran drop out -ilmiötä
harjoittelumotivaation hiipuessa tauon aikana.

Kilpailu- ja leiritoiminta
Kilpailutoiminta hiljeni maaliskuun alun jälkeen olemattomiin koronapandemian rajoittaessa kokoontumisia
ja tapahtumia. Kaikki vuoden 2020 arvokilpailut (Rollot, IKM-finaalit ja SM-kilpailut) sekä kesältä että syksyltä
peruttiin.

KURSSITOIMINTA
Seuran kurssitoiminta alkoi keväällä normaalilla täyttöasteella. Kevään ensimmäinen kurssijakso saatiin
järjestettyä lähes kokonaan loppuun ennen kuin pahentunut koronatilanne sulki hallit. Kevään toinen
kurssijakso jäi siis kokonaan pitämättä, mutta syksyllä päästiin järjestämään molemmat jaksot ennen kuin
joulukuussa taas hallit sulkeutuivat. Kesällä järjestettiin ylimääräinen SiWa-Sammakon uimakurssijakso
tiivistettynä – kesäjaksolla toteutui 3 uimakouluryhmää. Yhteistyökursseja ei kesällä poikkeuksellisesti
järjestetty lainkaan.
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OMAT KILPAILUT
Seura järjesti vuonna 2020 jo 15. kertaa Vantaa Junior Meet -kilpailut maaliskuun alussa juuri ennen kuin
koronarajoitukset astuivat voimaan. Muut seuran perinteisesti järjestämät kilpailut peruuntuivat
koronatilanteen ja Hakunilan halliremontin takia. Syksyllä rajoitusten hellittäessä Tikkurilan uimahallissa oli
tarkoitus järjestää Itsenäisyyspäivän uinnit, jotka kuitenkin jouduttiin perumaan uimahallien sulkeuduttua
joulukuun alussa. Itsenäisyyspäivän uintien alla järjestettiin kuitenkin toimitsijakoulutus, joka muuttuneiden
olosuhteiden vuoksi toteutettiin onnistuneesti etäkoulutuksena.

KORONAN VAIKUTUKSET
Seuran taloustilanne oli heikko jo edellisen toimintavuoden tappiollisen tuloksen johdosta. Toimenpiteitä
talouden vakauttamiseksi tehtiin heti alkuvuodesta. Koronapandemian suljettua uimahallit maaliskuun
puolivälissä, oli seuran talous entistä enemmän kriisissä mm. peruuntuneiden kurssijaksojen, kurssien
heikentyneen täyttöasteen ja kevään alennettujen kausimaksujen johdosta.
Sopeuttamistoimina seurassa käytiin maaliskuussa yt-neuvottelut vakinaisen kk-palkkaisen henkilöstön
kanssa. Neuvottelun tuloksena kaikki kk-palkkaiset lomautettiin osa- tai kokoaikaisesti huhtikuusta
kesäkuuhun. Samanaikaisesti kertakorvauksella työskentelevien oto-ohjaajien ja -valmentajien
palkanmaksu keskeytettiin poikkeustilanteesta johtuen työsopimuslain 2 luvun 12§ perusteella.
Saadut korona-avustukset ja peruuntuneet kilpailut toivat hieman helpotusta seuran kassavirtaan, mutta
kokonaistilanne oli vielä syyskaudella heikko. Talousennusteen pohjalta seurassa käynnistettiin syksyllä
vielä toiset yt-neuvottelut seuran vakinaisen kk-palkkaisen henkilöstön kanssa. Näiden neuvotteluiden
lopputuloksena kaksi työsuhdetta irtisanottiin (kurssi- ja harrastevastaava sekä kurssisihteeri) ja yksi osaaikaisen valmentajan työsuhde muutettiin työntekijän omasta pyynnöstä määräaikaiseksi päättymään
4.7.2021.

TILIKAUDEN 2020 TULOS
Tilikauden 2020 tulos on 11 866,55€ ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan toimintapääomaan.
Vantaalla 16.3.2021
Hallitus
Pia Klemi, puheenjohtaja

Leena Jansson, varapuheenjohtaja

Laura Lajunen

Tove Lindroos-Korkeaoja

Miia Nätti

Mari Pekkala

Markus Salmela
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