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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 

Toimintakausi oli Tuusulan Uimaseuran 16. toimintakausi. Toiminta oli 

tuttuun tapaan monipuolista uinninopetuksen, harrastustoiminnan sekä 

kilpauinnin pärskeissä. Seura pysyi aktiivisesti mukana kehittyvässä 

seuratoiminnan maailmassa ja toimijat verkostoituivat kuten 

aiemminkin. 

Hallitus toimi aktiivisesti toimintasuunnitelmaan määriteltyjen 

tavoitteiden toteuttamiseksi. Seurassa aloitti työtehtävät uusi 

toiminnanjohtaja vuoden 2020 alkuvaiheessa. Hänen sekä muiden 

palkallisten tekijöiden lisäksi on toiminnassa ollut mukana myös lukuisia 

ahkeria vapaaehtoisia. Kaikki yhtä tarpeellista ja tärkeää toiminnan 

pysymisen ja kehittämisen kannalta. 

Iso kiitos kaikille mukana olleille ja oleville! 

Syyskausi sujui ilman suurempia kommelluksia, mutta kevätkaudella 

maaliskuussa iski korona, joka laittoi hallin ovet säppiin ja uinti loppui 

aina kesäkuun alkuun saakka. Onneksi aktiivinen päävalmentajamme 

Jukka ei jäänyt laakereillaan lepäilemään, vaan teki uimareille lähes 

päivittäin kaikenlaista aiheeseen liittyvää joko internetin välityksellä 

tai pienryhmäliikunnan avulla. 

Seuran yhteinen menestyssuunnitelma on hyvä ohjenuora, jota 

tälläkin toimintakaudella pidettiin aktiivisesti mukana. 

Tuusulassa joulukuun 17. päivänä 2020 

Tuusulan Uimaseura ry 

Vesa Reinikkala 

puheenjohtaja 1.7.2019-30.6.2020 
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1.YLEISTÄ 
Toimintakausi 1.7.2019 - 30.6.2020 oli Tuusulan Uimaseura ry:n 16. 

toimintakausi. Keravan Uimareiden aloitettua toimintansa uudelleen, oli 

sillä hieman vaikutusta seuramme toimintaan. Muutamia uimareita ja 

valmentajia siirtyi takaisin kotikonnuillensa “naapuriin”. Toimintakauden 

aikana seuran perustoimintojen kehittämistä jatkettiin. Kausi oli 

aiemmista toimintakausista poikkeuksellinen koronaviruksen 

vaikuttaessa seuratoimintaan laajasti keväällä 2020. 

2. SEURAN HALLITUS, HENKILÖSTÖ JA 

SEURATOIMIJAT 

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–6 jäsentä sekä enintään 

3 varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan aina 

kahdeksi toimintavuodeksi. Kauden 2019–2020 aikana hallituksessa 

toimi puheenjohtajana Vesi Reinikkala, varapuheenjohtajana Ville 

Kauppinen, Juha Holma, Kimmo Käkelä, Pyry Räisänen, Sofia Hinkka ja 

Maari Sinivuori. Varajäsenenä toimi Yrjö Poutiainen. Kimmo Käkelä 

irtaantui hallituksesta kauden alussa ja näin ollen Yrjö Poutiaisesta tuli 

hallituksen varsinainen jäsen. Keväällä 2020 Ville Kauppinen pyysi eroa 

hallituksesta ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi valittiin Pyry 

Räisäinen. Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 15 kertaa. Lisäksi 

hallitus piti sähköpostikokouksia. Sääntömääräinen syyskokous 

pidettiin marraskuussa 2019.  

Toimikauden aikana seuralla työskenteli päätoiminen toiminnanjohtaja, 

noin 15 tuntiohjaajaa sekä -valmentajaa. Toiminnanjohtajana 

tammikuun 2020 loppuun asti toimi Salla Malin ja Juulianna Leskinen 

jatkoi roolissa kauden loppuun. Tämän lisäksi valmennustoimintaa 

toteutettiin ostopalvelusopimuksilla ja vapaaehtoisten voimin. 

Valmentajat ja ohjaajat kokoontuivat muutaman kerran kaudessa 

palavereihin. Uimavalmentajat ja -ohjaajat osallistuivat Suomen 

Uimaliiton ja Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliiton järjestämiin 

koulutuksiin.  Hallitus ja toiminnanjohtajat osallistuivat Etelä-Suomen 

Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämiin järjestö- ja hallitustyökoulutuksiin 

sekä Uimaliiton ja Olympiakomitean järjestämiin tilaisuuksiin. Kauden 

aikana valmentajat kehittivät ammattitaitoaan osallistumalla erilaisiin 

koulutuksiin. 
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3. TALOUS 

Talouden perustan muodostavat seuran toteuttama kurssi- ja valmennustoiminta 

sekä jäsenmaksut. Jäsenmaksun suuruus on 25 €. Taloushallintapalvelu ProCountor 

on toiminut moitteettomasti ja helpottanut talouden seurantaa huomattavasti. 

Kirjanpitäjä Jenni Ylönen on ollut puhelinsoiton päässä ja apuna heti sitä 

tarvittaessa. 

Tilikauden tulos toimikaudelta 1.7.2019-30.6.2020 oli 10 405,92 €. Avustuksia seura 

sai yhteensä 13 099,21 €. 

 

4. JÄSENET 

Tuusulan Uimaseuran jäsenmäärä oli toimintakautena yhteensä 733.  
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5. YHTEISTYÖ 

Tiivistä yhteistyötä jatkettiin Tuusulan kunnan liikuntapalveluiden kanssa. 

Yhteistyössä toteutettiin koululaisten uimaopetusta, koululaisuintikilpailuja sekä 

iltapäiväkerhotoimintaa.  

Seuran puheenjohtaja Vesa Reinikkala toimi ESLU:n hallituksessa. 

6. VALMENNUS- JA HARRASTUSTOIMINTA 

Tuusulan Uimaseura toteutti toimintakauden aikana valmennusta kilpa- ja 

harrasteuimareille sekä aikuisille suunnattua uimahyppyvalmennusta. 

Seura osti valmennuspalveluja JP-uinnilta (Jukka Partanen), Hierontanikkarilta 

(Janne Haapaniemi) sekä Tmi MH Hyvöseltä (Marjut Hyvönen). Jukka Partasella oli 

päävastuu koko seuran valmennuksellisesta linjauksesta sekä vastuuvalmennus 1- ja 

2-ryhmille. Janne Haapaniemi vastasi 3-ryhmän sekä Mastersien-valmennuksesta ja 

Pinja Kaisla 4-ryhmän valmennuksesta syksystä 2018 alkaen. Taitoryhmän 

valmentamisesta vastasi Saana Karell. Marjut Hyvönen vastasi harrastelija Masters 

uimareiden harjoitusten suunnittelemisesta. Valmennuksen tukena oli vuoden 

aikana myös vapaaehtoisia valmentajia. 

6.1 KILPARYHMÄT 

Kilparyhmissä ui 40 uimaria toimintakauden aikana. Neljä kilparyhmää kävi 

syyskaudella yhdeksissä uintikilpailuissa, joissa uitiin yhteensä 493 starttia. Kuusi 

uimaria saavutti paikkansa syyskauden pääkilpailuun - IKM-finaaleihin. 20 starttia toi 

yhteensä kahdeksan ennätystä ja viisi pistesijaa. Tuusulan Uimaseuran uimarit saivat 

yhteensä yhdeksän pistettä Vaasan IKM-finaaleista. Lokakuussa 2019 1. ja 2. 

kilparyhmät leireilivät Vierumäellä. 

Nuorten kilparyhmäläiset harjoittelivat normaalin aikataulun mukaisesti syyskauden 

alusta maaliskuun puoliväliin asti, jolloin hallit menivät kiinni koronaviruksen 

leviämisen ehkäisemiseksi. Kevään aikana kerettiin uimaan neljät kilpailut ennen 

hallien sulkua. Etäharjoittelua tehtiin kesäkuun alkuun asti pienryhmissä ulkona ja 

internetin välityksellä kotoa käsin. Kesäkuussa päästiin uimaan lähes normaaliin 

tahtiin arkiaamuisin omassa kotihallissa. 
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6.2 HARRASTERYHMÄT 

Harrastustoiminnan tarkoituksena oli tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille 

säännöllinen harrastus ilman kilpailullisia tavoitteita. Uinnin lisäksi seurassa oli 

mahdollisuus harrastaa myös aikuisten uimahyppyä. Nuortenharrasteryhmät 1 ja 2 

harjoittelivat kaksi kertaa viikossa eri uimatekniikoita, matkauintia ja erilaisia 

temppuja. 

Yli 25-vuotiaille suunnattu Masters-ryhmä tarjosi hyvät puitteet aikuisille harraste- 

ja kilpauintiin. Masters-ryhmälle järjestettiin viikossa kuusi valmennettua  

uintiharjoitusta. Suosiota kerännyt Masters-ryhmä keräsi yli 30 uimaria 

toimintakauden aikana. 
 

7. KURSSITOIMINTA 

Laajan kurssitoiminnan tavoitteena oli tarjota kuntalaisille mahdollisuus oppia ja 

kehittää uimataitoa sekä eri lajitekniikoita. Lasten kurssijaksoja oli kauden aikana 

kolme. Kurssitoimintaa järjestettiin lauantaisin ja sunnuntaisin aamuisin sekä 

lauantaina myös iltaisin. 

Toimintakauden aikana Tuusulan uimaseuran kursseilla oli runsaasti kurssilaisia. 

Lisäksi käytössä olevien resurssien puitteissa järjestettiin uinninyksityistunteja, joissa 

edettiin uimarin taitotason ja yksilöllisten toiveiden mukaan. 

 

8. KILPAILUT 

Seura järjesti kahdet isommat uintikilpailut onnistuneesti toimintakauden aikana. 

Tuusulanjärven Uinnit järjestettiin 12.10.2019 ja Tuusula Uinnit järjestettiin 

7.3.2020. Uimareita osallistui useammasta seurasta ja Tuusulan Uimaseuran uimarit 

uivat hienosti ennätyksiään kilpailuissa. Seura järjesti myös kuukausikilpailut 

23.11.2019. 
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9. TILIKAUDEN TULOS 

Tilikauden voitto on 10 405,92 € 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä lisätään toimintapääomaan. 

 

Tuusulassa 17.12.2020 Hallitus                 

 

______________________________  

Vesa Reinikkala, puheenjohtaja 

 

______________________________ 

Juha Holma, varapuheenjohtaja  

 

______________________________ 

Vesa Korpaeus 

 

______________________________ 

Yrjö Poutiainen 

  

______________________________ 

Lauri Vihonen 

 

______________________________ 

Maari Sinivuori  

 

______________________________ 

Emilia Riipinen 


