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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS  

   
Toimintakausi oli Tuusulan Uimaseuran 17. toimintakausi. Toiminta oli edelleen 

monipuolista uinninopetuksen, harrastustoiminnan sekä kilpauinnin pärskeissä. 

Korona kuitenkin ajoittain vaikeutti toimintaa hallin sulkujen vuoksi.  

Hallitus toimi melko lailla rauhallisesti, koska tehtävät pääsääntöisesti hoituivat 
toiminnanjohtajan toimesta. Toimintasuunnitelmaan määritellyt tavoitteet kuitenkin 
pystyttiin kohtalaisen hyvin toteuttamaan. Suuri kiitos tästä aktiiviselle 
toiminnanjohtajallemme.  

Toiminnanjohtajan 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. Aktiivinen päävalmentajamme Jukka 
Partanen teki, hallin ollessa suljettuna, uimareille päivittäin kaikenlaista aiheeseen 
liittyvää joko internetin välityksellä tai pienryhmäliikunnan avulla.  

Seuran menestyssuunnitelmaa pidettiin edelleen hyvänä ohjenuorana tälläkin 
toimintakaudella.  

 

 

Tuusulassa helmikuun 3. päivänä 2022  
Tuusulan Uimaseura ry  
Vesa Reinikkala  
puheenjohtaja 1.7.2020-30.6.2021 
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1.YLEISTÄ  
 

Toimintakausi 1.7.2020 - 30.6.2021 oli Tuusulan Uimaseura ry:n 17. 

toimintakausi. Mennyt toimintakausi on ollut haastava seuralle. 

Epidemian tuomat muutokset seuratoimintaan olivat mittavat pitkin 

toimintakautta. Koronaepidemia haastoi seuran toiminnan 

järjestämistä ja vaikutti suuresti mm. kilpailutapahtumien, 

kurssitoiminnan sekä harrastustoiminnan järjestämiseen. Toimintaa 

järjestettiin ajankohtaisten koronarajoitusten mukaisesti 

mahdollisimman monipuolisesti. Uimahalli oli suljettuna 

toimintakauden aikana useamman kuukauden ja tämän ajan valtaosa 

seuran toiminnasta oli tauolla. Valmennustoimintaa mahdollistettiin 

nuorille etäyhteyden sekä ulkoharjoittelun muodossa.  

 

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.  

Toimikauden aikana seuralla työskenteli päätoiminen toiminnanjohtaja, 

noin 15 tuntiohjaajaa sekä -valmentajaa. Tämän lisäksi 

valmennustoimintaa toteutettiin ostopalvelusopimuksilla ja 

vapaaehtoisten voimin.  

Seuran toiminnanjohtaja osallistui Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n 

järjestämiin järjestö- ja hallitustyökoulutuksiin sekä Uimaliiton ja 

Olympiakomitean järjestämiin tilaisuuksiin.      
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3. TALOUS  
 

Talouden perustan muodostavat seuran toteuttama kurssi- ja 

valmennustoiminta sekä jäsenmaksut. Jäsenmaksun suuruus on 25 €. 

Taloushallintapalvelu ProCountor on toiminut vaivattomasti ja talouden 

seuranta on helppoa. Kirjanpitäjä Jenni Ylönen on ollut puhelinsoiton 

päässä ja apuna aina tarvittaessa. 

Tilikauden tulos toimintakaudelta 2020–2021 on harmillisesti 

tappiollinen -2717,35 €. Avustuksia seura sai yhteensä 13982,00 €. 

 

4. JÄSENET  

 

Tuusulan Uimaseuran jäsenmäärä toimintakautena oli yhteensä 515. Valtaosa 

jäsenistä koostui kurssilaisista. Jäsenmäärä oli selkeästi pienempi, kuin aiempana 

toimintakautena ja tähän suurin vaikuttava tekijä on ollut koronavirusepidemian 

tuomat haasteet seuratoiminnan järjestämiseen.  

 

5. YHTEISTYÖ 

  
Tiivistä yhteistyötä jatkettiin Tuusulan kunnan liikuntapalveluiden kanssa. 

Yhteistyössä toteutettiin koululaisten uinninopetusta, joka on määrällisesti 

kasvanut aiempiin toimintakausiin verrattuna. Tuusulan uimaseuran 

uimaopettaja on ollut apuna koululaisten uinninopetuksessa ja vastannut 

erityisesti uimataidottomien lasten uinninopetuksesta.   
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6. VALMENNUS- JA HARRASTUSTOIMINTA  
 

Tuusulan Uimaseura toteutti toimintakauden aikana valmennusta kilpa- ja 

harrasteuimareille. Seura osti valmennuspalvelua JP-Uinnilta (Jukka Partanen), jolla 

oli päävastuu koko seuran valmennuksellisesta linjauksesta. JP-Uinti myös vastasi 1. 

sekä 2. kilparyhmien valmennuksesta. Pinja Kaisla toimi kauden ajan 3. kilparyhmän 

valmentajana.  

Kilparyhmissä ui noin 30 uimaria toimintakauden aikana. Kilparyhmien määrää 

kutistettiin neljästä kilparyhmästä kolmeen vähentyneen kilpauimarimäärän 

seurauksena.  

Harrastustoiminnan tarkoituksena oli tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille 

säännöllinen harrastus ilman kilpailullisia tavoitteita. Nuorten harrasteryhmät 1 ja 

2 harjoittelivat kaksi kertaa viikossa eri uintitekniikoita, matkauintia ja erilaisia 

temppuja.  

Aikuisille suunnattu Masters-ryhmä tarjosi hyvät puitteet harraste- ja kilpauintiin. 

Masters-ryhmälle järjestettiin viikossa neljä valmennettua uintiharjoitusta. 

Masters-ryhmä kuitenkin kärsi koronaepidemian myötä asetetuista rajoituksista, 

sillä aikuisten ohjattua toimintaa rajoitettiin usean kuukauden ajan. Haasteista 

huolimatta suosiota kerännyt Masters-ryhmä keräsi yli 20 uimaria toimintakauden 

aikana.   
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7. KURSSITOIMINTA  
 

Laajan kurssitoiminnan tavoitteena oli tarjota kuntalaisille mahdollisuus oppia ja 

kehittää uimataitoa sekä eri lajitekniikoita. Alkuperäisen suunnitelman mukaisen 

neljän kurssijakson sijaan toimintakauden aikana toteutettiin kolme 

kurssijaksoa, joista yksi järjestettiin kesällä. Kurssitoimintaa järjestettiin 

viikonloppuna aamuisin sekä lauantaina myös iltaisin. Kurssien järjestämiselle oli 

jälleen oivat puitteet, sillä koko uimahalli oli kurssitoiminnan aikana seuran 

käytössä. 

 

8. KILPAILUT 
 

Poikkeuksellisesti toimintakauden aikana ei järjestetty kilpailuja. Tuusulanjärven 

Uinnit oli määrä järjestää syyskaudella 2020, mutta Tuusulan kunta rajoitti 

tapahtumien järjestämistä yllättäen muutama päivä ennen tapahtumapäivää. 

Tuusula-Uinnit jäi järjestämättä uimahallin kemikaalitilan remontin vuoksi.   
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9. TILIKAUDEN TULOS  
Tilikauden tappio on -2717,35 €. 

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä vähennetään toimintapääomasta.  

 

Tuusulassa 13.10.2021 hallitus                  

  

______________________________   

Vesa Reinikkala, puheenjohtaja  

  

______________________________  

Juha Holma, varapuheenjohtaja   

  

______________________________  

Vesa Korpaeus  

  

______________________________  

Yrjö Poutiainen  

   

______________________________  

Lauri Vihonen  

  

______________________________  

Sami Tuhkanen 

  

______________________________  

Emilia Riipinen  


