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1. Yleistä 
 
Vuosi 2019 oli Uinti Tampereen seitsemäs toimintavuosi. Toimintavuoden 

tavoitteena oli taata seurahengen, seuran kohtuullisen taloudellisen tilan ja 

sujuvan tiedonkulun ylläpitäminen. Tätä toimintaa johti hallitus yhdessä 

henkilökunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Seurassa oli vuoden lopussa 

jäseniä 2532. Jäsenistö koostui pääsääntöisesti kurssilaisista sekä 

lisenssiurheilujoista.  

Tammikuussa järjestettiin UiTa-Gaala Sampolan juhlasalissa. Paikalla oli n. 

400 henkeä. Gaalassa palkittiin vuonna 2018 ansioituneita urheilijoita, 

valmentajia ja muita seura-aktiiveja. Vuoden uimariksi valittiin Werneri 

Koskinen, vuoden vesipalloilijaksi Nea Kuosmanen ja vuoden taitouimariksi 

Peppi Salonen. 

 

2. Hallitus ja henkilöstö 
 

Hallitus toimi seuran päättävänä elimenä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 

kertaa. Johtoryhmät valmistelivat hallitukselle toimialueensa asiat ja 

toteutettavat päätökset.  

Johtoryhmät 2019: 

- Kilpailujohtoryhmä (kokouksia vuoden aikana 12 kpl 

o Puheenjohtaja Nina Kaarlenkaski 

- Työ- ja talouden johtoryhmä (kokouksia vuoden aikana 7 kpl 

o Puheenjohtaja Jari Räikkönen 

 

Hallituksessa vuonna 2019 toimivat seuraavat henkilöt: Jari Räikkönen 

(Puheenjohtaja), Nina Kaarlenkaski (Varapuheenjohtaja), Pekka Pellinen, 

Jussi Välimaa, Maarit Suova, Samuli Liinpää, Terhi Nieminen, Pasi Mäkinen, 

Juha Kortteus ja Sami Lahtinen 

 

Seuran edustajia oli eri organisaatioissa vuonna 2019 seuraavasti: 

Uimaliiton liittohallitus (Samuli Liinpää) 

Uimaliiton kilpailutyöryhmä (Nina Kaarlenkaski) 

Tampereen Uinnin Tuki (Pasi Mäkinen, Sami Lahtinen ja Kirsi Heittokangas) 

Tampereen Urheiluakatemian johtoryhmäryhmä (Jari Räikkönen) 

Hämeen Liikunta ja Urheilu hallituksen jäsen (Jari Räikkönen) 

Tampereen seuraparlamentti (Taavetti Nuto, varajäsen) 
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Päätoimisia työntekijöitä toimintavuoden 2019 lopussa olivat toiminnanjohtaja 

Taavetti Nuto, valmennuspäällikkö Mika Kekäläinen, päävalmentaja Kristiina 

Mäkinen, valmentajat Eeva Ketola, Reeta Keisala ja Jaakko Rautalin, 

kurssivastaava Tiina Virtanen sekä Kaukajärven saunalla Maarit Suova ja 

Sanna Alavaikko. Osa-aikaisena talouskoordinaattori Seija Airila-Räikkönen. 

Kaukajärven saunalla työskentelee osa-aikaisesti 4 nuorta ympäri vuoden. 

Valmennuksessa ja kurssitoiminnassa on osa-aikaisia henkilöitä 50. 

 

3. Koulutus 
 

Uusia tuomarikortillisia koulutimme pääasiassa Tampereen 

yhteiskoulutuksina, jossa järjestäjänä toimi Uinnin Tuki. 

Seuran henkilöstö osallistui useisiin eri koulutuksiin vuoden aikana. 

Koulutukset valikoituivat henkilöiden vastuualueiden mukaan. Kouluttavia 

tahoja oli mm. HLU, Uimaliitto ja Varalan Urheiluopisto. 

Valmentajien sisäinen koulutus jatkui. Painopistealueena oli erityisesti IKM-

taso. Kouluttajana toimi seuran valmennuspäällikkö. 

 

 

 

 

Koulutus Tuomari 
1lk & 2lk 

Vauvauinti Seuran 
sisäinen 

ohjaajakoulutus 

Valmentaja  

1-3 

 

Koulutettavien 
lukumäärä  

 

55  

 

1  

 

20 

 

4  

Koulutus Taitouinnin 
tuomarikurssi 

Seuran sisäinen 
valmentajakoulutus  
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4. Kilpauinti 

Valmennusjärjestelmää kehitettiin aikaisempien vuosien tapaan Uimaliiton 

Tähtiseura-prosessin mukaisesti. Vuoden 2019 erityisenä kehityskohteena oli 

uimarin polun IKM-vaiheen dokumentointi ja kehittäminen. Tammikuussa 

järjestettiin valmennuksen kehityspäivä ikätason valmentajille ja sen 

jatkokehitystyönä syntyi IKM-tason valmennuslinjan kuvaus, joka esiteltiin 

Tähtiseuraseminaarissa. 

Urheilullisesti tulos oli kahtiajakoinen. Vanhimpien uimareiden kohdalla 

menestys jäi totuttua vaatimattomammaksi paljolti terveyshuolien vuoksi. 

Nuoremmissa ikäluokissa menestys oli aiempia vuosia parempaa erityisesti 

syksyn Ikäkausimestaruusuinneissa. Finaaleihin selvisi ennätyssuuri joukkue 

ja mitaleita tuli viime vuosia enemmän. 

Uimaliiton maajoukkuetoimintaan osallistuivat Nea Norismaa, Eemil Varho, 

Werneri Koskinen, Roosa Mäkinen, Kalle Pyykkönen ja Fanny Grönvall. 

Ikäkausimaajoukkueessa uivat Aino Välimaa ja Samuel Sainio. 

4.1. Kilpailut ja menestys 
 

Alla taulukko arvokisamenestysestä. Huom. Tampereen Avoimissa viestit 

olivat SM-tason viestejä. Suluissa merkattu vuoden 2018 määrät 

 

Koulutettavien 
lukumäärä 
(suluissa 
tavoite) 

 

1 

 

8 

Kilpailut Menestys 

(NSM) 
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Tampereen 
avoimet 4.-5.5. 

 

Mitalit: 1(2) 

Pistesijat: 2(0) 

 

Rollot Oulu 7.-
9.6. 

 

Mitalit: 2(4) 

Pistesijat: 9(5)  

Seurapisteet: 11(6)  

 

IKM 50m Pori  

14.-16.6 

 

Mitalit: 9(3) 

Pistesijat: 35(27) 

Seurapisteet: 6(11) 

 

SM 50m Espoo 
27.6.-30.6. 

 

Mitalit: 5(5) 

Pistesijat: 22(13) 

Seurapisteet: 9(9) 

 

NSM 50m Espoo 
27.6.-30.6. 

 

Mitalit: 0(7) 

Pistesijat: 14(15) 

Seurapisteet: 9(6) 

 

IKM 25m Vaasa 
29-11.-1.12.  

 

Mitalit: 12(3) 

Pistesijat: 25(24) 

Seurapisteet: 6(12) 

 

SM 50m Tampere 
12.-15.12. 

 

Mitalit: 4(2) 

Pistesijat: 21(15) 

Seurapisteet: 9(12) 
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5. Vesipallo 

UiTan naisten joukkue lähti kauteen 2018-2019 tavoitteena voittaa mestaruus 

muutaman vuoden tauon jälkeen.  UiTan joukkueessa pelasi tamperelaisten 

pelaajien lisäksi pelaajia Jyväskylästä ja Kuopiosta, mikä muodosti haasteen 

koko joukkueen yhteispelin kehittämisestä kauden aikana. Joukkueen 

pelaajisto oli silti kokenutta, ja pelillinen taso parani loppukautta kohden. 

UiTan sijoitus runkosarjan päätyttyä oli toinen. Välieräsarjassa UiTan 

joukkueen peli ei ollut parhaalla tasolla, ja valmennuksen taktisen virheenkin 

takia finaalipaikka karkasi joukkueelta kahdella välierätappiolla. UiTa voitti 

kauden päättäneen pronssiottelun, ja lopulliseksi sijoitukseksi jäi kolmas sija. 

 

6. Taitouinti 

Vuonna 2019 keväällä UiTasta lähti ensimmäistä kertaa taitouinti kisoihin 

joukkue. Aikaisemmin kisoihin oli päästy kahden duo-ohjelman voimin. 

Kisoihin lähdettiin hakemaan kokemusta, sillä kyseessä olivat monen 

ensimmäiset kisat. Nämä ensimmäiset KuUs-Kuohu kisat järjestettiin 

maaliskuun lopussa Kuopiossa, jossa uitiin combo-ohjelma. Kilpailuissa uitiin 

ainoastaan musiikkiohjelmat.  Joukkueella oli kova jännitys, mutta suoritus 

meni hyvin, koko kisatiimi oli tyytyväinen reissuun. Kisakokemusta kartutettiin, 

ja oltiin valmiina lähtemään seuraaviin kisoihin kovalla motivaatiolla.  

Seuraavat kisat olivat Ikäkausimestaruuskilpailut Jyväskylässä huhtikuun 

alussa. IKM-kilpailuissa uitiin sekä kuviot että musiikkiohjelmat. Tällaiset 

kilpailut olivat jälleen suurimmalle osalle ensimmäistä laatuaan. Kisareissu 

sujui hienosti, ja joukkueen pisteitä parannettiin. Osa teki myös 

henkilökohtaisia ennätyksiä kuviopisteissä. Toukokuussa järjestettiin 

uimareiden läheisille kevätnäytös Kalevan uimahallissa. Yleisöä oli paljon ja 

kaikki olivat näytöksestä innoissaan. 

 

NSM 50m 
Tampere 12.-

15.12. 

 

Mitalit: 1(5) 

Pistelijat: 4 (15) 

Seurapisteet: 16(7) 
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Syyskaudella järjestettiin uusi alkeiskurssi, jonka myötä taitouinnilla oli kolme 

joukkuetta; alkeisryhmä Pisarat, esikilparyhmä Simpukat ja kisaryhmä Korallit. 

Yhtenä päivänä viikossa kaikki ryhmät harjoittelivat samalla allasvuorolla, joka 

ajoittain aiheutti tilaongelmia. Muutoin harjoitteluolosuhteet olivat hyvät 

erillisien kuivatreenin sekä Korallien Ylöjärvellä pidettävien erillisten 

kuviotreenien myötä.  

Joulukuussa Simpukat ja Korallit lähtivät Kuviomestaruuskilpailuihin Turkuun. 

Simpukoille nämä olivat ensimmäiset kisat. Simpukat kisasivat aloittelijoiden 

sarjassa, jossa kartuttivat kisakokemusta. Koralleissa osallistujia oli AG12-, 

AG15- sekä Fina Junior sarjoissa.  Jokainen uimari paransi henkilökohtaisia 

kuviopisteitään. Joulukuussa järjestettiin jälleen näytös, jossa jokainen ryhmä 

esitti musiikkikoreografian. Yleisöä oli paikalla ennätysmäärä.  

Vuonna 2019 harjoitteluolosuhteisiin saatiin parannusta Ylöjärven lisävuoron 

ja erillisen kuivatreenivuoron avulla. Näiden lisävuorojen myötä uimareissa oli 

nähtävillä erittäin nopeaa kehittymistä. Lisäksi useampi harjoittelukerta 

viikossa on nostanut uimareiden motivaatiota nostaa sijoitusta kilpailuissa. 

 

7. Tiedottaminen 

Seuran toiminnasta, tapahtumista ja uutisista tiedotettiin pääsääntöisesti 

kotisivuilla sekä sähköpostein. Tämän lisäksi tammikuussa ja elokuussa 

uimareiden vanhemmille lähetettiin kausitiedote. Sm-kisojen tuloksia 

toimitettiin Aamulehteen.  

Sosiaalista mediaa käytettiin aktiivisesti seuran markkinointiin ja 

tiedottamiseen. Facebook ja Instagram toimivat sosiaalisen median kanavina. 

Vuoden lopussa Facebookissa UiTaa seurasi 1836 henkilöä. Kasvua 

edellisestä vuodesta n. 220 henkilöä. Instagramissa seuraajia vuoden lopussa 

1439. Kasvua edellisestä vuodesta n. 210. 

 

 

 

 

8. Kurssitoiminta 
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Kurssitoimintaamme vuonna 2019 olivat vauvauinti, perheuinti, taitouinnin 

alkeis- ja jatkoryhmät, vesipallokoulu, vesitaiturit, vesiralli, aikuisten 

tekniikkakurssit, 10-14-vuotiaiden harrasteryhmät.  

 
 
 

 
 

Kesän aikana järjestettiin kolme viikon mittaista kesäleiriä Kalevan uimahallin 

ympäristössä. Leiriläisiä oli mukana yhteensä 82. Leirit olivat tarkoitettu 

kaikille 7-10 -vuotiaille lapsille.  

 

 

 

9. Talous 

Kurssi Tavoite (erillistä 
ilmoittautumista) 

Toteuma 

 

Vauva- ja perheuinti 

 

90 

 

110 

 

Taitouinti 

 

30 

 

32 

 

Vesitaiturit 

 

372 

 

443 

 

Vesiralli 

 

990 

 

972 

 

Aikuisten 
tekniikkakurssit 

 

250 

 

254 

 

Vesipallokoulu 

 

24 

 

26 
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 Painopisteet seuran taloudessa 2019: 

- vahva taloudellinen omavaraisuus 

- reaaliaikainen talouden seuranta ja hyvä ennustettavuus 

 

 Varoja seuran valmennus-, koulutus- ja kilpailutoimintaan hankittiin 

pääasiallisesti uimareilta ja kurssilaisilta perittävinä kausi- kurssi- ja 

jäsenmaksuina. Tärkeitä tulonlähteitä olivat myös Kaukajärven toiminnasta 

saadut tuotot sekä Tampereen kaupungin avustukset.  

Suurimpina menoerinä valmennustoiminta, kilpailut ja henkilöstökustannukset 

(Kts. kohta 2 Hallinto ja Henkilöstö). 

 

Kaupungin toiminta- ja projektiavustusta saatiin yhteensä 42 000€. 

Kaukajärven saunaan saatiin kaupungilta vuokra-avustusta 62000€. 

Vuokrakulut, hoitovastike sekä kaikki ylläpitoon ja hankintoihin liittyvät kulut 

olivat seuran vastuulla.    

 

Vuonna 2019 kokonaistulot olivat 1302500€ ja kokonaismenot 1305399€ 

Prosentuaalinen erittely eri toiminnoista kuvattuna alla. (Seuran 

kurssitoiminnan kasvu sisältyy kohtaan valmennustoiminta).  
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10.Vesiliikuntapalvelut 

10.1. Kaukajärvi 
 
Seuramme hoiti Kaukajärven saunaa ja kioskia vuoden 2019 kaupungin 

kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Kioski oli kesällä avoinna päivittäin 

12.00-21.30 kesäkuun alusta elokuun puoliväliin.  1.9. asti talvi- ja kesäaikana 

sauna oli lämpimänä arkisin klo 12.00-21.30 ja viikonloppuisin 14-21. Saunalla 

järjestettiin kerran kuussa lauantaisin aamusauna klo 8.00-10.00. Sauna oli 

auki myös jouluaattona sekä uudenvuoden aattona. Kioskissa myytiin 

elintarvikkeita mm. Jäätelöä, virvokkeita, karamellia, sipsejä, pizzoja, kahvia, 

pullaa ja makkaraa.  

Kesällä kioskilla työskenteli Eero Ala-Karvia, Johanna Suova, Emma 

Nieminen ja Mikko Suova 

Talviviikonloppuisin kioskilla työskentelivät Johanna suova, Artturi 

Kaarlenkaski, Verneri Kaarlenkaski, Werneri Koskinen ja Mikko Suova. 

Toimintavuoden tapahtumat: 

- Uimaseura ja talviuimarit järjestivät yhteistyössä perinteiset jäiden tulo- 

ja lähtöjuhlat. Jäiden lähtöjuhlaa juhlittiin huhtikuussa, jäiden tulojuhlaa 

lokakuussa 

- Elokuussa järjestettiin suuren suosion saavuttaneet ”Kauksulaiset” 

venetsialaisten tapaan 

  

Muuta: 

- Kaukajärven soutu- ja menontatapahtumia avustettiin tarjoamalla 

kilpailijoiden käyttöön pukuhuoneita ja saunoja edulliseen hintaan. 
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Saunan hoitoa toimintavuoden aikana on koordinoinut Maarit Suova. Muita 

saunan hoitoon osallistuneita henkilöitä ovat olleet Timo Suova, Kaija Kiuru, 

Seppo Oksanen, Jukka Eskonen ja Jussi Sulonen. He ovat huolehtineet 

saunan tilojen kunnossapidosta, lumitöistä, alueen hiekoituksesta sekä 

suolauksesta. 

Saunan kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti vuosittain. Vuonna 2019 

kokonaiskäyntimäärä oli 58412 (vuonna 2017, 40966). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 
 

 

Uinti Tampere 


	1. Yleistä
	2. Hallitus ja henkilöstö
	Hallitus toimi seuran päättävänä elimenä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Johtoryhmät valmistelivat hallitukselle toimialueensa asiat ja toteutettavat päätökset.
	Johtoryhmät 2019:
	Hallituksessa vuonna 2019 toimivat seuraavat henkilöt: Jari Räikkönen (Puheenjohtaja), Nina Kaarlenkaski (Varapuheenjohtaja), Pekka Pellinen, Jussi Välimaa, Maarit Suova, Samuli Liinpää, Terhi Nieminen, Pasi Mäkinen, Juha Kortteus ja Sami Lahtinen
	Seuran edustajia oli eri organisaatioissa vuonna 2019 seuraavasti:
	Uimaliiton liittohallitus (Samuli Liinpää)
	Uimaliiton kilpailutyöryhmä (Nina Kaarlenkaski)
	Tampereen Uinnin Tuki (Pasi Mäkinen, Sami Lahtinen ja Kirsi Heittokangas)
	Tampereen Urheiluakatemian johtoryhmäryhmä (Jari Räikkönen)
	Hämeen Liikunta ja Urheilu hallituksen jäsen (Jari Räikkönen)
	Tampereen seuraparlamentti (Taavetti Nuto, varajäsen)
	Päätoimisia työntekijöitä toimintavuoden 2019 lopussa olivat toiminnanjohtaja Taavetti Nuto, valmennuspäällikkö Mika Kekäläinen, päävalmentaja Kristiina Mäkinen, valmentajat Eeva Ketola, Reeta Keisala ja Jaakko Rautalin, kurssivastaava Tiina Virtanen ...
	3. Koulutus
	4.1. Kilpailut ja menestys
	Painopisteet seuran taloudessa 2019:
	- vahva taloudellinen omavaraisuus
	- reaaliaikainen talouden seuranta ja hyvä ennustettavuus
	Varoja seuran valmennus-, koulutus- ja kilpailutoimintaan hankittiin pääasiallisesti uimareilta ja kurssilaisilta perittävinä kausi- kurssi- ja jäsenmaksuina. Tärkeitä tulonlähteitä olivat myös Kaukajärven toiminnasta saadut tuotot sekä Tampereen kau...
	Suurimpina menoerinä valmennustoiminta, kilpailut ja henkilöstökustannukset (Kts. kohta 2 Hallinto ja Henkilöstö).
	Kaupungin toiminta- ja projektiavustusta saatiin yhteensä 42 000€. Kaukajärven saunaan saatiin kaupungilta vuokra-avustusta 62000€. Vuokrakulut, hoitovastike sekä kaikki ylläpitoon ja hankintoihin liittyvät kulut olivat seuran vastuulla.
	Vuonna 2019 kokonaistulot olivat 1302500€ ja kokonaismenot 1305399€ Prosentuaalinen erittely eri toiminnoista kuvattuna alla. (Seuran kurssitoiminnan kasvu sisältyy kohtaan valmennustoiminta).
	10.1. Kaukajärvi
	Saunan kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti vuosittain. Vuonna 2019 kokonaiskäyntimäärä oli 58412 (vuonna 2017, 40966).

