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1. Yleistä
Vuosi 2020 oli Uinti Tampereen kahdeksas 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 2159. Jäsenistö koostui pääsääntöisesti kurssilaisista sekä
lisenssiurheilujoista.
Tammikuussa järjestettiin UiTa-Gaala Sampolan juhlasalissa. Paikalla oli n.
400 henkeä. Gaalassa palkittiin vuonna 2019 ansioituneita urheilijoita,
valmentajia ja muita seura-aktiiveja. Vuoden uimariksi valittiin Nea Norismaa,
vuoden vesipalloilijaksi Iida Kulman ja vuoden taitouimariksi Kerttu Korsu.

2. Hallitus ja henkilöstö
Hallitus toimi seuran päättävänä elimenä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10
kertaa. Johtoryhmät valmistelivat hallitukselle toimialueensa asiat ja
toteutettavat päätökset.
Johtoryhmät 2020:
- Kilpailujohtoryhmä (kokouksia vuoden aikana 10 kpl
o Puheenjohtaja Nina Kaarlenkaski
- Työ- ja talouden johtoryhmä (kokouksia vuoden aikana 3 kpl
o Puheenjohtaja Jari Räikkönen
Hallituksessa vuonna 2020 toimivat seuraavat henkilöt: Jari Räikkönen
(Puheenjohtaja), Nina Kaarlenkaski (Varapuheenjohtaja), Pekka Pellinen,
Jussi Välimaa, Kirsi Heittokangas, Samuli Liinpää, Terhi Nieminen, Pasi
Mäkinen, Juha Kortteus ja Sami Lahtinen
Seuran edustajia oli eri organisaatioissa vuonna 2020 seuraavasti:
Uimaliiton liittohallitus (Nina Kaarlenkaski)
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)
Päätoimisia työntekijöitä toimintavuoden 2020 lopussa olivat toiminnanjohtaja
Taavetti Nuto, valmennuspäällikkö Mika Kekäläinen, valmentajat Eeva Ketola,
Reeta Keisala, Jaakko Rautalin ja Andrei Tuomola, kurssivastaava Tiina
Virtanen sekä Kaukajärven saunalla Maarit Suova ja Sirpa Airaksinen. Osa3

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.
Koulutus

Koulutettavien
lukumäärä

Tuomari
1lk & 2lk

Vauvauinti

55

1

Seuran
sisäinen
ohjaajakoulutus

Valmentaja

20

1

Vesipallon
tuomarikoulutus

4

4. Kilpauinti
Vuosi 2020 oli kaikin tavoin poikkeuksellinen. Maaliskuussa
koronaviruspandemian vuoksi uimahallit suljettiin ja uimarit siirtyivät
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korvaavaan harjoitteluun. Seura tarjosi ohjattua pienryhmäharjoittelua ja
ohjeita itsenäiseen omaharjoitteluun. Kaikki pitkän radan arvokilpailut
peruutettiin. Kesällä tartuntamäärät kääntyivät laskuun ja harjoitukset päästiin
käynnistämään heinäkuun alusta lähtien. Uimarit pääsivät myös kilpailemaan
syksyn aikana ja tulokset olivat erittäin hyviä. Lyhyen radan
Ikäkausimestaruuskilpailuiden aluekarsinnat saatiin uitua marraskuussa ja
UiTan uimarit onnistuivat erinomaisen hyvin. Joulukuun alussa pandemian
toinen aalto sulki jälleen uimahallin ja peruutti syksyn arvokilpailut. Uimahalli
pysyi suljettuna koko loppuvuoden ja suurin osa uimareista siirtyi jälleen
korvaavaan harjoitteluun. Osalle uimareista onneksi järjestyi mahdollisuus
harjoitella suljetussa uimahallissa.
Valmennuksessa tapahtui merkittäviä henkilömuutoksia. Jaakko Rautalin otti
vastuun edustusryhmän valmennuksesta heinäkuun alusta lähtien. Ylimpien
ryhmien valmennusta vahvistettiin rekrytoimalla Andrei Tuomola edustuksen
ja nuorten edustuksen valmennusteamiin. Muutokset vaikuttavat syksyn
perusteella onnistuneilta ja harjoituksissa on hyvä tuynnelma ja tekemisen
meininki.
Vaikka arvokilpailuja ei pidettykään, antoivat Kanerva Kinnunen, Aino Välimaa
ja Samuel Sainio riittävät näytöt omien ikäluokkiensa maajoukkueisiin vuodelle
2021.

4.1. Kilpailut ja menestys
Vuoden aikana ei uitu yhtään arvokisaa Koronapandemiasta johtuen.

5. Vesipallo
UiTan naisten joukkue lähti kauteen 2019-2020 tavoitteena voittaa mestaruus
muutaman vuoden tauon jälkeen. UiTan joukkueessa pelasi tamperelaisten
pelaajien lisäksi pelaajia Jyväskylästä ja Kuopiosta. Joukkueen pelaajisto oli
silti kokenutta. Kausi saatiin alkuvuonna aloittua mutta se keskeytyi
maaliskuussa koronapandemian johdosta. Naisten joukkueeen taival päättyi
koronakevääseen. Kaudelle 2020-2021 joukkueeseen ei saatu enää riittävästi
peelaajia. Saimme jalkeille myös joukkueet D-junioreiden ja C-junioreiden Smsarjaan. Nämäkin sarjat keskeytyivät keväällä. Junioritoimintaa pyöritettiin Smsarjaan osallistuneiden joukkueiden lisäksi B-junioreissa sekä nuorimmissa juniorissa.
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6. Taitouinti
Vuonna 2020 UiTassa harjoitteli 3 taitouintiryhmää, alkeisryhmä Pisarat,
esikilparyhmä Simpukat ja kilparyhmä Korallit.
Alkuvuosi 2020 lähti hyvin käyntiin, vaikka Ylöjärven treenivuoro
otettiinkin taitouinnilta pois ja allas-aika sitä myötä väheni. Uimareiden ja
vanhempien voimin sovittiin kuitenkin, että Korallit tekevät kerran viikossa
omatoimisen allastreenin omakustanteisesti valmentajien ohjeiden mukaan.
Keväällä oli tarkoitus osallistua KuUS Kuohuihin maaliskuun puolivälissä,
Taitouinnin IKM-kisoihin maaliskuun lopussa, sekä Korallien osalta Taitouinnin
NSM & SM -kisoihin kesäkuussa. Nämä kuitenkin kaikki peruttiin koronaviruspandemian vuoksi. Koralleiden kevääseen oli valmisteltu joukkueohjelma,
kaksi soolo-ohjelmaa sekä duo-ohjelma. Simpukoiden joukkueella kisoja
varten oli harjoiteltuna combo-ohjelma. Simpukoille kyseessä olisivat olleet
ensimmäiset musiikkikisat, jossa ohjelmaa olisi päässyt esittämään.
Harmillisesti kisakokemus jäi saamatta. Pandemian vuoksi harrastustoimintaa
rajoitettiin maaliskuussa, ja treenit menivät tauolle 13.3. alkaen. Pisaratryhmälle pidettiin muutama yksittäinen etätreeni zoom-sovelluksen välityksellä
kevään aikana, lisäksi heille välitettiin jumppaohjeita ja UiTan instagramissa
esiintyneitä haasteita. Simpukoille ja Koralleille järjestettiin kerran viikossa
zoom-treeni etänä, treenisisällössä sovellettiin lajille ominaista liikekieltä,
kehitettiin liikkuvuutta ja lihaskuntoa sekä kokeiltiin mm. joogaa ja balettia
valmentajien osaamisen puitteissa. Koralleilla oli keväällä käytössä myös
treenipäiväkirja. Koralleille saimme lisäksi kerran viikossa ulkotreenin yhdessä
UiTan valmentaja Tiina Virtasen kanssa. Valitettavasti myös kevätnäytökset
jäivät pandemian vuoksi pitämättä.
Kesän ajan alkeisryhmä Pisarat jäi tauolle taitouinnista. Simpukoille ja
Koralleille järjestettiin seuran puolesta korvaavia uintitreenejä heinä-elokuussa
kaksi kertaa viikossa. Valmentajien menojen vuoksi kesätreenejä valmensi
UiTan Tiina Virtanen ja sisältö oli taitouinnin sijaan uintitekniikkaan
painottuvaa. Elokuussa muutamia treenejä korvailtiin Ylöjärvellä, kunnes
pääsimme aloittamaan normaalit treenivuoromme Kalevassa.
Kuivatreenitilan kanssa oli pitkään säätämistä, sillä seuran puolesta oli
unohdettu varmistaa Sammon koulun salivaraus. Etsimme kuivatreenille tilaa
eri kouluilta, liikuntapaikoilta ja mm. squash-salista, mutta lopulta tilaksi löytyi
Sammon koulun alasalista myöhäisempi ja lyhyempi treeniaika, aiempi 1,5h
treeni lyheni tuntiin. Syyskaudelle Koralleille saatiin kolme allasvuoroa, sekä
yksi kuivatreeni. Simpukoilla jatkettiin yksi allastreeni + yksi kuivatreeni
toteutuksella. Pisaroilla yksi treeni viikossa, jossa ennen allastreeniä oli lyhyt
kuivatreeni altaan reunalla. Sunnuntain allasvuorolla sekä torstain
kuivatreenissä oli edelleen Simpukat ja Korallit yhtäaikaa, ja ajoittain tämä
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aiheutti tilaongelmia treeneissä. Alkeisryhmä Pisaroihin saimme uusia
uimareita runsaasti ja syksyllä listalla oli yhteensä 20 nimeä. Tämä kuitenkin
aiheutti ruuhkaa altaassa ja yksilöllisen ohjaamisen vaikeuksia ja
tarkoituksena oli jakaa ryhmää kevätkaudella kahteen pienempään
osaryhmään. Pääasiassa syksyn treenit sujuivat kuitenkin hyvin. Syyskaudella
valmistauduimme joulukuun Kuviomestaruuskisoihin, ja järjestimme kahdet
kotiratakuviokisat seuravuorolla. Mukana kisajärjestelyissä oli uimarien
vanhempia. Kaikissa ryhmissä harjoiteltiin ikätasojen mukaisia kuvioita, sekä
valmistauduttiin hiljalleen myös joulunäytöksiin koreografioiden merkeissä.
Marraskuun lopussa alkeisryhmä Pisarat esitti joulunäytös-ohjelmansa.
Pandemian vuoksi paikan päälle ei voitu ottaa yleisöä, mutta esitykset
videoitiin vanhemmille nähtäväksi. Joulukuun alusta pandemiatilanne
kuitenkin jälleen vaikeutui, uimahallit sulkeutuivat, ja treenit ja kisat peruttiin.
Ryhmät jäivät siis treeneistä aikaiselle joululomalle ja Simpukoiden ja
Korallien joulunäytöstä lykättiin toiveikkaasti tammikuulle.
Taitouinnin vastuuvalmentaja Mette Köykkä lopetti valmentamisen
paikkakunnalta muuton vuoksi kevätkauden 2020 jälkeen. Taitouinnin parissa
syksyllä jatkoivat Teea Pospiech uutena vastuuvalmentajana sekä Iida-Mari
Posio toisena valmentajana. Uusina alkeisryhmän valmentajina aloittivat
erään taitouimarin äiti Kirsi Korsu, sekä apuvalmentajina edustusryhmä
Koralleissa uivat 15-vuotiaat Peppi Salonen ja Kerttu Korsu. Lisäksi
loppusyksystä saimme rekryttyä riveihimme kaksi uutta valmentajaa, Linnea
Pitkäsen ja Viivi Pöykiön, molemmat entisiä taitouimareita. Uusien
valmentajien voimin treenivastuuta saatiin jaettua tasaisemmin. Tällä myös
ennakoitiin tulevaa valmentajapulaa, sillä kahden taitouintivalmentajan opinnot
ovat loppusuoralla ja valmennustyössä jatkaminen 2021 kevään jälkeen
epävarmaa.
Kokonaisuudessaan vuosi 2020 meni suunnitelmien osalta isosti uusiksi.
Pandemian vuoksi kevään allastreenit ja koko vuoden kisat peruuntuivat.
Lisäksi sekä keväällä, että syksyllä treeniajat yllättäen muuttuivat, ja meiltä
lähti pois aiemmin sovittuja treenivuoroja jolloin viikon treenitunnit vähenivät.
Onneksi kuitenkin saimme jotenkuten sumplittua uusia treeniaikoja ja syksyllä
pääsimmekin jo treenaamaan lähes normaalisti. Vähäisten treenien ja kisojen
vuoksi uimarien kehitystä on vaikeampaa arvioida verrattuna aiempiin vuosiin,
mutta joka ryhmässä on opittu uusia taitoja ja kehitetty aiempaa osaamista
eteenpäin.

7. Tiedottaminen
Seuran toiminnasta, tapahtumista ja uutisista tiedotettiin pääsääntöisesti
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kotisivuilla sekä sähköpostein. Tämän lisäksi tammikuussa ja elokuussa
uimareiden vanhemmille lähetettiin kausitiedote.
Sosiaalista mediaa käytettiin aktiivisesti seuran markkinointiin ja
tiedottamiseen. Facebook ja Instagram toimivat sosiaalisen median kanavina.
Vuoden lopussa Facebookissa UiTaa seurasi 1960 henkilöä. Kasvua
edellisestä vuodesta n. 100 henkilöä. Instagramissa seuraajia vuoden lopussa
1538. Kasvua edellisestä vuodesta n. 100.

8. Kurssitoiminta
Kurssitoimintaamme vuonna 2020 olivat vauvauinti, perheuinti, taitouinnin
alkeisryhmä, vesipallokoulu, vesitaiturit, vesiralli, aikuisten tekniikkakurssit, 1014-vuotiaiden vesirallit.
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Kurssi

Tavoite (erillistä
ilmoittautumista)

Toteuma

Vauva- ja perheuinti

80

97

Taitouinti

10

25

Vesitaiturit

455

477

Vesiralli

1020

775

Aikuisten
tekniikkakurssit

250

254

Vesipallokoulu

24

26

9. Talous
Painopisteet seuran taloudessa 2020:
- 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. Koronasta aiheutuviin tulon menetyksiin saimme
OKM-koronatukea 15000€ ja Uimaliiton koronatukea 5000€.
Vuonna 2020 kokonaistulot olivat 1048702€ ja kokonaismenot 1037752€
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 2020 kaupungin
kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Kioski oli kesäkuukausina 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 1421. 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. Koronasta johtune sauna oli suljettuna 17.3.-5.7.
Lisäksi joulukuun 2020 alusta alkane sauna oli Koronapandemiasta johtune
avoinna rajoituksin max. 10 hengelle kerrallaan.
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Kesällä kioskilla työskenteli Verneri Kaarlenkaski, Werneri Koskinen.
Talviviikonloppuisin kioskilla työskentelivät Johanna Suova, Verneri
Kaarlenkaski, Werneri Koskinen.
Toimintavuoden tapahtumat:
-

Toimintavuonna ei järjestetty tapahtumia koronapandemian vuoksi.

Saunan hoitoa toimintavuoden aikana on koordinoinut Maarit Suova. Muita
saunan hoitoon osallistuneita henkilöitä ovat olleet Timo Suova, Kaija Kiuru,
Seppo Oksanen ja Jussi Sulonen. He ovat huolehtineet saunan tilojen
kunnossapidosta, lumitöistä, alueen hiekoituksesta sekä suolauksesta.
Saunan kävijämäärät: Vuonna 2020 kokonaiskäyntimäärä oli 42910 (vuonna
2019, 58412).
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