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Seuran hallintoSeuran hallintoSeuran hallintoSeuran hallinto    

Hallitus: Teija Pöytälaakso, puheenjohtaja  

  Jari-Jussi Syrjä, varapuheenjohtaja 

  Anna-Mari Hyyryläinen 

Laura Kaatikko 

  Pasi Kannosto 

  Tiina Laiho 

  Jukka Lintilä  

Ari Norolampi 

  Camilla Myllykoski, rahastonhoitaja 

Jukka Porkkala, kilpailusihteeri 

 

   

Seuran kokouksen valitsemina tilintarkastajana on HTM Sirpa Hemminki ja 

toiminnantarkastajana KTM Harri Hemminki. Seuran varatilintarkastaja on 

HTM Simo Viitaniemi ja varatoiminnantarkastajana KTM Nina Kristola. Yhdis-

tyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen on laatinut Lakeus Tilitoimisto Oy Seinä-

joelta. 

 

Seuran kokouksia on pidetty vuoden aikana kaksi kertaa 

- 1.4.2019 sääntömääräinen kevätkokous 

- 12.11.2019 sääntömääräinen syyskokous 

 

Seuran hallitus on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa. 

 

 

Seuran jäsenistö ja toimintaSeuran jäsenistö ja toimintaSeuran jäsenistö ja toimintaSeuran jäsenistö ja toiminta    

Seuralla on 31.12.2019 jäseniä 356 hlö (2018: 418 jäsentä) joista 12 henki-

löä on nimetty kunniajäseneksi. Kaikki kunniajäsenet ovat Seinäjoelta. 

Kilpauimareita oli 31.12.2019 valmennusryhmissä 125 junioriuimaria (2018 

119 junioriuimaria). Heidän lisäkseen seuralla on muutama masters -uimari.  
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Valmennusvaliokunnan puheenjohtajana jatkoi Tiina Laiho (valittu syksyllä 

2012.) 

Vuoden 2019 alussa tehtiin koko seuran kattava ryhmämuutos, jolla pyrittiin 

tehostamaan harjoittelua edelleen ja harjoittelemaan tavoitteellisemmin kohti 

oman ikäsarjan SM-kilpailuja. Ryhmien muokkaamisen sekä harrastuksensa 

lopettaneiden myötä saatiin mukaan noin 20 uutta uimaria, ja näin jonoa 

seuraan saatiin pudotettua historiallisen alas. Ryhmiä oli 2019 alussa 11 ja 

ne nimettiin seuraavasti: 1, 2, 3A, 3B, R1, R2, R3, R4, MK1, MK2 ja MK3. 

Syyskauden 2019 alussa uimarien lopettamispäätösten vuoksi ryhmiä muo-

kattiin edelleen. Ryhmiä muodostettiin 10 ja ne nimettiin: A, B, C, D, 1R, 2R, 

3R, 4R, 1MK ja 2MK. 

 

Uimakoulut toteutettiin viikoilla 9/2019 ja 42/2019. Talviloman uimakoulus-

sa mukana oli 47 ja syyslomalla 28 lasta. 

 

Valmennusryhmiä on ohjannut 25 eri henkilöä. 

 

Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat olleet 20 euroa/henkilö ja perhejäsenyys 30 

euroa. Valmennusmaksut ovat olleet 165 eurosta 390 euroon kaudessa har-

joituskertojen määrästä riippuen. 

 

Valmennusryhmät ovat harjoitelleet Seinäjoen Uimahallissa omalla seuravuo-

rolla tiistaisin klo 20-21, sunnuntaisin klo 18-20, lauantaisin 9-10 sekä 

torstaisin viidellä radalla klo 20-21. Torstaivuorolla muu osa allastilasta on 

ollut sukeltajien käytössä. Lisäksi osa ryhmistä ovat harjoitelleet seuravuoro-

jen ulkopuolella. 

 

Liikuntatoimen kanssa sovittu ratamaksuista 5€/rata/1h jolloin yleisöaikana 

on ollut käytössä 1-2 rataa edistyneempien ryhmien käyttöön. Maanantaina 

klo 16:00 – 17:30, Tiistaina 06:00-07:30 ja 17:00 – 20:00, Keskiviikkona 

16:00-18:00, Torstaina 06:00-07:30 ja 17:00 – 20:00, Perjantaina 18:00 – 

120:00 ja lauantaina 09:00 – 11:00, sunnuntaina 16:00-18:00. 

 

Seura järjesti kahdet kansalliset uintikisat Suomen Uimaliiton myöntämänä 

Paisuntakrooloot keväällä ja Lakeusuinnit syksyllä. 
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Seuran kevätkauden päätöstilaisuus pidettiin 26.5.2019 Urheilutalon palloi-

luhallissa. Seuran joulujuhla ja vuoden päätöstilaisuus järjestettiin 

15.12.2019 Ruusulassa. 

 

Vanhempaintoimikunta perustettiin alkuvuodesta 2019 seuratoiminen kehit-

tämiseksi ja voimavarojen jakamiseksi. Toimikunta osallistui varapuheenjoh-

tajan johdolla Paisuntakrooloiden, kevätkauden päätöstilaisuuden sekä La-

keusuintien järjestämiseen. Toimikunnan aktiivisuus hiipui vuoden aikana, 

eikä tekijöitä sekä vetäjää loppuvuodesta enää löytynyt.  

 

 

ValiokunnatValiokunnatValiokunnatValiokunnat 

Seinäjoen uimarien varsinainen toiminta on tapahtunut valiokuntien kautta. 

Valiokuntien tehtävänä on ollut hoitaa oma rajattu toimintakenttänsä. SeUi 

valiokuntia ovat Kilpailuvaliokunta ja Valmennusvaliokunta. Vuonna 2014 Kil-

pailuvaliokunta ja yleisvaliokunta sulautuivat yhteen ja toiminta jatkuu kilpai-

luvaliokunnan nimellä. 

 

Tiedot valmennustoiminnasta käy ilmi valmennusvaliokunnan toimintakerto-

muksesta. 

 

Tiedot seuran kilpailutoiminnasta ja kilpailusaavutuksista sekä palkitsemi-

sesta käyvät ilmi kilpailuvaliokunnan toimintakertomuksesta. 

 

 

TapahtumatTapahtumatTapahtumatTapahtumat    

Seuran kokousten ja kauden päätöstilaisuuksien lisäksi järjestettiin uusien 

uimareiden perheille infotilaisuuksia. 

 

    

Seuran talousSeuran talousSeuran talousSeuran talous 

Seuratoiminnan talous on ylijäämäinen vuoden 2019 osalta 6 791,86 €, joka 

käy ilmi tilinpäätösluvuissa. Varsinaisen toiminnan tuotot, eli varsinaisen 

toiminnan liikevaihto on vuoden 2019 osalla 84 451,33 euroa. 
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Seura on maksanut arvokisojen edustajien matka- ja majoituskuluja seuran 

hallituksen määritysten mukaisesti. Seuran hallivuokrat ovat nousseet yli-

määräisistä tila -ja ratamaksuista sekä kaupungin uudesta hinnoittelusta 

johtuen, vaikka maksua ei mene alle 15 v. harjoittelusta. 

 

Tilikauden ylijäämä on 6 791,86 €. Seuran taloudellinen tilanne on vakaantu-

nut kahden edellisen alijäämäisen tilikauden jälkeen. Tästä huolimatta ta-

loutta tullaan seuraamaan kriittisesti, koska mm. kaupungin perimiin maksu-

ja tullaan korottamaan. 

 

 

Näkymät seuraaville vuosilleNäkymät seuraaville vuosilleNäkymät seuraaville vuosilleNäkymät seuraaville vuosille 

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvan seuran toiminta on aina haasteellinen aktii-

visten toimijoiden saamiseksi toimintaan mukaan. 

Seuran toimintasuunnitelmaan on kirjattu uusien seura aktiivien ja valmenta-

jien rekrytointi. Seuraan on onneksi saatu valmennusresursseja nuorista, lo-

pettaneista uimareista. Valmentajien ja ohjaajien löytäminen tulee olemaan 

jatkossakin haaste kaikilta osin. 

 

Vanhempaintoimikunta koettiin jäsenten keskuudessa positiivisena, mutta 

passiivisuus leimasi tämänkin toimintaa. Toimikunnalle pyritään löytämään 

vetäjä sekä aktiivisempia jäseniä, jotta toimintaa voidaan jollakin tavalla jat-

kaa.   

 

Seura ei toistaiseksi tule palkkaamaan vakituista toimihenkilöä seuratoimin-

nan pyörittämiseen vaan pyritään jatkamaan edelleen vapaaehtoistoiminta 

pohjalta. 

 

Seuran jäsenistölle tullaan järjestämään toimitsija- ja tuomarikursseja. Seu-

ran valmentajille järjestetään valmentajakoulutusta. 

 

Seura tulee järjestämään perinteiset kansalliset kisat kevät ja syyskaudella. 

Tämän lisäksi seura on hakenut IKM aluekilpailua syksylle 2020.  

 

Seuraan pyrkivien uimareiden määrää on pystytty vähentämään mutta vielä-

kin pyrkimässä on noin 20 nuorta. Seuran ei pysty tarjoamaan kaikille haluk-

kaille mahdollisuutta harrastustoiminnan aloittamiseksi seurassa. Seura pyr-
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kii kuitenkin ottamaan halukkaita siinä määrin kuin siihen on mahdollisuuk-

sia. 

 

Seura pyrkii tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia uintitekniikan ohjattuun 

opetteluun lapsille, nuorille ja aikuisille. 

 

Liikuntapalveluiden johtajalta saadun tiedon mukaan Seinäjoelle rakennetaan 

uimahalli, jossa on 50m allas. Hankeaika 2021-2022. 

 

 

Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelemisestäEhdotus tilikauden tuloksen käsittelemisestäEhdotus tilikauden tuloksen käsittelemisestäEhdotus tilikauden tuloksen käsittelemisestä 

Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa +6 791,86 €. Seuran hallitus esittää seuran 

sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että ylijäämä kirjataan edellisten tilikau-

sien voitot/tappio-tilille. 

 

Seinäjoella 22. päivänä maaliskuuta 2020 

 

Seinäjoen Uimarit Seinäjoen Uimarit Seinäjoen Uimarit Seinäjoen Uimarit ––––58 Ry58 Ry58 Ry58 Ry    

 

Hallitus 


