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Seuran hallintoSeuran hallintoSeuran hallintoSeuran hallinto    

Hallitus:  Jari-Jussi Syrjä, puheenjohtaja  

  Jani Palomäki, varapuheenjohtaja 

  Kari Haukkala 

Seppo Juntti 

Anna-Mari Kulmala 

Laura Kaatikko 

  Tiina Laiho 

  Jukka Lintilä  

Riika Tavast 

  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 

- 9.6.2020 sääntömääräinen kevätkokous 

- 24.11.2020 sääntömääräinen syyskokous 

 

Seuran hallitus on kokoontunut vuoden aikana 12 kertaa. 

 

 

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

Seuralla on 31.12.2020 jäseniä 351 hlö (2019: 356 jäsentä) joista 12 henki-

löä on nimetty kunniajäseneksi. Kaikki kunniajäsenet ovat Seinäjoelta. 

Kilpauimareita oli 31.12.2020 valmennusryhmissä 123 junioriuimaria (2019 

125 junioriuimaria). Heidän lisäkseen seuralla on muutama masters -uimari.  
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Koronavirus, COVID-19 saapui Suomeen helmi-/maaliskuussa 2020. Val-

miuslain käyttöönoton myötä kilpailut, harjoitukset ja leirit peruttiin ajalla 

13.3.-31.5.2020. Kesäkuun 2020 alussa yhteiskuntaa avattiin asteittain, ja 

toimintaa jatkettiin maltillisesti. Seuran hallitus seurasi tiiviisti viranomais-

määräyksiä ja suosituksia. Lisäksi Olympiakomitea sekä Uimaliitto antoivat 

omia määräyksiä ja suosituksia jäsenilleen. Näiden pohjalta seuran hallitus 

laati ohjeet toimintaansa ja päivitti niitä aina, kun siihen oli tarvetta. Seuran 

hallitus päätti hyvittää 40 % kevään valmennusmaksuista syksyn laskutukses-

sa ja lopettaneille uimareille vastaava summa suoritettiin palautuksena. 

 

Valmennusvaliokunnan puheenjohtajana jatkoi Tiina Laiho (valittu syksyllä 

2012.) 

Vuoden 2020 alussa uintiryhmiä muokattiin vastaamaan uimarimääriä ja 

valmentajaresursseja. Edellisen vuoden kymmenestä ryhmästä muokattiin 

yhdeksän uintiryhmää. Ryhmät nimettiin: A, B, C, D, R1, R2, R3, R4, MK1 ja 

MK2.  Syyskauden 2020 alussa uimarien lopettamispäätösten vuoksi ryhmiä 

muokattiin edelleen, ja ne nimettiin: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5 ja B6.  

 

Uimakoulu toteutettiin hiihtolomaviikolla 9/2020. Uimakouluun osallistui 45 

lasta.  

 

Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat olleet 20 euroa/henkilö ja perhejäsenyys 30 

euroa. Valmennusmaksut ovat olleet 140 eurosta 330 euroon kaudessa har-

joituskertojen määrästä riippuen. Masters- uimareilta perittiin 110 €:n vuo-

simaksua. 

 

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.  
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Seura järjesti Lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien aluekilpailun syksyllä 

2020. Lisäksi järjestimme kahdet kansalliset uintikisat Suomen Uimaliiton 

myöntämänä, Paisuntakrooloot keväällä ja Lakeusuinnit syksyllä. Paisunta-

krooloot pystyttiin järjestämään edellisvuosien tapaan. Muihin kilpailuihin 

laadittiin erityisohjeet johtuen koronavirustilanteesta, ja tilankäyttöä laajen-

nettiin ottamalla käyttöön myös urheilutalon puoleisia tiloja. Vaasan Uima-

seuran kanssa suunniteltu kansallinen uintikilpailu, VUSSE-uinnit jouduttiin 

perumaan joulukuulta 2020 COVID-19- tilanteesta johtuen. 

 

Seuran varsinaista kevätkauden päätöstilaisuutta ei järjestetty vallitsevien 

olosuhteiden vuoksi. Uintiryhmät pitivät omat päätöstilaisuutensa kesäkuus-

sa Jouppiskalla. Seuran joulujuhla ja vuoden päätöstilaisuus jouduttiin myös 

perumaan. Ryhmät järjestivät joulukuussa omat tilaisuutensa urheilutalossa.  

 

 

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 sääntömääräisten kokousten lisäksi järjestettiin uusien uimareiden 

perheille infotilaisuuksia. Seuran nuorille naisuimareille ja heidän äideilleen 

järjestettiin 12.1.2020 Tyttöjen ilta, jossa aiheena oli Urheilu ja kuukautiset. 
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Seuran talousSeuran talousSeuran talousSeuran talous 

Seuratoiminnan talous on ylijäämäinen vuoden 2020 osalta 11 063,05 €, joka 

käy ilmi tilinpäätösluvuissa. Varsinaisen toiminnan tuotot, eli varsinaisen 

toiminnan liikevaihto on vuoden 2020 osalla 71 683,37 euroa. 

 

Seura on maksanut arvokisojen edustajien matka- ja majoituskuluja seuran 

hallituksen määritysten mukaisesti. Seinäjoen kaupunki korotti hallivuokria 

tammikuussa 2020. Ikäkausimestaruusuintien tilavuokria kohtuullistettiin 

Seinäjoen kaupungin päätöksellä.  

 

COVID-19- tilanteessa seuran reaaliaikainen talouden seuranta on mahdo-

tonta. Haastavista olosuhteista huolimatta lähes kaikki suunnitellut kilpailut 

pystyttiin toteuttamaan, ja kilpailutuotot sekä starttimaksutulot ovat lähes 

budjetoidut. Vieraskilpailuja Seinäjoen ulkopuolella ei pystytty järjestämään 

suunnitellusti, joten kilpailutoiminnan kulut ovat selkeästi pienemmät kuin 

budjetoitu. Mikäli kilpailumatkat ulkopaikkakunnilla olisi pystytty toteutta-

maan, olisi kulutkin olleet budjetoituja.    

 

Tilikauden ylijäämä on 11 063,05 €. Seuran taloudellinen tilanne on vakiintu-

nut kahden viimeisimmän tilikauden aikana. 2018 ja sitä edeltävät tilikaudet 

olivat selkeästi alijäämäisiä. Taloutta pyritään seuraamaan tehokkaammin ja 

kriittisemmin. Talouden tasapainottaminen koronavirustilanteessa on erityi-

sen haastavaa. 

 

 

Näkymät seuraaville vuosilleNäkymät seuraaville vuosilleNäkymät seuraaville vuosilleNäkymät seuraaville vuosille 

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvan seuran toiminta on muuttunut erittäin haas-

tavaksi. Aktiivisia toimijoita ei enää toimintaan helposti saada, ja nykyisten 

toimijoiden taakka alkaa olla kohtuuton.  

 

Seuran toimintasuunnitelmaan on kirjattu uusien seura-aktiivien ja valmen-

tajien rekrytointi. Seuraan on saatu lisää valmennusresursseja vuoden 2020 

aikana. Muiden toimijoiden, kuten hallinnon, viestinnän ja kilpailutoiminen 

järjestäjien löytäminen tulee olemaan erityinen haaste kaikilta osin. 
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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 pyrkii järjestämään yhdessä Vaasan Uimaseuran kanssa 

uuden kansallisen kilpailun, VUSSE-uinnit, joulukuussa 2021.  

 

Seuraan pyrkivien uimareiden määrä on pysynyt edellisvuosien tasolla, ja kai-

kille halukkaille ei pystytä tarjoamaan mahdollisuutta harrastustoiminnan 

aloittamiseksi seurassa. Tämä siitä huolimatta, että seura on ottanut haluk-

kaita uintiryhmiinsä siinä määrin kuin siihen on ollut mahdollisuuksia. 

 

Seura pyrkii tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia uintitekniikan ohjattuun 

opetteluun lapsille, nuorille ja aikuisille. 

 

Liikuntapalveluiden johtajalta saadun tiedon mukaan Seinäjoelle on suunnit-

teilla uusi uimahalli, jossa on 50m allas. Hankkeen tarkkaa valmistumisaikaa 

ei ole julkisuuteen kerrottu.  

 

 

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

Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa +11 063,05 €. Seuran hallitus esittää seu-

ran sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että ylijäämä kirjataan edellisten ti-

likausien voitot/tappio-tilille. 

 

Seinäjoella 14. päivänä maaliskuuta 2021 

 

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

 

Hallitus 


