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Toimintakertomus kaudelta 1.8.2017-31.7.2018 
 

Yleistä 
 
Toimintakausi 1.8.2017 – 31.7.2018 on ollut seuran kahdestoista toimintakausi. Sen tavoitteita 
olivat edelleen toiminnan laadun kehittäminen ja taloudellisen tilanteen vakiinnuttaminen. 

 
Uinti  
 
Seuran toiminnassa oli 178 lisenssiuimaria ja 19 valmentajaa. Valmennusryhmiä on ollut 
kahdeksan, joista yksi on aikuisten Masters -ryhmä.  
Ryhmät kilpailivat ja leireilivät tasonsa ja ikäkauden mukaan niin koti- kuin ulkomailla. Maajoukkue 
toimintaan osallistuvat uimarit leireilivät maajoukkueen suunnitelman mukaisesti. 
Seuraan palkattiin syksyllä 2017 uusi vastuuvalmentaja. Hänellä on ollut tehtävänä järjestää 
seuran uintivalmennus siten, että aikuisuimareiden määrä saadaan kasvamaan. Uimareiden 
harjoittelua on viety kohti Suomen uimaliiton laatimaa uimarin urapolkua. Samalla valmentajien 
koulutusta on lisätty. Seuran kaikki valmentajat ovat uimaliiton 1 -tason koulutuksen suorittaneita.  

 
Maajoukkue-edustukset 
 
Aikuisten maajoukkueessa seuraa edusti Nikita Saunonen PM -kilpailuissa. 
 
Nuorten maajoukkueessa seuraa edusti Reetta Rantakokko, Paula Peltola ja Emilia Livèn.  Nuorten 
maajoukkueessa on valtakunnallisesti 21 parasta uimaria.  
 
IKM -maajoukkueessa seuraa edusti Sylvia Kuusisto ja Ibrahim Ezzat. IKM -maajoukkueeseen 
valitaan valtakunnallisesti yläasteikäisten joukosta 32 valtakunnallisesti parasta uimaria. 
 
Rollo-maajoukkueessa seuraa edusti Kerttu Taponen, Elsa Vira, Aijuub Ezzat, Juuso Leppänen ja 
Tuomas Toppinen. Rollo -maajoukkueseen valitaan valtakunnallisesti ala-asteikäisten joukosta 50 
parasta uimaria. 
  

Arvokisamenestys  
 
Pohjoismaisissa Mestaruuskilpailuissa Nikita Saunonen saavutti hopeaa 50 metrin vapaauinnissa.  
 
 



Suomen Mestaruuskilpailuissa Nikita Saunonen saavutti yhden hopeamitalin.  
 
 
Kesän Nuorten Mestaruuskilpailuissa uimarimme saavuttivat kaksi hopeaa ja yhden 
pronssimitalin  
Hopea;  Ibrahim Ezzat 50 m pu 
              Anna Vira 50 pu 
Pronssi;  Sylvia Kuusisto, Ibrahim Ezzat, Mohammed Ezzat ja Anna Vira sekajoukkue 4x50 m 
 vu  

 
IKM -kisat 
Kesällä pidetyissä kilpailuissa seuran uimarit saavuttivat yhden kullan, neljä hopeaa ja kuusi 
pronssia.  
Kulta;  Ibrahim Ezzat 50 pu 
Hopea; Sylvia Kuusisto 50 m su, 100 m su ja 200 m su 
 Ibrahim Ezzat 100 m pu 
 Sylvia Kuusisto, Oskari Arvo, Ibrahim Ezzat ja Daniela Degenhardt sekajoukkue 4x50 
 m skuv 
Pronssi; Oskari Arvo 50 m ru 
 Juuso Leppänen 100 m vu 
 Kerttu Taponen 400 m vu 
 
Syksyn IKM -kilpailuissa uimarimme saavuttivat neljä kultaa, neljä hopeaa ja kuusi pronssimitalia. 
Kulta; Emma Uusküla 100 m ru 
 Mohammed Ezzat 100 m pu ja 200 m vu 
 Ibrahim Ezzat 100 m su 
Hopea; Emilia Livèn 100 m ru 
 Ibrahim Ezzat 50 m su ja 100 m pu 
 Emma Uusküla 50 ru 
Pronssi; Anna Vira 50 pu 
 Ibrahim Ezzat 50 pu 
 Emma Uusküla 100 m pu ja 100 m sku 
 Mohammed Ezzat 200 m pu 
 Sylvia Kuusisto 200 m su 
 
Rollo -kilpailut 
Kesällä seuramme uimarit voittivat ala-asteikäisten mestaruuskilpailut toisen kerran peräkkäin, 
ollen siten Suomen Paras -joukkue ikäistensä joukossa. Rollo- Maljan lisäksi uimarit saavuttivat 22 
mitalia, joista kymmenen oli kultaista.  
 

Seuran järjestämät kilpailut 
 
Kauden aikana järjestettiin kolmet omat kilpailut; Syyskuussa Hessun -Vinstat, helmikuussa Viking 
Line -uinnit ja Pääsiäisenä Pitkäperjantai -uinnit. Lisäksi yhdessä ÅSK:n kanssa järjestettiin Hela -
uinnit Helatorstaina. 
Merkittävää oli jäsenten ja vapaaehtoisten aktiivinen osallistuminen kilpailujen järjestämiseen. 
 



Kurssitoiminta 

 
Kurssilaisia oli vuoden aikana toiminnassa mukana noin 1.600. Ryhmiä oli kaikenikäisille ja -
tasoisille uimareille useissa toimipisteissä ympäri Turkua. Lasten uimakoulutoiminnasta suurin osa 
keskittyi edelleen Epitihiaan, kun taas tekniikkakurssit ja harrasteryhmät jakautuivat tasaisesti 
Ruiskadun AMK:n, Impivaaran ja Nättinummen uimahallin kesken. Aikuisten kursseja järjestettiin 
pääosin Petreliuksen uimahallissa, mutta muutamia kursseja pidettiin myös Ruiskadun AMK:ssa ja 
Impivaaran uimahallissa. Aikuisten kurssitoiminta on laajentunut.  Kesällä järjestettiin normaalien 
uimakoulujen ja tekniikkakurssien lisäksi kolme viikon mittaista uintileiriä yhdessä vanhempien 
uimareiden kanssa. Nämä leirit koettiin toimivaksi ja olivat hyvä ponnahduslauta uintiharrastuksen 
aloittamiseen. 
Seura on toimintakauden aikana järjestänyt myös Turun esikoulujen uimakoulut, sekä päiväkotien 
ja lähikuntien uimaopetusta. 
 

Uimahypyt  
 
Toimintakauden aikana uimahyppääjät erosivat seurasta ja liittyivät uuteen uimaseuraan. 

 
Masters -uinti 
 
Seuran Masters -uimarit harjoittelevat Impivaaran uimahallissa viisi kertaa viikossa. Ryhmään 
pääsyn ehtona on neljän uintilajin tekniikan hallitseminen ja seuran jäsenmaksun maksaminen. 
Kauden aikana uimarin tulee ottaa osaa yhteen kilpailuun, mikä edellyttää kilpailulisenssin 
hankkimista. Uimareiden määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Toivottavasti tämä suuntaus 
jatkuu. 
Masters -uimarit ovat omatoiminen ryhmä, jolla ei ole omaa valmentajaa. Kilpailullisina tavoitteina 
on lyhyen ja pitkän radan Mestaruuskilpailut sekä vuorovuosina pidettävät MM ja EM -kilpailut. 
Lisäksi uimarit ovat osallistuneet lähialueilla pidettäviin paikallisiin kilpailuihin.  
Menestynein seuran Masters -uimari oli kuluneella kaudella Mari Ääri.  
Masters -uimarit olivat myös seuran järjestämien kilpailujen toimitsijatehtävissä. 
. 

Muu toiminta 
 
Yhteistyökumppaneina jatkoivat TOK , Roberts Oy, Vaasan Leipomo ja Harrin hyvinvointi-
valmennus. Yhteistyössä Viking Linen kanssa järjestettiin Viking Line -uinnit. Yhteistyö 
seuravaatevalmistaja Nonamen kanssa jatkui ja seura laajensi seuravaatetarjontaa jäsenille.  
Kesän Rollo -kilpailuissa seuralla oli useita sponsoreita, jotka osallistuivat panoksellaan uimareiden 
välipalatarjontaan. Tässä olivat mukana Insto Sainio, Vihannespörssi, Mun bisnes, Experience 
Results, Fitline, Life Mylly, Mepratuote, Orkla Foods, Leipomo Rosten, Leipomo Vaasan, Marli, 
Prisma ja Roberts.  
Toimikauden aikana seura oli aktiivinen Facebookissa ja Instagramissa. Omissa kilpailuissa paikalla 
oli kuvaaja, joka kuvasi seuran uimareita ja jakoi kuvat Facebookissa ja seuran Instagram -tilillä. 
Näin pyrittiin jakamaan uinnin riemua ja yhteisiä muistoja sekä kohottamaan yhteishenkeä. Seuran 
Facebookissa on tällä hetkellä yli 800 seuraajaa ja Instagramissa 674. Sosiaalisen median tilit ovat 
kasvattaneet seuraajamääriä tasaisesti ja niistä on muodostunut seuran pääasialliset markkinointi- 
ja tiedotuskanavat. 



Joulujuhlat järjestettiin perinteisesti T -talolla ja ohjelmassa oli paitsi nyyttäriherkkuja myös 
ohjelmaa ja palkitsemisia.  

 
Hallinto 
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Aaltonen ja jäseninä Katrin Müürsepp, Hanna 
Rantakokko, Miia Suomu, Tanja Haka, Jari-Pekka Arvo,  Anu Sjöros ja Jussi Vira. 

 
Talous ja työntekijät 
 
Seuran talous oli aikaisempiin vuosiin verrattuna paremmassa tilanteessa, vaikka toiminnan tulos 
oli edellisvuodesta selvästi heikompi ja negatiivinen.  Seuran palveluksessa oli toimintakauden 
aikana kaksi päätoimista työntekijää; valmennuksesta vastaava Lauri Rautiainen ja 
kurssitoiminnasta vastanneet Irene Paloposki vuoden vaihteeseen saakka ja sen jälkeen Petra 
Luukkanen. Lisäksi osa-aikaisia valmentajia ja ohjaajia oli noin 20. 
 
 
 
Hallitus  


