
 

 
Aurajoen Uinti ry 
Toimintakertomus kaudelta 1.8.2019 - 31.7.2020 

 

Yleistä 

 
Toimintakausi 1.8.2019 – 31.7.2020 on ollut seuran neljästoista/yhdeksästoista toimintakausi. Sen 
tavoitteita olivat edelleen toiminnan laadun kehittäminen ja taloudellisen tilanteen 
vakiinnuttaminen. 
 

Kilpauinti 
 
Seuran toiminnassa oli mukana 172 lisenssiuimaria ja 15 valmentajaa. Valmennusryhmiä on ollut 
12, joista yksi on aikuisten Masters-ryhmä. 
Allasharjoittelu keskeytyi maaliskuun puolivälissä, kun Turun kaupungin uimalaitokset suljettiin 
koronavirusepidemian vuoksi. Harjoitukset jatkuivat kuitenkin kuivaharjoitteluna ulkotiloissa ja 
rajoitusten kiristyttyä etäharjoitteluna. Kesäkuun alussa allasharjoittelu pääsi jatkumaan 
poikkeusjärjestelyin. 
Ryhmät kilpailivat ja leireilivät tasonsa ja ikäkauden mukaan niin koti- kuin ulkomailla. 
Maajoukkuetoimintaan osallistuvat uimarit leireilivät maajoukkueen suunnitelman mukaisesti. 
 

Maajoukkue-edustukset 

 
Syksyn 2019 IKM-maajoukkueessa seuraa edustivat Aijuub Ezzat, Tuomas Toppinen ja Juuso 
Leppänen. IKM -maajoukkueeseen valitaan yläkouluikäisten joukosta 32 valtakunnallisesti parasta 
uimaria. 
Syksyn 2019 Rollo-joukkueessa seuraa edustivat Mirelle Hirsiniemi, Minea Kumlander, Joonatan 
Davie ja Felix Kandolin. Rollo-maajoukkueeseen valitaan valtakunnallisesti alakouluikäisten 
joukosta 50 parasta uimaria. 
 

Arvokisamenestys  
 
Syksyn Ikäkausimestaruusuinneissa uimarimme saavuttivat 15 kultaa, 1 hopean ja 5 
pronssimitalia. Mitalitaulukossa Aurajoen Uinti oli sijalla 3, seurapisteissä sijalla 5. 
 

Kulta Hopea Pronssi 

Ajjuub Ezzat: 
100su, 200sku, 400vu, 200su, 
200pu, 800vu, 400sku 

Mirelle Hirsiniemi: 
200sku, 100pu, 100su 

Joonatan Davie: 

Ajjuub Ezzat: 
100pu 

Mirelle Hirsiniemi:  
100ru, 400vu, 100vu 

Juuso Leppänen: 
100sku 

Joonatan Davie: 
400vu 



 

100su 

Juuso Leppänen: 
50pu, 100su 

Tuomas Toppinen: 
100vu, 200vu 

 
Kesän NSM/SM-uinnit, Ikäkausimestaruusuinnit ja Rollo-uinnit peruutettiin koronavirusepidemian 
vuoksi. 
 

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. 
Masters-uimarit ovat omatoiminen ryhmä, jolla ei ole omaa valmentajaa. Kilpailullisina tavoitteina 
ovat lyhyen ja pitkän radan Mastersmestaruusuinnit sekä vuorovuosina pidettävät MM- ja EM-
kilpailut, joissa uimarit ovat menestyneet hienosti tuoden mitaleita jokaisesta. Lisäksi uimarit ovat 
osallistuneet lähialueilla pidettäviin paikallisiin kilpailuihin. Menestynein seuran Masters-uimari oli 
kuluneella kaudella Sirpa Visakoski. 
Masters-uimarit olivat myös mukana seuran järjestämien kilpailujen toimitsijatehtävissä. 
Koronavirusepidemia vaikutti myös Masters-uimarien kauteen. Allasharjoittelu keskeytyi 
maaliskuun puolivälissä ja mm. kevään Mastersmestaruusuinnit peruttiin. Tämä vähensi aktiivisten 
Masters-uimarien määrää noin kolmanneksella. 
 
Kauden Masters-mitalit 
 
Avoimet SM/PM-kilpailut (50 m) 25.–27.10.2019 Vantaa 

 

Kulta Hopea Pronssi 

Sirpa Visakoski: 100su, 200sku 

Joni Lairola: 50ru 

Mari Ääri: 50su 

Lauri Pilpola: 50su 

Maria Muukkonen: 200su 

Maria Muukkonen: 100su 

Mari Ääri: 200sku, 100ru 

Sirpa Visakoski: 50su 

Jani-Petteri Puustinen: 
1500vu, 200pu 

Joni Lairola: 50pu 

Lauri Pilpola: 100vu 

Rene Rokka: 50ru 

Maria Muukkonen: 50su 

Naiset: 4x50vu 

 
Avovesiuinnin SM-kilpailut 1.8.2020 Ahvenanmaa, Bomarsund 

Kultaa M yleinen ja M35-49 Jani-Petteri Puustinen 

 

  



 
Seuran järjestämät kilpailut 

 
Kauden aikana järjestettiin kahdet omat kilpailut: syyskuussa Hessun vinstat ja helmikuussa Viking 
Line -uinnit. Koska uimahallit suljettiin maaliskuun puolivälissä koronavirusepidemian vuoksi, 
jouduttiin Pitkäperjantain uinnit ja yhdessä ÅSK:n kanssa järjestettäviksi aiotut Hela-uinnit 
peruuttamaan. 
Merkittävää oli jäsenten ja vapaaehtoisten aktiivinen osallistuminen kilpailujen järjestämiseen. 
 

Kurssitoiminta 

 
Kurssilaisia oli vuoden aikana toiminnassa mukana noin 530. Ryhmiä oli kaikenikäisille ja -tasoisille 
uimareille useissa toimipisteissä ympäri Turkua. Suurin osa lasten uimakouluista sekä lasten ja 
nuorten tekniikkakursseista ja harrasteryhmistä keskittyi Impivaaran uimahalliin. Kesällä 
uimakouluja ja tekniikkakursseja järjestettiin myös Kupittaan maauimalassa. 
Aikuisten tekniikka- ja harrastekurssit järjestettiin pääosin Petreliuksen uimahallissa, mutta 
muutamia kursseja pidettiin myös Impivaaran uimahallissa. Kesällä aikuisten kursseja järjestettiin 
Samppalinnan maauimalassa. 
Kurssit keskeytyivät kokonaan, kun kaupungin uimalaitokset suljettiin koronavirusepidemian 
vuoksi 13.3.-31.5.2020. Lasten ja nuorten tekniikka- ja harrasteryhmille pystyttiin tarjoamaan 
korvaavia kertoja kesä-heinäkuussa Petreliuksen uimahallissa. Muille tarjottiin vastaava alennus 
seuraavan syksyn kursseista. 
Seura on toimintakauden aikana järjestänyt myös Turun kaupungin esikoulujen uimakoulut sekä 
yksityisten päiväkotien uimaopetusta. Myös tämä toiminta keskeytyi uimahallien sulkeuduttua 
maaliskuun puolivälissä. 
 

Muu toiminta 

 
Yhteistyökumppaneina jatkoivat TOK, Roberts Oy ja Pixomi Oy. Yhteistyössä Viking Linen kanssa 
järjestettiin Viking Line -uinnit. Seuravaatteita tilattiin Intersport Hansan kautta. 
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 lähes 1000 seuraajaa ja Instagramissa yli 1100. 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 
uimarien esittämää ohjelmaa sekä uimarien ja valmentajien palkitsemisia. 
 

Hallinto 

 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Aaltonen, varapuheenjohtajana ja vt. puheenjohtajana 
Pekka Aaltosen sairausloman ajan Jari-Pekka Arvo ja jäseninä Mari-Eeva Constable, Toni 
Hirsiniemi, Henna Knuutila, Katrin Müürsepp ja Mikko Ääri. Hallitus kokoontui kauden aikana 14 
kertaa. 
 



 
Talous ja työntekijät 

 
Seuran talous pysyi melko vakaana koronavirusepidemian aiheuttamasta toiminnankeskeytyksestä 
ja epävarmuudesta huolimatta, sillä säästötoimet saatiin nopeasti käyttöön. Kauden tulos oli 
ylijäämäinen. 
Seuran palveluksessa oli toimintakauden aikana kolme päätoimista työntekijää; valmennuksesta 
vastaava Lauri Rautiainen, Rollo-valmennuksesta vastaava Henri Kyynäräinen ja kauden alussa 
aloittanut seurakoordinaattori Anu Sjöros. Camilla Hyypiä hoiti osa-aikaisesti erilaisia hallinnollisia 
tehtäviä. Iina Nortunen vastasi kurssitoiminnasta osa-aikaisesti elokuun loppuun asti. Lisäksi osa-
aikaisia valmentajia ja ohjaajia oli noin 30. 
 
 
 
Hallitus 


