Aurajoen Uinti ry
Toimintakertomus kaudelta 1.8.2020 - 31.7.2021
Yleistä
Toimintakausi 1.8.2020 - 31.7.2021 on ollut seuran viidestoista/kahdeskymmenes toimintakausi.
Sen tavoitteita olivat edelleen toiminnan laadun kehittäminen ja taloudellisen tilanteen
vakiinnuttaminen.

Kilpauinti
Seuran toiminnassa oli mukana 179 lisenssiuimaria ja 14 valmentajaa. Valmennusryhmiä on ollut
11, joista yksi on aikuisten Masters-ryhmä.
Aikuisten allasharjoittelu keskeytyi joulukuun alussa, kun Turun kaupungin uimalaitokset suljettiin
yli 20-vuotiailta uimareilta koronavirusepidemian johdosta asetettujen rajoitusten vuoksi
toukokuun loppuun asti. Myös nuorten yli 12-vuotiaiden uimareiden allasharjoittelu oli tauolla
maalis-huhtikuussa rajoitusten johdosta. Harjoitukset jatkuivat kuitenkin kuivaharjoitteluna
ulkotiloissa ja etäharjoitteluna.
Ryhmät kilpailivat ja leireilivät tasonsa ja ikäkauden mukaan kotimaassa, pandemiarajoitusten
mukaisesti. Maajoukkuetoimintaan osallistuvat uimarit leireilivät maajoukkueen suunnitelman
mukaisesti.

Maajoukkue-edustukset
Syksyn 2020 Rollo-joukkueessa seuraa edustivat Romeo Manner, Lotta Luotola, Veera Knuutila,
Sofia Danska ja Elsa Constable. Rollo-maajoukkueeseen valitaan valtakunnallisesti alakouluikäisten
joukosta 50 parasta uimaria.
Syksyn 2020 IKM-maajoukkueeseen valittiin seurasta Aijuub Ezzat, Tuomas Toppinen, Joonatan
Davie, Luka Laaksonen ja Mirelle Hirsiniemi. Leirillä oli valmentamassa Henri Kyynäräinen.
Kevään 2021 Rollo-joukkueeseen valittiin seurasta Veera Knuutila.
Kevään 2021 IKM-joukkueeseen valittiin seurasta Ajjuub Ezzat ja Konsta Vainio. Valmentamassa
leirillä oli Lauri Rautiainen.
Kevään 2021 Pohjoismaiden Mestaruuskisoihin valittiin Suomea edustamaan seurastamme Ajjuub
Ezzat ja Konsta Vainio.

Arvokisamenestys
Kaudella 2020-21 kisattiin ainoana kauden arvokisana kesän 2021 NSM/SM-uinnit.

Kesän 2021 NSM/SM-uinneissa Aurajoen Uinti saavutti yhteensä 2 mitalia.
Kulta

Hopea
Ajjuub Ezzat:
50su

Pronssi
Ajjuub Ezzat:
200su

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 EMkilpailut, joissa uimarit ovat menestyneet hienosti tuoden mitaleita jokaisesta. Lisäksi uimarit ovat
osallistuneet lähialueilla pidettäviin paikallisiin kilpailuihin. Menestynein seuran Masters-uimari oli
kuluneella kaudella Jani-Petteri Puustinen.
Koronavirusepidemia vaikutti myös Masters-uimarien kauteen. Allasharjoittelu keskeytyi
joulukuun alussa ja mm. kevään Lyhyen radan mastersmestaruusuinnit peruttiin. Allasharjoittelu
voitiin käynnistää uudestaan vasta toukokuun lopussa. Tämä vähensi aktiivisten Masters-uimarien
määrää noin kolmanneksella.
Masters-uimarit olivat myös mukana seuran järjestämien kilpailujen toimitsijatehtävissä.
Kauden Masters-mitalit
Avovesiuinnin SM-kilpailut 1.8.2020 Ahvenanmaa, Bomarsund
Kultaa M yleinen ja M35-49 Jani-Petteri Puustinen
Pitkän radan mastersmestaruusuinnit 23.-25.10.2020, Kuopio
Kulta
Jani-Petteri Puustinen:
800vu, 400vu, 200pu, 200su,
100su
Pertti Rasilainen: 200ru

Hopea
Jani-Petteri Puustinen:
100pu, 50su
Pertti Rasilainen: 100ru

Pronssi
Jani-Petteri Puustinen: 50pu

Seuran järjestämät kilpailut
Kauden aikana saatiin järjestettyä yhdet omat kilpailut, Hessun vinstat syyskuussa. Viking Line uinnit, Pitkäperjantain uinnit ja yhdessä Uintiklubi ÅSK:n kanssa järjestettäviksi aiotut Hela-uinnit
jouduttiin perumaan koronavirusepidemian takia voimassa olevien rajoitusten johdosta.
Myös Lyhyen radan ikäkausimestaruusuintien loppukilpailut, jotka oli tarkoitus järjestää ensin
marraskuussa ja sitten helmikuussa yhdessä Uimaliiton ja Uintiklubi ÅSK:n kanssa, peruttiin.
Kesäkuussa päästiin järjestämään Uimaliiton ja Uintiklubi ÅSK:n kanssa yhteistyössä VarsinaisSuomen Aluekilpailut, jotka pidettiin kesän Rollo-uintien ja IKM-uintien sijasta.
Merkittävää oli jäsenten ja vapaaehtoisten aktiivinen osallistuminen kilpailujen järjestämiseen.

Kurssitoiminta
Kurssilaisia oli vuoden aikana toiminnassa mukana noin 470. Ryhmiä oli kaikenikäisille ja -tasoisille
uimareille useissa toimipisteissä eri puolilla 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.
Aikuisten kurssitoiminta keskeytyi kokonaan, kun kaupungin uimalaitokset suljettiin yli 20vuotiailta uimareilta koronavirusepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi 3.12.2020-30.5.2021.
Myös yli 12-vuotiaitten kurssitoiminta oli tauolla 8.3.- 25.4.2021 koronarajoitusten takia. Lasten ja
nuorten tekniikka- ja harrasteryhmille pystyttiin tarjoamaan korvaavia kertoja kesäkuussa.
Seuralla oli voimassa oleva hankintasopimus Turun kaupungin kanssa sivistystoimialan esikoulujen
uimakoulujen järjestämisestä, mutta koronavirusepidemian vuoksi näitä uimakouluja ei pidetty
koko kauden aikana.

Muu toiminta
Yhteistyökumppaneina jatkoivat TOK, Roberts Oy, Aquanetti, Pixomi Oy ja Viking Line.
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 reilut 1000 seuraajaa ja Instagramissa yli 1200. Sosiaalisen median
tilit ovat kasvattaneet seuraajamääriä tasaisesti, ja niistä on muodostunut seuran pääasialliset
markkinointi- ja tiedotuskanavat.
Elokuun alussa järjestettiin kauden avajaistapahtuma Kupittaan maauimalassa. Avajaisten
ohjelmassa oli mm. leikkimielistä toimintaa uimareille ja uintitekniikkaopastusta vanhemmille.
Perinteisiä joulujuhlia ei epidemiatilanteen vuoksi voitu järjestää. Ikäkauden parhaat uimarit
palkittiin kuitenkin diplomein ja ryhmien tsempparit pokaalein harjoitusten yhteydessä.

Hallinto
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jari-Pekka Arvo, varapuheenjohtajana Henna Knuutila ja
jäseninä Mari-Eeva Constable, Toni Hirsiniemi, Anki Lindström-Halkosaari, Leeni Luotola ja Mikko
Ääri. Hallitus kokoontui kauden aikana 11 kertaa.

Talous ja työntekijät
Seuran talous pysyi melko hyvänä koronavirusepidemian aiheuttamasta toiminnan supistumisesta
ja epävarmuudesta huolimatta, sillä myös menoja pystyttiin osin välttämään. Kauden tulos oli
hieman ylijäämäinen, mutta edellisen kauden säästöjä syötiin.
Seuran palveluksessa oli toimintakauden aikana neljä päätoimista työntekijää; valmennuksesta
vastaava Lauri Rautiainen, nuorten valmennuksesta vastaava Henri Kyynäräinen,
oppisopimuskoulutuksessa huhtikuun alussa aloittanut valmentaja Joni Lairola ja
seurakoordinaattori Anu Sjöros. Camilla Hyypiä hoiti osa-aikaisesti erilaisia hallinnollisia tehtäviä.
Lisäksi osa-aikaisia valmentajia ja ohjaajia oli noin 25.

Hallitus

