
Someron Esan Uintijaoston Toimintakertomus 2021 

1. Yleistä 

Toimintaan ovat kertomusvuoden aikana kuuluneet vesitaiturien, vesi- ja tekniikkarallin ja 

viikkoryhmien harjoitukset. Ohjattua kurssitoimintaa oli suunniteltu sekä kevät- että syyskaudella 12 

viikon ajan. Korona ei enää tänä vuonna sotkemus uimakoulutoimintaa, mutta kilpailuja ei 

edelleekään saatu pidettyä yleisörajoitusten takia. 

Ohjattuja harjoitustunteja oli uinnin viikkoryhmillä kevätkaudella ennen koronaa ja syksyllä noin 6 

tuntia viikkoa kohden. Viikkoryhmissä on ollut yhteensä noin 16 nuorta uimaria.  

2. Talous 

Oma varainhankinta on ollut jaostolle hyvin tärkeää. Kertomusvuoden aikana kuitenkaan kilpailuja 

ei voitu järjestää. Esakalliolla pidettiin narikkaa parina iltana. Osa tuloista tulee harrastuksessa 

mukana olevilta lapsilta ja nuorilta perittävistä maksuista. Merkittävä kustannus uintijaoston 

toiminnalle on uimahallin aukioloajan ulkopuolisen käytön maksut, jotka esimerkiksi vaikuttavat 

merkittävästi juuri vesirallin ja vesitaitureiden toimintaan. 

3. Jaoston jäsenet 

Jaoston jäseninä ovat olleet Marika Veikkola puheenjohtajana, Pia Saren sihteeri/rahastonhoitajana, 

Pertti Tamminen, Markku Nikkarinen, Essi Torkkomäki-Ryhtä, Outi Laine, Laura Takala, Iida 

Ahtaanluoma-Lehti ja Tarja Korvenoja. Kokouksia oli vuoden aikana vain muutaman kerran 

pääasiassa etänä. 

4. Koulutus  

Jotta kaikille toiminnassa mukana oleville voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvä ja kunkin lajia 

harrastavan tason mukainen valmennuksen tuki, jaosto kouluttaa tarpeen mukaan valmentajiaan ja 

ohjaajiaan Suomen Uimaliiton ja muiden tahojen järjestämillä kursseilla ja koulutustilaisuuksissa. 

Syksyllä ennen kauden alkua järjetettiin Somerolla ralliohjaajakoulutusta uimaliiton toimesta. 

5. Vesitaiturit ja vesiralli 

Vesitaiturien osallistujamäärä keväällä 46 neljässä ryhmässä ja syksyllä 54 neljässä ryhmässä. 

Ohjaajien määrä ryhmissä oli kolme ja suihkutiloissa avustavia vapaaehtoisia on ollut paikalla 

neljästä kahdeksaan henkilöä.  

Vesirallin osallistujamäärä keväällä oli 36 lasta ja syksyllä 38. Ohjaajia 7. Tekniikkaralli on hiljaisen 

kysynnän vuoksi yhdistetty delfiiniryhmän kanssa. 

Junior lifesavers-club ryhmä jatkoi myös toimintaa ja siinä harjoitteli 5 lasta kevällä ja 6 syksyllä. 

Sunnuntai-illan ryhmissä oli siis vuoden lopulla 98 lasta. Yhteensä ryhmiä oli 8. Ryhmissä lapset 

ovat opetelleet vesitaitavuutta ja suorittaneet taitoa mittaavia merkkejä. Uimarin urapolulla vesirallin 

ja -taiturien merkitys on suuri. Viikoittaisessa toiminnassa tekemisestä oli vastuussa ohjaajia ja 

avustajia yhteensä noin 19 henkeä.  



6. Uintiharjoitukset kilpauimareille ja valmennusleirit 

Kaikki harjoitukset tapahtuvat valmentajien ohjauksessa. Somerolainen valmennustaito on 

korkeatasoista ja kaikille uimareille on voitu taata oman tason mukaiset harjoitukset. Uimarit ovat 

harjoitelleet kolmessa ryhmässä niin, että kilpauinti- ryhmällä on ollut keskimäärin 3 harjoituskertaa 

viikossa. Valmentajina Pasi Revo, Sanna Revo ja Johanna Nikkarinen. Leirejä ei voitu järjestää. 

7. Masters-uinti 

Masters-uimarit maksavat kaikki toiminnasta aiheutuneet kulut itse ja harjoittelevat omien 

aikataulujen mukaan.    

8. Uintikilpailut 

Molemmat suunnitellut kilpailut jouduttiin perumaan koronan takia. Sylvesterin uintien järjetelyt 

olivat jo valmiina, kun nekin viime hetkellä jouduttiin perumaan sairastapausten takia. 

9. Triathlon 

Seuraa edustava triathlonisti Veikka Sarén osallistui useisiin kilpailuihin ulkomailla, mm. ETU-

Cup:n kisoihin Italiassa, Itävallassa ja Latviassa. Näistä paras menestys tuli Italiassa, jossa hän oli 

neljäs. Osallistujia oli yli 100. EM-kisat järjestettiin Itävallassa. Siellä Veika jäi b-finaaliin. 

Kotimaassa osallistuttiin vain kaksiin kilpailuihin, Joroisilla ja Vantaalla. Voitto tuli molemmissa 

kisoissa. SM-sprintissä käytiin samalla yleinen kisa ja siinä Veikka oli toinen. Maajoukkueleirejä ei 

koronatilanteen vuoksi järjestetty. 

10. Vanhempainillat ja yhteiset virkistäytymistilaisuudet. 

Kaikki yhteiset tapahtumat jouduttiin perumaan. Joulun alla jaostosta muistettiin ohjaajia ja 

valmentajia suklaarasialla. 

11. Muuta 

Toiminnan pääpaino on kilpauintiharjoitusten ja kilpailutoiminnan tarjoaminen jäsenistölle sekä 

uintiharrastuksen aloittamisen tukeminen järjestämällä uimaopetusta lapsille ja nuorille. 

Tekemisessä otetaan huomioon Tähtiseuroille määritellyt toiminnan kriteerit. 


