
	

  Jouluterveiset kaikille vanhemmille sekä uimareille 
 
 Syksyn 2019 kausi ollaan saatu hienosti päätökseen ja on kiitosten aika. Oikein lämpöiset 
onnittelut kaikille uimareille hyvistä saavutuksista. Olette ahkerasti osallistuneet harjoituksiin sekä 
käyneet kisoissa. 
 
Iso kiitos teille mahtavat valmentajat! Ilman osaavia ja sitoutuneita valmentajia emme olisi tässä. 
Kiitos myös hallitukselle! Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimiakseen se 
tarvitsee innokkaita ja oma-aloitteisia jäseniä. Yhdistykseen kuuluminen antaa paljon ja se on 
tärkeää työtä meidän lasten ja nuorten hyväksi. Uimaseuran vuosikokous on tulossa 18.3.20. 
Hallituksen kokoonpanossa on tulossa muutoksia ja uusia jäseniä kaivataan hallitukseen. 
Tervetuloa kokoukseen runsain joukoin.  
  
   Pieni katsaus tulevaan kevääseen: valmentajat lähettävät teille alkuvuodesta kevään 
toimintasuunnitelmat. Tammikuussa  24.-25.1 isommat uimarit lähtevät Maarianhaminaan 
uintileirille. Lähdössä on viisitoista uimaria harjoittelemaan ja   
huhtikuussa uidaan Maarianhaminassa myös Knatte-uinnit 4.-5.4 20. Kisat on tarkoitettu 9-13 
vuotiaille uimareille. Kisamatka sopii koko perheelle. Lisätietoja lähempänä. 
Uikaan kesäjuhlat pidetään 3.6 ja paikka varmistuu alkukeväästä. 
 
  Ensi-kesänä uidaan Rollot Tampereella 5.-10.6.20. Rollot on 10-13 vuotiaiden uimareiden 
valtakunnalliset kisat sekä leiri. Kisoihin pääsee osallistumaan aikarajan alittaneet uimarit, mutta 
50 metrin vapaauintilajiin pääsee osallistumaan myös ne, jotka eivät ole alittaneet aikarajoja. 
Meiltä on vuosittain lähtenyt iso porukka Rolloihin ja toivottavasti ensi-vuonnakin. Leiri on 
ikimuistoinen, jonne kannattaa lähteä. 
 
  Kuivatreenit jatkuvat Vaparilla keskiviikkoisin kello 16:30 - 17:30 ja valmentajana toimii Elli 
Koivunen. Kuivatreeni sisältyy kausimaksuun. 
 
    
 
   Omat kisat uidaan 17.5.2020 uimahallilla. Omiin kisoihin tarvitaan ehdottomasti myös teidän 
apuanne ja erilaisia tehtäviä löytyy kisoihin liittyen. Rohkeasti mukaan myös tänne! 
 



	

 
 
 
Kevään ryhmäjaot:  
 

Vesikirput: 

Pihla Kapanen, Iida Korpi, Hinni Lylymäki, Veikko Mikander, Oliver Rantanen, Eetu Rutanen, Anton 
Saarinen, Ella Ääri ja Olivia Vanne 
Valmentajat: Mari Ääri, Henrik Hannula ja Milla Järvenpää 
 
Tiikerihait: 
Sofia Danska, Topi Heinonen, Mona Järveläinen, Aada Kanervo, Max Kulmala, Eliel Lintula, Amanda 
Ruusuvaara, Aarni Sonkkila ja Eetu Ääri 
Valmentajat: Elli Koivunen, Martta Haarala, Ulla Haarala 
 
Kuningaspingviinit: 
Dani Aaltonen, Anni Birstedt, Mandi Hämäläinen, Emilia Leinonen, Aino Norrdal, Aku Peltonen, 
Inari Sonkkila, Aava Sulanterä, Miika Tuominen, Alina Vanhatalo ja Michelle Virta 
Valmentajat: Juha Hämäläinen, Aino Haarala, Santeri Kinnunen ja Eerik Rantanen 
 
Fisut: 
Ulla Haarala, Aaron Hannula, Aleksandra Hiekka, Maikki Hämäläinen, Nanna Kotkatvuori, Eerik 
Rantanen ja Linnea Ström 
Valmentajat: Johanna Paasivirta, Sanna Ström, Tarja Järvenpää, Jussi Haarala 
 
Merileijonat: 
Aino Haarala, Martta Haarala, Julia Huhtala, Henrik Hannula, Santeri Kinnunen, Elli Koivunen, Tuuli 
Koivunen, Johanna Paasivirta, Matilda Saario ja Milla Järvenpää 
Valmentaja: Tarja Järvenpää 
 
 
  Kiitos teille vanhemmille avantorannan ylläpidosta! On hienoa, että seuramme on aktiivinen ja 
pyörittää kaikenikäisiä kaupunkilaisia palvelevaa avantosaunaa. Toiminta on kuntalaisille hyvin 
tärkeää ja olemme siitä saaneet positiivista palautetta käyttäjiltä. Seuralle tästä tulee tuloja, joiden 



	

avulla pystymme pitämään kausimaksut kohtuullisina sekä järjestämään yhteistä toimintaa 
uimareille. 
 
   Pyrimme myös hakemaan mahdollisia tukia seuralle, jotta taloutemme pysyy hyvänä. Kaikki 
sponsorointituki otetaan mielellämme vastaan. Ylimääräiset tuet kohdennetaan uimareiden 
hyväksi.  
 
   Kiitos vanhemmat, uimarit ja valmentajat kuluneesta kaudesta. Ilman teidän vanhempien 
osallistumista seuran toimintaan, emme pystyisi pyörittämään toimintaamme. Meidän seurassa 
vallitsee hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki! 
 
Lämmin kiitos yhteistyöstä ja kaikille rentouttavaa joulua! 
 
 
 
Hallituksen puolesta 
Anna Salminen, puheenjohtaja 
 
 


