
TOIMINTAKERTOMUS 2021
Kangasalan Uintiseura ry
keskusjärjestö Suomen Latu ry

Jäsenet

Seurassa oli 182 jäsentä vuoden 2021 lopussa

Hallitus 2021

Puheenjohtaja/rahastonhoitaja Seppo Kataja
Jäsenet:
sihteeri/jäsenasiainhoitaja Mirja Ahonen,
varapuheenjohtaja Hannu Ilomäki,
Kauko Reiman, Janne Aatela ja Risto Kaarne
Varajäsenet:
Toini Heino, Marlene Pöllänen ja Juhani Vuorinen

Kokoukset

Hallituksen kokouksia oli kolme kertaa vuonna 2021, yksi kokouksista oli Teams-kokous.
Kevään koronasulkujen vuoksi kevätvuosikokous pidettiin vasta syksyllä ja samalla pidettiin
syysvuosikokous Kuohun salissa uimahallilla 26.10.2021, 10 osallistujaa
Syysvuosikokouksessa tehtiin päätös uusien mallisääntöjen käyttöönotosta ja  siirtymisestä
yhden vuosikokouksen malliin tulevina vuosina.

Tiedotuksesta

Seuran Internet sivuja www.uintiseura.fi päivittivät sihteeri ja puheenjohtaja, nettitukena
toimi Ilkka Niskanen.
Sivuilla ilmoitettiin ajankohtaisista asioista. Kangasalan Sanomien ”seurat toimivat”
-palstalla ilmoitettiin satunnaisesti uintiseuran tapahtumista. Jäsenkirjettä ei lähetetty vuonna
2021, koska tapahtumia ei juurikaan pystytty järjestämään. Seuralla on omat Facebook-sivut,
joita puheenjohtaja päivitti tarpeen mukaan.

Tapahtumia 2021, joissa Kangasalan Uintiseura järjestäjänä tai osallistujana

17.-24.4. Kiilopäällä 13 henkeä ja kuski
25.4. Suomen Ladun kevätkokoukseen osallistui puheenjohtaja etänä
11.-12.6. Swim Run talkoot
11.7. Kangasala Triathlon talkoot

http://www.uintiseura.fi


24.9.-2.10. Kiilopään matka, matkalla 19 henkeä + kuski
17.9. Syyskauden 2021 ensimmäinen Uintiseuran valvontapäivä Vesaniemessä
23.10. Retki Mikkolan saunoille Lempäälään 31 henkeä

Sauna oli suljettuna koko kevätkauden ja jouluaatosta vuoden loppuun.
Kylmäkylpylän kayttöaste nousi koronasulun aikana ja loppuvuodesta 2021 saatiin käyttöön
rantaan tuodut uudet kopit.

Talkoita

Swim Run talkoissa ja Kangasala Triathlonin pystytys- ja purkutalkoissa sekä
Triathlonin kisapäivänä talkoissa uintiseuralaisia
Kiilopään matkalla keväällä talkoiltiin ja syksyllä rakennettiin uutta saunaa ja vaihdettiin
kiuaskivet

Maksut ja talous

-Seuran jäsenmaksut olivat vuonna 2021:
perhemaksu 35€, henkilömaksu 20€, rinnakkaismaksu 15€ ja
nuoriso- ja opiskelijamaksu 10€

- sisäänpääsymaksu Vesaniemen saunalle oli 5€
- kaupungille maksettiin vuokraa 65€/saunakerta
- myytiin lippuvihkoja 50€/12 lippua
- uintiseuran jäsenelle etuna uintiseuran vuorolla(torstai, perjantai) ostettu lippukirja
sai 13 käyntiä

- saunalla kävi maksuksi: Pankkikortti (lähimaksu), käteinen raha, Smartum liikuntaseteli ja
SmartumPay mobiilimaksu, Edenred Virikeseteli  ja Edenred Pay MyEdenred
mobiilimaksu, Tyky ja Tyky + -setelit ja ePassi Mobiilimaksu sekä Eazybreak-sovellus

- Kangasalan Uintiseuran kirjanpidon hoiti Mesitili
- toiminnantarkastajana toimi Eija Eskola ja varatoiminnantarkastajana Tuula Säpyskä
- kaupungilta saatiin avustusta 1100€
- Avantosaunan ylläpito Kangasalan Uintiseuralla ja UKK:lla
kauden 2020 syksy- 2024 kevät

Muuta toimintaa

- Toini Heinon johdolla suoritettiin kävelylenkkejä kahdesti viikossa.
- kevätkauden Vesaniemen saunat suljettuna
- Vesaniemen avantosaunan valvontavuorot Kangasalan Uintiseuralla olivat
syyskaudella 17.-30.9. perjantai ja 1.10.-23.12.. torstai ja perjantai

- Tiistaisin alkaen 14.9. vesijumpparyhmä Kuohussa, syyskaudella 14 jumppaajaa
käyntikertoja 17, ohjaajana Virve Manninen



-Torstaisin alkaen 16.9. kilparyhmän harjoitusvuoro Kuohussa syyskaudella 9 uimaria
käyntikertoja 14

- Vuonna 2021 Vesaniemen saunalla Kangasalan Uintiseuran vuoroilla käyntikertoja oli
kevätkaudella 0 (1260, 29 vuoroa vuonna 2020)  ja
syyskaudella 828, 27 vuoroa (584, 19 vuoroa vuonna 2020)
kokonaiskävijämäärä vuonna 2021 oli 1739 (3572 vuonna 2020)

Muistamisia ym

Muistettiin syksyllä hallituksen kokouksessa Risto Kaarnetta 70 v.

kuva Mikkolan
saunaretkeltä 23.10.2021




