
TOIMINTAKERTOMUS 2018  
Kangasalan Uintiseura ry 
keskusjärjestö Suomen Latu ry  
 
Jäsenet 
 
Seurassa oli 180  jäsentä vuoden 2018 lopussa 
 
Hallitus 2018 
 
Puheenjohtaja/rahastonhoitaja Seppo Kataja  
Jäsenet: 
sihteeri/jäsenasiainhoitaja Mirja Ahonen, 
varapuheenjohtaja Hannu Ilomäki, 
Kauko Reiman,  Janne Aatela ja Risto Kaarne  
Varajäsenet:  
Toini Heino, Tarja Ollikainen ja Juhani Vuorinen 
 
Kokoukset 
 
Hallituksen kokouksia oli neljä kertaa vuonna 2018 ja lisäksi alkuvuodesta oli Kevätuinti 
Kangasalla kisojen talkoopalaveri. 
Kevätvuosikokous Vesaniemen takkahuoneella 20.3.2018, 11 osallistujaa  
Syysvuosikokous Vesaniemen takkahuoneella 23.10.2018, 8 osallistujaa  
 
 
Tiedotuksesta 
 
Seuran Internet sivuja päivitti sihteeri ja puheenjohtaja sekä Ilkka Niskanen avusti. 
Sivuilla www.uintiseura.fi ilmoitettiin ajankohtaisista asioista. Kangasalan Sanomien ”seurat 
toimivat” -palstalla oli ilmoituksia uintiseuran tapahtumista ja retkistä. Jäsenkirje postitettiin 
jäsenille alkuvuodesta 2018. Vesaniemen ilmoitustaululla tiedotettiin tapahtumista ja muista 
ajankohtaisista asioista. Seuralla on omat Facebook-sivut, joita päivitettiin aktiivisesti. 
 
 
Tapahtumia 2018, joissa Kangasalan Uintiseura järjestäjänä tai osallistujana 
 
6.1.       Kokkilan kisoissa 11 uimaria edustamassa Uintiseuraa, mitaleita tuli, kakkukahvit saunalla 
27.1.     Kevätuinti Kangasalla, vesikelissä 52 osallistujaa 
9.-11.2. SM-kisat Ähtärissä, 12 uimaria edusti Uintiseuraa hyvällä menestyksellä, saldo 7 mitalia ja 
             taas nautittiin kakkukahvit saunalla 
6.-10.3. MM-kilpailut Tallinnassa Uintiseuralla edustus 2 mitalia 
24.3.     savusaunaretki Rudolfin Keitaalle Sastamalaan 19 henkeä 
13.-21.4. Kiilopään matka, matkalla mukana 20 henkeä 
14.4.     Kangasalan kaupungin hyvinvointitorilla Uintiseuran toiminnan esittelyä 3 hengen  
             porukalla 



14.4.     Pirkanmaan Talviuintitapahtumassa Kaupinojalla uimareita 6 sekä talkoolaisia 
Uintiseurasta 
5/18     Vesijumpparyhmän kevätruokailu ravintola Tilisanssissa 
11.5.     Talviuintikauden päättäjäiset Vesaniemessä, lättytarjoilu, reilusti väkeä 
16.6.     Vesaniemessä vauvasta vaariin tapahtumassa myytiin grillimakkaraa ja lättyjä sekä  
             samalla esiteltiin seuran toimintaa, tarjottiin muulle talkooväelle syömiset 
11.8.     retki Nilskin saunalle, saunottiin ja grillattiin 
14.9.     Syyskauden ensimmäinen Uintiseuran valvontapäivä Vesaniemessä 
vk 39    Kiilopään matkalla 10 henkeä ja bussikuski 
6.10.     Vesaniemessä talviuintikauden avajaiset,  makkaraa ja kahvia tarjottiin 
13.10.   Patikointiretki Torronsuolle mukana 18 henkeä 
3.11.     Kaupin Kuohut kisassa mukana 9 henkeä Uintiseurasta 
24.11.   Pikkujoulun viettoa Kangasala talossa, ruokailu ja Jukka Puotila show 34 henkeä  
19.12.   Vesijumpparyhmän joululounas ravintola Tilisanssissa 
24.12.   Jouluaaton aamusaunassa n.60 saunojaa, vapaa sisäänpääsy, tarjottiin glögiä ja pipareita 
31.12.   Saunavuorolla jatkoaika, tarjolla pientä syötävää 
 
Talkoita 
 
Puutalkoita Vahderpäässä ei ollut tarjolla vuonna 2018  
Swim Run talkoissa 16.6. apuna Uintiseuran väkeä 8 henkeä 
Kangasala Triathlonin pystytys- , ruuankuljetus- ja purkutalkoissa 7 Uintiseuralaista sekä  
Triathlonin kisa-ajan 14.-15.7. talkoissa 2 Uintiseuralaista 
Kiilopään matkalla keväällä ja syksyllä tehtiin talkootöitä 
Puheenjohtaja talkoili Kangasalan kaupungin Uudenvuoden tapahtumassa Pikkolan kampuksella 
 
 Maksut 
 
-Seuran jäsenmaksut olivat vuonna 2018: 
  perhemaksu 35€, henkilömaksu 20€, rinnakkaismaksu 15€ ja  nuoriso- ja opiskelijamaksu 10€ 
- sisäänpääsymaksu Vesaniemen saunalle oli 5€ 
- kunnalle maksettiin vuokraa 65€/saunakerta 
- syyskaudella 2018 lopetettiin yleinen mehutarjoilu  
- myytiin lippuvihkoja 50€/12 lippua 
- saunalla kävi maksuksi käteinen raha, Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, Edenredin Virikesetelit  
  ja Tyky -kulttuuri- ja liikuntasetelit sekä Smartumin verkkomaksu ja Tyky-Online 
- Kangasalan Uintiseuran kirjanpidon hoiti Mesitili 
- toiminnantarkastaja oli  Eija Eskola ja varatoiminnantarkastaja Tuula Säpyskä 
 
 
Muuta toimintaa 
 
- laituriremontti Vesaniemessä jatkui tammikuulle 2018  
- Toini Heinon johdolla suoritettiin kävelylenkkejä kahdesti viikossa.  
- Vesaniemen avantosaunan valvontavuorot Kangasalan Uintiseuralla olivat kevätkaudella 2018 
  1.1.-30.4. torstai ja perjantai, 1.-11.5. perjantai sekä 1.1.-31.3. lisäksi joka toinen sunnuntai, 
  syyskaudella 14.-30.9. perjantai ja 1.10.-31.12. torstai ja perjantai  
- Tiistaisin vesijumpparyhmä Kuohussa sekä kevät- että syyskaudella reilu 20 jumppaajaa  



   ohjaajana Virve Manninen  
- Suomen Ladun kevätkokoukseen  Kiilopäälle  Uintiseuralaisia ei osallistunut 
- Jukola 2019 talkoiden ilmoittautuminen alkoi syksyllä ja Jukola kustansi halukkaille  
   jv-koulutuksen ja Uintiseura maksoi jv-kortin viranomaismaksun 
- Suomen Ladun syyskokous 19.-21.10. Haltia ja Solvallan urheiluopisto, Espoo, seuraa edusti  
   puheenjohtaja 
- Jäsenetuna tarjottiin Uintiseuran jäsenille maksuton sisäänpääsy Vesaniemen saunalle  
   pe 14.12. ja 21.12. vuoroilla 
- Toiminta-avustusta seuralle saatiin kunnalta 700€ 
- Vuonna 2018 Vesaniemen saunalla Kangasalan Uintiseuran vuoroilla käyntikertoja oli  
   kevätkaudella 1522 (1610 vuonna 2017) ja syyskaudella 1013 (865 vuonna 2017),  
   kokonaiskävijämäärä vuonna 2018 oli 4935 (4915 vuonna 2017)  
 
 
Muistamisia 
 
Tuula Säpyskä 70 v. maaliskuulla  
12.5. Ylöjärven talviuimarien juhlissa vieraili puheenjohtaja ja sihteeri viemisinään motti halkoja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


