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JOHDANTO

Kausi 2019-2020 lähti käyntiin normaalisti, mutta loppukausi eli maalis-heinäkuu 2020 meni
covid-19 -viruksen vuoksi hyvin epätyypillisesti. Toiminta oli kokonaan tauolla ja työntekijät
lomautettuna maaliskuusta toukokuun loppuun, ja kesällä paikattiin kevään toimintoja
mahdollisuuksien mukaan ja covid-19 -viruksesta johtuvia rajoitteita noudattaen. Myös
kilpailutoiminta oli tauolla maaliskuusta heinäkuuhun kaikissa lajeissa.

Jäseniä kaudella oli 744 kpl. Työntekijöitä oli yhteensä 41 kpl, mukaan lukien täysipäiväiset ja
tuntipalkkaiset palkansaajat.

Kautta leimasi voimakkaasti myös valmistautuminen kotihallin vaihtoon, kun Niiralan uimahallin
viimeinen toimintakausi oli käynnissä ja heti toimintakauden päätyttyä elokuussa 2020
siirryimme uuteen Kuntolaakson uimahalliin vanhan hallin jäädessä pois käytöstä. Menneen
kauden aikana suunniteltiin ja sovittiin jatkuvasti uusia toimintamalleja ja toiminnan siirtämistä
uuteen ympäristöön, ja tämä kuormitti normaalia enemmän hallintoa ja seuran toimihenkilöitä.

Huolimatta covid-19-viruksen aiheuttamista poikkeusoloista seuran talous pysyi kohtalaisesti
hallinnassa. Saimme Opetushallitukselta covid-19-tukea 8 000 euroa toimintatauon
aiheuttamiin tulonmenetyksiin, ja tämä tuki auttoi huolehtimaan ylimääräisistä kustannuksista
jotka veivät kassatilanteen tiukoille keväällä. Toisaalta Kuopion Kaupungin vuosittainen
yleisavustus jäi Uimaseuralta saamatta vuodelle 2020, sillä avustushakemusta ei lähetetty
ajoissa.

HALLITUS JA VUOSIKOKOUS

Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 27.11.2019. Kokouksessa valittiin hallituksen
puheenjohtajaksi jatkamaan Teemu Turunen. Toiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan
tilitoimisto Juha Tissari.

Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten Tero Raitakosken ja Karita Dahlqvistin
tilalle. Molemmat valittiin uudestaan. Lisäksi Mika Forsell oli esittänyt hallitukselle
eronpyyntönsä, joka hyväksyttiin ja tilalle valittiin Tomi Miettinen. Hallituksen jäseninä jatkoivat
Mikko Ihalainen, Joonas Manninen ja Marika Rissanen.

Hallitus kokoontui vuoden 2019 vuosikokouksen jälkeen seitsemän kertaa. Rahastonhoitajana
toimi Joonas Manninen ja sihteerinä hallituksen ulkopuolisena toiminnanjohtaja Tua Turunen.
Seuran kirjanpitäjä vaihtui kauden aikana Pohjois-Savon Liikunnan lopettaessa palvelun,
tammikuusta 2020 kirjanpitoa hoiti tilitoimisto Tili-Eliisa.

JÄSENISTÖ
Seurassa oli jäseniä kuluneena kautena 744 kpl. Jäsenmaksu säilyi 30 €/hlö.
Seuran hallitus valitsi kauden 2019-2020 urheilijaksi uimari Tuomas Hämäläisen.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Seura käyttää tänä päivänä aktiivisesti sosiaalista mediaa. Suora tiedottaminen jäsenille
tapahtuu sähköpostilla. Etenkin poikkeusolojen aikana viestintään panostettiin, ja jäsenviestejä
koko jäsenistölle lähti normaalia useammin kevään ja kesän aikana. Kevättalvella myös Niiralan
hallissa sattui poikkeustilanteita johtuen läheisestä työmaasta, ja pikatiedottaminen tapahtui
tekstiviestein asianosaisille henkilöille.
Lisäksi lajit viestivät omia asioitaan suoraan valmentajien ja ohjaajien välityksellä sähköpostein
ja joissain tapauksissa sosiaalisen median kautta.
Seura on saanut paljon hyvää palautetta tiedottamisestaan jäsenistöltä. Tiedotus on koettu
asianmukaiseksi ja riittäväksi sekä selkeäksi.

EDUSTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ JA HUOMIONOSOITUKSET
Kuopion Uimaseura on Suomen Uimaliitto ry:n perustajajäsen ja jäsenseura. Lisäksi seura on
Pohjois-Savon Liikunta ry:n jäsen.
Uintivalmentaja Mikko Lonka on toiminut Suomen Uimaliiton rollojoukkueen valmentajana ja
toiminnanjohtaja Tua Turunen Suomen Uimaliiton vesipallon sarjavastaavana.
Seura muisti menneellä kaudella ylioppilaitaan lahjakortein. Ylioppilaat olivat Anni Kokolahti ja
Viivi Pöykiö.

KURSSI- UIMAKOULU- JA HARRASTETOIMINTA 2019-2020
Tavoitteet kurssi- uimakoulu- ja harrastetoiminnalle liittyivät tällä kaudella laadun takaamiseen
ja kurssipolun viimeisten kurssien sisältöön, jotta kilparyhmiin siirtyisi enemmän urheilijoita.
Pääosin toiminta keskittyi tukemaan siirtymistä uuteen halliin kauden jälkeen. Tavoitteissa
onnistuttiin asiakaspalautteiden perusteella, ja kilparyhmiin eri lajeihin siirtyi hieman enemmän
kurssilaisia aiempiin kausiin verrattuna.

Kevään toimintatauon vaikutuksen kursseihin ja harrasteryhmiin jäi kohtalaisen vähäiseksi, sillä
saimme kesän aikana uitua kesken jääneet kurssit loppuun tiivistetyllä aikataululla.
Uimakoulujen osalta kevään uimakoulut eivät ehtineet alkaa mutta ilmoittautumiset oli ehditty
jo ottaa. Osa kevään ilmoittautuneista osallistui kurssille kesän aikana ja osa siirsi
osallistumisensa syksylle 2020. Palautimme myös tarvittaessa jo maksettuja maksuja mikäli
osallistuminen korvaaviin aikatauluihin ei onnistunut.

KILPAUINTI 2019-2020
Kilpauintitoiminnassa oli mukana noin 55 uimaria, neljässä eri ryhmässä. Kilpailulliset tavoitteet
jäivät testaamatta loppukauden toimintatauon vuoksi.
Uimarimäärää ei saatu nostettua niin paljon kuin tavoiteltiin. Valmentajien kouluttaminen
onnistui suunnitelmien mukaisesti, sillä kaikki koulutuksen mihin osallistuttiin olivat syyskauden
puolella.

Uimarit osallistuivat lähipaikkakuntien uintikisoihin sekä seuraaviin isompiin kilpailuihin:
-

Mastersmestaruusuinnit 25.-27.10.2019 Vantaa
Ikäkausimestaruusuintien alkukilpailut 1.-3.11.2019 ja loppukilpailut 29.11-1.12.2019 Vaasa

Järjestimme seuraavat uintikisat Kuopiossa:
-

Savon sekarikunkku ja -kuningatar 6.10.2019
Seuran sisäisiä uintikilpailuita

TAITOUINTI 2019-2020
Taitouintitoiminnassa oli mukana noin 50 uimaria, neljässä eri ryhmässä. Kilpailulliset tavoitteet
jäivät testaamatta loppukauden toimintatauon vuoksi.
Taitouimarit osallistuivat kaudella seuraaviin kilpailuihin:
-

Kuviomestaruuskilpailut 13.-15.12.2019 Turku
Cetus Open Games 7.-9.2.2020

Kuopiossa oli tarkoitus järjestää Kuohu-taitouintikilpailut, jotka jouduttiin perumaan
koronarajoitusten vuoksi.

VESIPALLO 2019-2020

KuUS osallistui syyskaudella 2019 Nordic League -sarjaan, ja kävi pelaamassa Liettuassa
turnauksen. Joukkue hävisi kaikki tuon alkusarjan pelit. Toisessa alkusarjan turnauksessa
Turussa pelattiin myös, mutta keskeneräinen joukkue ei selvinnyt lopputurnaukseen mukaan.

KuUS ilmoittautui mukaan miesten SM-sarjaan vuodelle 2020, ja ehti pelata kaksi kotiottelua
ennen covid-19-toimintataukoa. Suomen Uimaliitto lopetti sarjan kesken toimintarajoitteiden
vuoksi, ja päätti järjestää SM-sarjan syksyllä 2020 alusta uudelleen mikäli covid-19-tilanne sallii.

