
 

 

 
 
 
JÄSENKIRJE 1/2016 
 
Hei Aquilalainen, 
 
Vuosi 2016 on käynnistynyt pirteästi laajalla rintamalla. Tammikuussa alkoi pari 
uimakouluryhmää, Vesiralli, Masters tekniikkaryhmiä ja triathlon koulu. Toimintaa on 
laajennettu lisäämällä yhteistyötä alueen muiden seurojen ja yritysten kanssa. Näistä 
näkyvimpinä ovat Aquilan spinning tunti Huumassa ja ”kuiva”-treenit Ruonalan 
hallissa yhteistyössä yleisurheilijoiden kanssa. Lisäksi haemme aktiivisesti lisää 
erilaisia synergiaetuja muiden seurojen kanssa Kymenlaakson Urheiluakatemian 
vetämissä yhteispalavereissa. 
 
Vuosi 2016 alkoi Aquilalle muutenkin myötätuulessa. Uimaseura Aquila on valittu 
Vuoden Kotkalainen Urheiluteko -palkinnon saajaksi. Tämä palkinto on 
kunnianosoitus Kotkalaisten uimaseurojen yhdistymiselle.  
 
Koko perheen aktiivipäivä altailla järjestettiin 13.2 toista kertaa. Tapahtuma keräsi 
mukavasti kuntalaisia uimahalliin. Ilahduttavaa oli havaita, että halliin oli tullut paljon 
lapsiperheitä ja uusia kävijöitä. Ehkäpä heille jäi muistijälki ja jonain päivänä saamme 
heistä uusia jäseniä seuraamme. Samassa yhteydessä triathlon jaos järjesti toisen 
perinteisen 24h triathlon tapahtuman kahden joukkueen voimin, jossa uitiin, juostiin 
ja pyöräiltiin 24-tuntia, siten että mikään laji ei keskeytynyt hetkesikään. 
 
Yhteistyössä ja yhdessä tekemisessä on voimaa! 
 
 

Katsaus jäsenkirjeen 2015 tapahtumiin 
 
Loppuvuonna 2015 Joulun aikaan meillä oli 3 erillistä varojenkeräyskamppanjaa. Sukka- ja 
rakettimyynti (Kamux ja Gigantti) sekä paketointipalvelu. Talkoisiin osallistui kymmeniä 
ihmisiä ja parhaimmat kiitokset kaikille. Jokaisen panos oli erittäin tärkeää onnistumisen 
kannalta. Kokonaisuutena voimme olla tyytyväisiä keräyksien tuottoihin ja yhdessä 
tekemiseen, mutta parannettavaakin jäi. Edelleen kourallinen henkilöitä kantaa suuren 
kuorman ja resurssointi ei aina kohdannut päivän tarvetta. 
 
Syksyn toimitsijakoulutuksessa oli osallistujakato. Helmikuun KC uinneissa oli kuitenkin 
ilahduttavan paljon uusia toimitsijakokelaita ja tästä innostuneena järjestämme kevään 
aikana uuden toimitsijakoulutuksen, johon toivomme runsaasti osallistujia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Tulevia kisoja / tapahtumia 
 
Kevään aikana meillä on 4 uimakilpailua, joihin tarvitsemme toimitsijoita. Ensimmäisenä 
tulee monien uimareiden mielestä kauden tärkein kilpailu eli koululaiskilpailut 18.3 klo 
08:30. Toisena heti perään 19.3 aamusta alkaen Kaakon CUP 6. Kaakon CUP 7 uidaan 16.4. 
Nämä kolme kilpailua ovat pieniä ja lyhyitä alle 2 tuntia kestäviä kilpailuita, mutta ilman 
toimitsijoita niitä ei saada vietyä läpi. 
 
Nämä kolme kilpailua toimii erittäin hyvinä harjoituksina 28.5 tuleviin kansallisiin Touko- 
uinteihin. Tänne odotamme paljon kilpailijoita. Seuraavana päivänä 29.5. järjestämme 
maauimalan avajaiset. Tästä päivästä on tarkoitus tulla Aktiivipäivä altailla -tyyppinen koko 
perheen tapahtuma Wibit-vesitemppuratoineen ym aktiviteetteineen. Ideoita ko. päivän 
tapahtumiin voi laittaa toiminnanjohtajalle. Tarvitsemme myös talkooväkeä ko. päivän 
järjestelyihin! 
 
Laitathan päivämäärät kalenteriin jo nyt! 
 
18.3 Koululaisuinnit (huom. Perjantai aamu) 
19.3 Kaakon Cup 6 (lauantai aamu) 
16.4 Kaakon Cup 7 (lauantai aamu) 
28.5 Touko uinnit (Maauimala) 
29.5. Maauimalan avajaiset  
 

Sääntömääräinen vuosikokous 
 
Uimaseura Aquilan ry sääntömääräinen vuosikokous pidetään  
 
31.3.2016 klo 18.00 Paikka Koskenrinteen Koti, Närhintie 2 A, 48230  KOTKA 
 
Kokoukseen voi osallistua jokainen Aquilan jäsen. Paikalle toivotaan runsaasti osallistujia. 
Kokouksessa valitaan hallitukseen jäseniä sekä seuralle puheenjohtaja. Mikäli haluat olla 
mukana päättämässä Aquilan toiminnasta, niin tervetuloa mukaan. 
 
Lisäksi tarvitsemme sihteerin ja rahastonhoitajan tai vaikka useammankin, joiden ei tarvitse 
kuulua hallitukseen, mutta toki saa kuulua. Yhteistyöllä saamme monet pienetkin asiat 
toimimaan entistä paremmin. 
 
 

Toimitsijakoulutuksesta  
 
Kisoissa tarvitaan melkoinen määrä erilaisia toimitsijoita. Näistä suureen osaan vaaditaan 
toimitsijakortti. Toimitsijakoulutus järjestetään seuran toimesta ja kustannuksella ennen 
Touko uinteja. Tästä tullaan tiedottamaan vielä tarkemmin. Toimitsijakoulutus ei vaadi 
mitään ennakko-osaamista. Kurssista ei pidetä koetta. Kurssin kesto n. 6 h pienimuotoisella 
tarjoilulla varustettuna. Kurssin käytyäsi voit toimia toimitsijana. Kortti on voimassa 5 vuotta. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuran hallinto 
 
Hallituksen jäsenet 1.1.2016 alkaen ovat: 
  
Kääpä Mika, puheenjohtaja mika.kaapa@kymp.net 
Sipari Elias, varapuheenjohtaja 
Höfling Imke 
Jernvall Sari 
Kotiranta Mika 
Lehtovaara Leena 
Nieminen Kati 
Tiili Hannu, rahastonhoitaja 
  
Lisäksi tehtävissä: 
Kujala Katri, sihteeri 
Brunila Sari, toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi 
Kotola Sirpa, rahastonhoitaja  
Lauronen Sami, päävalmentaja sami.lauronen@uimaseura-aquila.fi 
 


