Ehdokasesittelyt Tuusulan Uimaseuran hallitukseen kaudelle 2019-2020
Hei!
Olen Vesa Reinikkala, TuUS:n toiminnantarkastaja ja
valmentaja, joka tarvittaessa avustaa vaikka missä
toiminnassa.
TuUS:n kilpailutoiminnasta olen vastannut seuran
ensimmäisistä kisoista alkaen tähän päivään asti ja
tämä toiminta myös jatkuu tulevaisuudessa.
Olen ollut eläkkeellä kohta kahdeksan vuotta, joten
aikaa on riittänyt uinnin kanssa toimimiseen. Vapaaaikanikin kuluu jollain lailla uinnin parissa, vaikkakaan
huushollin kaksi vesikoiraa eivät suostukaan
menemään veteen.
- Mikä on suhteesi Tuusulan Uimaseuraan?
Kun Tuusulaan ruvettiin rakentamaan uimahallia vuonna 2002 asuin tuolloin
200m:n päässä hiekkakuopasta johon halli alkoi syntyä. Syksyllä 2003 olin
Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun tilaisuudessa, jossa tuli esiin tuo
valmisteilla oleva uimahalli. Totesin tuolloin, että halli tulee, mutta uimaseuraa
kunnassa ei muuten ole. Sain välittömästi heiton vastapalloon, että TEE SE.
Eihän siinä sitten auttanut muu kuin alkaa valmistelemaan asiaa. Parissa
kuukaudessa olin ottanut yhteyksiä suuntaan, jos toiseen ja päätin järjestää
seuralle perustamiskokouksen marraskuulle 2003. Tästä lähtien olen ollut
enemmän tai vielä enemmän tekemisissä seuran kanssa. Nykyään vietän
torstai ja perjantai-illat hallilla lähinnä harrastajien treenejä vetäessä.
- Miksi olet ehdolla?
Olen ehdolla puheenjohtajaksi, koska useammalta seuran jäseneltä on tullut
toive, että palaisin takaisin seuran peräsimeen. Muutettuani takaisin
Tuusulaan, minulla on taas aikaa paneutua seuran arjen pyörittämiseen

- Mitä osaamista tuot seuraan?
Olen toiminut tämän 15 vuoden aikana kaikissa mahdollisissa tehtävissä
Tuusulan Uimaseurassa, joten tiedän aika tarkalleen mitä kukakin voisi
seurassa ja etenkin hallituksessa tehdä. Olen ollut 6 vuotta ja olen edelleen
Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun hallituksessa, joten sitä kautta pysyn
melko lailla ajan tasalla siitä missä urheilu- ja seuraelämässä mennään.
Hyvät suhteet kunnan päättäjiin edesauttavat monissa asioissa.
Valmennusasioissa tyydyn pitäytymään vain harrastusuinnin puolella.
Kurssitoiminnan puolella olen vuosien saatossa käynyt kaikki mahdolliset
ohjaajakurssit ja varmasti myös ohjannut kaikilla kurssitasoilla niin nuoria,
kuin iäkkäämpiäkin uimareita.

- Mihin suuntaan haluaisit seuraa kehittää?
Nykyinen hallitus on luonut hyvän ja tavoitteellisen agendan seuralle, jota ei
välttämättä juurikaan kannattaisi muuttaa. Seurajohdolla pitää olla aikaa
kuunnella asioita kentältä, eli pitää olla uimareiden ja kurssilaisten
vanhempien tavoitettavissa.

- Mahdollinen slogan ☺
TuUS mukaan sinäkin.

