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Missio: huippu-uimaseura, elämänkaari-ajattelu, liikunnalliset elämykset, taloudellinen 

vakavaraisuus 

 

Swimming Jyväskylän tavoitteena on edistää eri-ikäisten henkilöiden uimataitoa, ylläpitää ja 

kehittää harrastajien fyysistä kuntoa, terveyttä sekä henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Samalla tuetaan nuorten kasvua ihmisenä ja tarjotaan liikunnallisia onnistumisen elämyksiä. 

Seura haluaa myös tarjota mahdollisuuden päästä huipulle kilpaurheilussa. Tavoitteena on 

olla haluttu työyhteisö. Toimintaa ohjaavat seuran keskeiset arvot, jotka ovat terveet 

elämäntavat, päihteettömyys, yleinen hyvinvointi ja elämänhallinta. 

 

Visio: entistä ammattimaisempaa, tehokkaampaa, tuloksellisempaa ja yhteiskunnallisesti 

vaikuttavampaa 

 

Swimming Jyväskylän tavoitteena on vahvistaa asemaansa yhtenä Suomen johtavista 

uimaseuroista. Seuratoiminnassa korostuu ammattimaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus. 

Tavoitteen saavuttamiseksi seura panostaa ohjaajien ja valmentajien koulutukseen kaikilla 

tasoilla (aina VAT –tutkintoon saakka). Talous pidetään vahvana ja vakaana. Seura syventää 

monipuolisia ja toimivia yhteyksiä sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin. 

Kilpailutoiminnassa tarjotaan laadukkaita tapahtumia eri kohderyhmille näiden tarpeiden ja 

toiveiden mukaisesti. Tiedotukselle luodaan monipuoliset kanavat ja yhtenäistetään 

tiedotuksen linjaa. 

 

*** 

 

Swimming Jyväskylän uusi strategia ulottuu vuosille 2020-2024. Strategia ohjaa seuraavien 

neljän vuoden toimintaa, jota vuosittain tarkennetaan toimintalinjassa ja 

toimintasuunnitelmassa. Strategia auttaa omalta osaltaan kehittämään seuraa dynaamisesti 

eteenpäin ja ottamaan huomioon toimintaympäristöstä ja yhteisöstä nousevat 

kehittämiskohteet.  Strategian keskeiset osa-alueet ovat valmentajien (kaikki lajit) 

rekrytointi, ammattiosaamisen parantaminen/vahvistaminen/kouluttaminen, seura- ja 

lajiyhteistyö; ohjaajien sitouttaminen, kouluttaminen ja rekrytointi; tiedotus. 
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           VALMENTAJIEN REKRYTOINTI, AMMATTIOSAAMISEN PARANTAMINEN… 

 

Vuonna 2019 seura sai Olympiakomitean Tähtiseura –statukset kaikilla kolmella osa-

alueella (lapset ja nuoret, huippu-urheilu ja aikuiset). Seuran tavoitteena on 

strategiakaudella säilyttää Tähtiseura -status ja olla vetovoimainen ja seurahengeltään 

edistyksellinen Tähtiseura (huippu-urheilu, lapset ja nuoret ja aikuiset). Tavoitteen 

saavuttamiseksi seura panostaa valmentajien rekrytointiin, ammattiosaamisen 

vahvistamiseen ja kouluttamiseen talouden sallimissa puitteissa. Seura pyrkii vahvistamaan 

positiivista imagoa ulospäin tehden seurasta houkuttelevan työpaikan. Seura lisää avoimia 

työpaikkahakuja tuntityöntekijöille. Lisäksi seura budjetin sallimissa rajoissa tukee 

valmentajien osallistumista uimaliiton tarjoamiin koulutuksiin. Seura jatkaa edelleen 

hyväksi koettua mallia sisäisessä koulutuksessa. 

 

Seura tukee seura- ja lajiyhteistyön kehittämistä yhteisymmärryksessä valmennuksen 

kanssa. Tätä kautta pyritään monipuolistamaan ja tehostamaan erityisesti niin sanottua 

kuivaharjoittelua.  

 

 

           OHJAAJIEN SITOUTTAMINEN, KOULUTTAMINEN JA REKRYTOINTI 

Seuratoiminnan (valmennusryhmät) ruohonjuuritason perustana on laadukas 

kurssitoiminta. Laadukkaan kurssitoiminnan perustana pidetään ohjaajien pidemmän ajan 

sitouttamista ja kouluttautumista työhönsä. Seura tukee mahdollisuuksien mukaan 

ohjaajien osallistumista SUH:n ja Uimaliiton koulutuksiin. Seura ottaa käyttöön 

valmennuksen puolella hyväksi koetun mallin sisäisestä koulutuksesta myös kurssiohjaajien 

osalta. Seura pyrkii omalta osaltaan lisäämään seurayhteisössä ohjaajien työn arvostusta. 

Tavoitteena on saada motivoituneita ja työssään viihtyviä ohjaajia. 

 

 

           TIEDOTUS 

Seura tiedostaa tiedotuksen tärkeyden, niin sisäisen kuin ulkoisenkin. Tähän liittyen 

seurassa jaetaan selkeät vastuualueet ja nimikkeet/henkilöt. Seurassa panostetaan 

tiedottamisen ajankohtaisuuteen ja selkeyteen. Seuran tiedostustoimintaa seurataan ja 
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arvioidaan (kehitys- ja haastekohdat) säännöllisesti. Seura toteuttaa 

kriisiviestintäsuunnitelman, joka jalkautetaan seurajohdosta aina niin sanotulle 

ruohonjuuritasolle tuntiohjaajiin ja -valmentajiin saakka.   

 

Hyväksytty seuran johtokunnan kokouksessa Jyväskylässä 11.2.2020 

 

 

Heikki Roiko-Jokela   Hanna Salmijärvi 

Swimming Jyväskylän puheenjohtaja Swimming Jyväskylän toiminnanjohtaja 

 

 

 

 

 


