
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SWIMMING JYVÄSKYLÄ 

 

 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 

 

 

2021 
 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

2

1. NYKYTILANNE  
 

Swimming Jyväskylä on vuonna 2000 perustettu uimaseura, joka tarjoaa monipuolista 

toimintaa kaikille ikäryhmille. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä noin 1350. Kuluneen vuoden 

aikana seuran toiminnassa on ollut mukana 1221 harrastajaa kursseilla, vauvauimareita 105, 

190 kilpa- ja harrasteuimaria, 27 taitouimaria ja 47 uimahyppääjää. Työntekijöitä on vuoden 

2020 aikana ollut 10 koko- ja osa-aikaista, 74 tuntityöntekijää valmennuksissa ja ohjauksissa 

sekä kahviossa 4 tuntityöntekijää. Vuonna 2020 olemme toimineet Jyvässeudulla kolmessa 

toimipisteessä, AaltoAlvarissa, Wellamossa sekä Kypärämäessä. Pääasiallinen toimipisteemme 

on AaltoAlvari.  

 

Swimming Jyväskylä tarjoaa eri ryhmille uimaopetus-, harrastus- ja kilpaurheilupalveluita. 

Pääpaino on kilpauinnissa, lasten uimaopetuksessa, uimahypyissä ja taitouinnissa sekä 

nuorten harrastustoiminnassa. Näiden rinnalla seura tarjoaa myös aikuisten uintikursseja, 

Masters-toimintaa ja kilpauinnin erityisryhmän. Seurassa nähdään tärkeänä matalan 

kynnyksen seuratoiminnan tarjoaminen, mutta toisaalta myös edellytysten mahdollistaminen 

tavoitteelliselle kilpaurheilulle. Toiminta halutaan pitää avoimena kaikenikäisille ja -tasoisille ja 

harrastamisen hinta säilyttää maltillisena, jotta se ei muodostaisi kynnyskysymystä 

harrastuksen aloittamiseksi. 

 

Seuran 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. Toimintaa ohjaavat 

seuran keskeiset arvot, jotka ovat terveet elämäntavat, päihteettömyys, yleinen hyvinvointi ja 

elämänhallinta. Swimming Jyväskylä on Olympiakomitean Tähtiseura lasten ja nuorten, 

huippu-urheilun ja aikuisten osalta.  

 

 

2. TAVOITTEET VUONNA 2021 
 

Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaa raamittavat ja ohjaavat seuran säännöt ja 

strategia. Swimming Jyväskylän toimintaa ohjaavat myös Olympiakomitean Tähtiseura -

statukset. Tähtiseurana seura haluaa tarjota laadukasta, vastuullista ja innostavaa toimintaa, 

johon lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet sekä edistää 
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kilpauintia ja erityisesti huippu-uintia tavoitellen kilpailukykyistä huippu-uinnin arkea 

toiminnan eri sektoreilla. 

 

Vuoden 2021 tavoitteet on jaettu kolmeen painopistealueeseen. 

 

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

(lapset ja nuoret, huippu-urheilu ja aikuiset). Tavoitteena on säilyttää tämä asema. Tähän 

liittyen seura panostaa erityisinä painopistealueina 2021 valmentajien ja ohjaajien osaamisen 

kehittämisen ja sitouttamisen seuratyöhön sekä kilpauinnin kehittämisen. Lisäksi 

tiedotustoimintaa niin sisäistä kuin ulkoista tullaan kehittämään. 

 

 

PAINOPISTEET VUONNA 2021 
 
 Painopistevalinnat pohjautuvat tyytyväisyyskyselyihin, jotka tehtiin keväällä 2019 Tähtiseura-

 auditointia varten. Lisäksi on huomioitu valmentajilta, ohjaajilta ja vanhemmilta saatuja 

 palautteita.  

 

1. Valmentajien (kaikki lajit) rekrytointi, ammattiosaamisen 

parantaminen/vahvistaminen/kouluttaminen; kilpauinnin kehittäminen, seura- ja lajiyhteistyö.  

2. Ohjaajien sitouttaminen, kouluttaminen ja rekrytointi; keskipitkäntähtäimen suunnitelma.  

3. Tiedotuksen organisointi, tehostaminen ja vastuualueiden jakaminen; ajantasaisuus, 

kriisiviestintä. 

 

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 säilyttää myös jatkossa 

Tähtiseura -status ja olla vetovoimainen ja seurahengeltään edistyksellinen Tähtiseura 

(huippu-urheilu, lapset ja nuoret ja aikuiset). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi seura 

panostaa valmentajien rekrytointiin, ammattiosaamisen vahvistamiseen ja kouluttamiseen. 

Seura pyrkii vahvistamaan positiivista imagoa ulospäin tehden seurasta houkuttelevan 

työpaikan. Seura lisää avoimia työpaikkahakuja tuntityöntekijöille. Seuralta on VAT –

koulutuksessa mukana yksi valmentaja, lisäksi VAT – tutkintoon on mahdollisesti lähdössä 

seuralta myös muita valmentajia. Seura tukee mahdollisuuksien mukaan tätä koulutusta ja 



 

 
 

4

sitouttaa valmentajat pidemmällä aikavälillä seuratyöhön. 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. Tavoitteena on erityisesti kilpauinnin kehittäminen yhteistyössä Jyväskylässä 

olevien toimijoiden kanssa. 

 

 

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 lisäämään 

seurayhteisössä ohjaajien työn arvostusta. Tavoitteena on saada motivoituneita ja työssään 

viihtyviä ohjaajia. 

 

 

TIEDOTUKSEN ORGANISOINTI 

 

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

jaetaan selkeät vastuualueet ja nimikkeet/henkilöt. Seurassa panostetaan tiedottamisen 

ajankohtaisuuteen ja selkeyteen. Seura toteuttaa kriisiviestintäsuunnitelman, joka 

jalkautetaan seurajohdosta aina niin sanotulle ruohonjuuritasolle tuntiohjaajiin ja -

valmentajiin saakka.   

 

 

 

3. SEURAN TALOUS 
 

Swimming Jyväskylä on laatinut johtoryhmän ja keskeisten toimihenkilöiden johdolla vuodelle 

2021 budjetin, jonka toteutumista valvoo johtokunta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Seura 
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on voittoa tavoittelematon yhteisö. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. Vuonna 2018 

kirjanpito on siirretty Talenomille talouden reaaliaikaisen seurannan mahdollistamiseksi ja 

helpottamaan kasvanutta maksuliikennettä. Toiminnanjohtaja vastaa laskuttamisesta ja 

laskujen maksusta, tarvittaessa laskuttamisessa auttaa seuratyöntekijä. Kahvion laskujen 

maksusta ja kassakirjanpidosta vastaa kahvion esimies.  

 

Tulevan vuoden budjetti on laadittu realistiseksi. Seuran taloutta on sopeutettu 

toimintaympäristön muutokseen ja rakenteellisiin uudistuksiin on varauduttu. Kuitenkin 

budjetissa on huomioitu vuoden 2021 painopistealueiden kehittämis-/tehostamistarpeita. 

Nykytilanteessa korotuksiin valmennus- ja kurssimaksuissa ei ole tarvetta. Mikäli 

reaaliaikainen taloudenseuranta antaa aihetta korotuksille, ne pidetään maltillisina. Seura 

haluaa pitää yllä matalan kynnyksen toimintaa, missä merkittävänä osana ovat kohtuulliset 

harrastuskustannukset.  

 

Swimming Jyväskylä palkitsee arvokisoissa mitaleille päässeitä urheilijoita seuran 

stipendirahaston sääntöjen mukaisesti. Henkilökohtaisia SM-mitaleja saavuttaneet urheilijat 

saavat huojennusta kausimaksuista. Seura tukee myös Uimaliiton leireille ja maajoukkueisiin 

osallistuvien urheilijoiden kuluja tietyin prosenttiosuuksin. 

 

 

 

 

 

 


