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1. NYKYTILANNE  
 

Swimming Jyväskylä on vuonna 2000 perustettu uimaseura, joka tarjoaa monipuolista toimintaa 
kaikille ikäryhmille. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä noin 1 300. Kuluneen vuoden aikana 
seuran toiminnassa on ollut mukana noin 1 080 harrastajaa kursseilla, 233 kilpa- ja 
harrasteuimaria, 51 taitouimaria, 95 uimahyppääjää ja 60 valmentajaa sekä ohjaajaa. Vuonna 
2015 olemme toimineet Jyvässeudulla kahdessa uimahallissa, AaltoAlvarissa ja Wellamossa. 
Pääasiallinen toimipisteemme on AaltoAlvari.  
 
Swimming Jyväskylä tarjoaa eri ryhmille uimaopetus-, harrastus- ja kilpaurheilupalveluita. 
Pääpaino on kilpauinnissa, lasten uimaopetuksessa, uimahypyissä ja taitouinnissa sekä nuorten 
harrastustoiminnassa. Erityisen tärkeää on matalan kynnyksen seuratoiminnan tarjoaminen, 
sillä monissa lajeissa harrastuskustannukset ovat nousseet huolestuttavan suuriksi.  
 
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. 
 

 
 

2. TAVOITTEET VUONNA 2016  
 

Vuoden 2016 alusta seuran toimintaa raamittavat ja ohjaavat sekä uudet säännöt että uusi 
strategia. Sääntömuutoksen myötä seuran säännöt ajanmukaistettiin ja selkeytettiin. Uusi 
strategia on vuosille 2016–2020 ja se määrittelee osaltaan lähivuosien konkreettisia tavoitteita 
seuran toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2016 tavoitteet on jaettu neljään 
painopistealueeseen, joihin seura haluaa erityisesti kiinnittää huomiota. 
 
Vuonna 2015 yhtenä tavoitteena oli saavuttaa HuimaSeura-status, joka myönnettiin seuralle 
kesäkuussa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tässä yhteydessä seura sai kehittämiskohteita, 
joiden edistymistä tarkastellaan kahden vuoden kuluttua järjestettävässä uudessa 
auditointitilaisuudessa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena tulevina vuosina on vastata auditoinnista 
nousseisiin kehittämiskohteisiin.  
 
Valmennuksen osalta keskeisenä tavoitteena on valmennusryhmien tason nostaminen. 
Merkittävässä roolissa on valmentajien koulutus, uimareille järjestettävä leiritoiminta ja uimarin 
polun jalkauttaminen.  
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Toimintaympäristön jatkuva muuttuminen, allastilan rajallisuus sekä uudet toimijat ovat 
luoneet omat haasteensa, joihin seuran tulee sopeuttaa omaa toimintaansa. Yhteistyö sekä 
Jyväskylän kaupungin että lähikuntien kanssa on jatkossa entistä tärkeämmässä roolissa 
toiminnan kehittämisessä. 
 

 
PAINOPISTEET VUONNA 2016  
 

1. Vastata HuimaSeura auditoinneista nousseisiin kehitysehdotuksiin 
2. Yhteistyön syventäminen Jyväskylän kaupungin ja lähikuntien kanssa 
3. Valmennusryhmien tason nostaminen 
4. Viestinnän kehittäminen 

 
 
 
VASTATA HUIMASEURA AUDITOINNEISTA NOUSSEISIIN KEHITYSEHDOTUKSIIN  
 

 HuimaSeura auditoinneissa nousi esiin kehittämiskohteita, joihin pureudutaan vuonna 2016. 
Uimarin polun selkeyttäminen ja jalkauttaminen osaksi uimareiden harjoittelua on yksi 
keskeisimmistä tavoitteista. Uimarin polku luo myös raamit valmentajille, jotka ovat olleet 
mukana polun suunnittelussa. Osana urheilijan polkua ovat myös urheilijoiden 
terveystarkastukset ja lihastasapainokartoitukset, joilla pyritään ennaltaehkäisemään 
urheiluvammojen syntymistä.  
 
Valmentajien tukeminen arkivalmennuksessa on eräs keskeisimmistä kehittämiskohteista. 
Valmennusjohdon jalkautumisella ryhmien harjoituksiin tuetaan nuorten valmentajien 
kehittymistä ja osaamista. Valmentajien kuuleminen ja heidän tukemisensa oman 
valmennusfilosofiansa löytymisessä ja kausisuunnitelmien teossa on tärkeä osa 
juniorivalmennuspäällikön työtä. 
 
Valmennusryhmissä luodaan ilmapiiriä avoimelle keskustelulle. Valmentajat käyvät uimareiden 
kanssa kehityskeskusteluita säännöllisesti. Uimareilla on tarvittaessa mahdollisuus myös tuoda 
asioita johtokuntaan kuultavaksi.  

 
 
YHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA LÄHIKUNTIEN KANSSA  
 

Swimming Jyväskylä tekee tiiviistä yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa. Yhteistyön 
toimivuus on avainasemassa koko seuratoiminnan järjestämisessä. Yhteistyön myötä on seuran 
toimintaa voitu laajentaa ja monipuolistaa. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle 
mahdollisuus uintiharrastukseen, ja tässä yhteistyön merkitys nousee tärkeään rooliin. 
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Kurssitoiminnasta vauvauinnit ja iltauimakoulut on järjestetty yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin kanssa jo muutaman vuoden ajan. Lisäksi pari vuotta sitten käynnistettiin 
yhteistyössä kaupungin ja Jyväskylän Saukkojen kanssa syys- ja hiihtolomaviikkojen leiri- ja 
uimakoulutoiminta lapsille. Kysyntää tällaiselle toiminnalle, jossa harrastusta pääsee 
kokeilemaan vain maksamalla sisäänpääsymaksun, on ollut jonoksi asti. Vuonna 2016 
haluamme jatkaa yhteistyötä myös rantauimakoulujen osalta. Seuran tavoitteena on järjestää 
ensi kesänä uintikursseja laajasti Jyvässeudulla, jotta uinnin oppimisen mahdollisuus voidaan 
tarjota matalan kynnyksen toimintana mahdollisimman monelle lapselle. Rantauimakouluilla on 
tärkeä merkitys myös nuorten työllistäjänä, sillä uimakoulut tarjoavat usealle ohjaajalle 
mahdollisuuden kesätyöpaikkaan. 
 
Kurssitoimintaa on vaikea laajentaa merkittävästi nykyisillä AaltoAlvarin ja Wellamon 
allasvuoroilla, joissa käyttöaste on jo erittäin korkea ja toisaalta vuoroista käydään kilpailua 
muiden vesiurheilun parissa toimivien tahojen kanssa. Vuonna 2016 tavoitteena on laajentaa 
yhteistyötä myös muualle Jyväskylään sekä sen lähialueille, jotta yhä useammalla olisi 
mahdollisuus osallistua tarjoamaamme toimintaan. Seura aloittaa vuonna 2016 uusia 
vauvauinti- ja vesiralliryhmiä uudessa toimipisteessä, Kypärämäen sairaskodin altaalla. 
Tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta vuoden aikana Kypärämäkeen. Yhteistyötä pyritään 
laajentamaan myös naapurikuntiin, ensimmäisenä Muuramen suuntaan, jossa avautui syksyllä 
2015 peruskorjattu uimahalli.  
 

 
 
VALMENNUSRYHMIEN TASON NOSTAMINEN 

 
Seura panostaa valmentajien kouluttamiseen. Uimaliiton tasokoulutusten rinnalla seura ohjaa 
valmentajia muiden yhteistyötahojen (esim. KesLi) koulutuksiin ja järjestää omaa sisäistä 
koulutusta. Pyrkimyksenä on saada valmentajat pysymään seurassa mahdollisimman pitkään, 
jolloin käsitys seuran valmennuksen linjasta vahvistuu ja samalla valmentajat pystyvät oppimaan 
myös omien kokemustensa kautta. Tärkeässä roolissa on valmentajien motivointi ja mahdollisuus 
toteuttaa itseään sekä oppia uutta. 
 
Nuoret uimarit siirretään ryhmissä eteenpäin nopeammin, jotta seuran 
tasovalmennusjärjestelmä toteutuu entistä paremmin ja nuorille saadaan riittävän paljon 
harjoittelua tasonsa mukaisesti. Kilpailukalenteriin on lisätty ulkopaikkakuntien kilpailuja. Uimarit 
saavat näin enemmän arvokasta kilpailukokemusta ja oppivat samalla tärkeitä henkiseen 
valmistautumiseen liittyviä rutiineja. 
 
Leiritoiminta vakiinnutetaan osaksi vuosittaista toimintaa. Uimareiden vuosikalenteri selkeytyy ja 
muun elämän suunnittelu uinnin ympärille helpottuu. Kuivaharjoittelun tehostamista jatketaan 
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kaikissa ryhmissä ja tietämystä valmentajien kesken jaetaan seuran yhteisharjoituksissa. 
Lihastasapainokartoitusta ja niistä saatujen ohjeiden nivomista harjoitteluun ennaltaehkäiseväksi 
toiminnoksi kehitetään. Näin ne ovat osa arkiharjoittelua. 

Valmentajien tekemä Swimming Jyväskylän uimarin polku valmistuu vuoden alussa. Ryhmien 
harjoittelun laadun nostoa toteutetaan muun muassa uimarin polun askelten kautta. 

 
 
VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN  
 

 Viestintään on kiinnitetty huomiota paljon viime vuosina ja se on hyvällä mallilla seurassa jo nyt. 
Vuonna 2016 panostetaan vielä entistä enemmän sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään. 
Yhtenä suurena projektina on seuran päätiedotuskanavan, kotisivujen uudistaminen. 
Kuukausitiedotteiden rinnalle suunnitellaan erillisiä tiedotus- ja mainoslehtisiä, joita jaetaan 
sopiville kohderyhmille myös paperiversioina.  
 
Painopiste on erityisesti ulkoisen tiedotuksen kehittämisessä. Ulkoisen tiedotuksen suhteen 
suunnitellaan selkeät toimintatavat. Yhteistyötä paikallisten medioiden kanssa lisätään ja seuraa 
ja sen yhteistyökumppaneita tuodaan esiin entistä enemmän mm. sosiaalisessa mediassa. 

 
 
 

3. SEURAN TALOUS 
 
Swimming Jyväskylä on laatinut taloudenhoitajan johdolla vuodelle 2016 budjetin, jonka 
toteutumista valvoo johtokunta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Seura on voittoa 
tavoittelematon yhteisö. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. Toiminnanjohtaja vastaa 
laskuttamisesta ja laskujen maksusta, tarvittaessa laskuttamisessa auttaa seuratyöntekijä. 
 
Tulevan vuoden budjetti on luotu silmällä pitäen seuran pidemmän tähtäimen taloudellista 
tilannetta. Seura on varautunut sopeuttamaan taloutta toimintaympäristön mahdollisesti 
muuttuessa. Seura haluaa kuitenkin pitää yllä matalan kynnyksen toimintaa, missä merkittävänä 
osana ovat kohtuulliset harrastuskustannukset.  

 
Kilpailujen järjestämisellä on ollut merkittävä rooli seuran taloudessa, mutta viime vuosina 
kulurakenne on ajoittain etenkin pienimmissä kilpailuissa kääntynyt tappiolliseksi. 
Kulurakenteen kääntämiseksi voitolliseksi tarvitaan kilpailuihin runsasta osallistujajoukkoa, 
uusia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita. Tähän haasteeseen seura pyrkii vastaamaan. 
Vuonna 2016 Oskarin uintien ja Syysuintien lisäksi seura järjestää myös GP challenge -kilpailun. 
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Swimming Jyväskylä palkitsee arvokisoissa mitaleille päässeitä uimareita seuran 
stipendirahaston sääntöjen mukaisesti. SM-mitaleja saavuttaneet uimarit saavat huojennusta 
valmennusmaksuista. Seura tukee myös Uimaliiton leireille ja maajoukkueisiin osallistuvien 
uimareiden kuluja tietyin prosenttiosuuksin. 
 
 
 

 


