
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWIMMING JYVÄSKYLÄ 
 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 

 
 

2015 
 
 
 
 
 
 



 2 

1. NYKYTILANNE 
 

Swimming Jyväskylä on vuonna 2000 perustettu uimaseura, joka tarjoaa monipuolista 
toimintaa kaikille ikäryhmille. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä noin 1 250. Kuluneen vuoden 
aikana seuran toiminnassa on ollut mukana noin 1 000 harrastajaa kursseilla, 239 kilpa- ja 
harrasteuimaria, 41 taitouimaria, 116 uimahyppääjää ja 66 valmentajaa sekä ohjaajaa. 
Toimimme Jyvässeudulla kahdessa eri uimahallissa, AaltoAlvarissa ja Wellamossa. 
Pääasiallinen toimipisteemme on AaltoAlvari.  
 
Swimming Jyväskylä tarjoaa eri kohderyhmille 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. Kaikkea toimintaa 
ohjaavat seuran keskeiset arvot, jotka ovat terveet elämäntavat, päihteettömyys, yleinen 
hyvinvointi ja elämänhallinta. 
 
Vuonna 2014 seuratoiminta on kehittynyt monella sektorilla ja harrastajamäärät ovat olleet 
jatkuvassa kasvussa. Uintikurssit ovat olleet erittäin suosittuja ja mukaan ovat tulleet myös 
jatkuvasti suosiota kasvattaneet aikuisten uintikurssit. Vuoteen 2013 verrattuna suurin muutos 
on tapahtunut uimahyppääjien osallistujamäärässä, mikä on kaksinkertaistunut vuoden 
aikana. 

 
 

 

2. TAVOITTEET VUONNA 2015 
 

Vuoden 2015 aikana luodaan uusi strategia seuran kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämiseksi 
kohti vuotta 2020. Tämän strategian pohjalta tullaan suunnittelemaan seuratoiminnan 
uudelleen organisointia tulevaisuutta katsoen sekä määrittelemään lähivuosien konkreettiset 
tavoitteet.  

 
Taitouinti ja uimahypyt ovat seuran uusimmat lajit ja vuoden 2014 aikana harrastajat ovat 
löytäneet jo hyvin mukaan kummankin lajin pariin. Vuonna 2015 on tavoitteena saada lisää 
uusia harrastajia molempien lajien alkeiskursseille ja innostaa harrastajia jatkamaan 
harrastustaan valmennusryhmissä. Taitouinnissa on tavoitteena kasvattaa kilpailuihin 
osallistuvien uimareiden määrää ja kasvattaa harrastajamäärää erityisesti 
tasojärjestelmän ylimmissä ryhmissä. Uimahypyissä tavoitteena on tarjota 
entistä laadukkaampaa valmennusta sekä lisätä monipuolista harjoittelua 
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kuivaharjoittelun avulla. Lisäksi erityisesti uimahyppyvalmentajien koulutukseen panostetaan 
vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on saada hyppääjiä ensimmäistä kertaa myös 
ulkopaikkakunnan kilpailuihin vuoden 2015 aikana. 

 
Vuodeksi 2015 määritellyt painopistealueet pohjautuvat seuran olemassa olevaan strategiaan, 
joka on laadittu vuosille 2013–2015. Painopistealueet ovat tavoitteita, joihin seura haluaa 
erityisesti kiinnittää huomiota vuonna 2015. 
 

 
 PAINOPISTEET VUONNA 2015  
 

 HuimaSeura -status 

 Kilpauinnin laaja harrastepohja 

 Laadukas kurssitoiminta 

 Laadukas kilpailutoiminta 

 Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen 

 Yhteistyö Jyväskylän kaupungin kanssa 
 

 
 
HUIMASEURA-STATUS  

 
 
Seura osallistui vuosina 2012–2013 Uimaliiton HuimaSeura-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli 
kehittää Suomen kärkiseurojen huippu-uintitoimintaa. Hankkeessa luotiin joka seuralle omia 
kehitysprojekteja, jotta huippu-uinnin tasoa saataisiin edelleen nostettua. Vuonna 2015 
Uimaliitto käynnistää HuimaSeura-statukseen liittyvän auditointiprosessin, johon valittiin 
vuodelle 2015 viisi HuimaSeuraa. Swimming Jyväskylä on yksi näistä seuroista, ja keväällä 
tapahtuvissa auditoinneissa on tavoitteena saavuttaa HuimaSeura-status. 
 

 
KILPAUINNIN LAAJA HARRASTEPOHJA 

 
 

Kilpauinnin päätavoitteet ovat saada laaja harrastajapohja lapsista aikuisuimareihin sekä luoda 
huipulle tähtääville uimareille mahdollisuudet tavoitteidensa saavuttamiseen. Laadukkaan 
arkivalmennuksen lisäksi ryhmät kilpailet aktiivisesti, käyvät leireillä sekä osallistuvat seuran 
järjestämille luennoille ja tapahtumiin. 

 
Seuran kilpailutavoitteet ovat SM-tasolla sijoittuminen kolmen parhaan seuran joukkoon.  
Edustusryhmän tavoitteena on saada mahdollisimman moni uimari alittamaan aikaraja 
kansainvälisiin arvokilpailuihin. Nuorten Mestaruuskisoissa seura pyrkii 
pistesijoille edelleen hieman nuorella joukkueella. Ikäkausitasolla pyritään myös 
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saavuttamaan pistesija ja Rollo-kilpailuihin tavoitteenamme on saada noin 20 uimarin joukkue.  
 
Valmennuksen laadusta pidetään huolta takaamalla jokaiselle ryhmälle kaksi palkallista, 
koulutettua valmentajaa. Seuraan syksyllä 2011 perustettu valmentajakerho kokoontuu 
säännöllisesti ja pyrkii jakamaan tietoa ja kokemuksia valmentajien välillä. Edustusryhmän 
asiantunteva valmennus ostetaan Keski-Suomen Urheiluakatemialta.  

 
Seuramme suosittujen nuorten harraste-ryhmien toimintaa jatketaan edellisvuoden tapaan. 
Ryhmät harjoittelevat jatkossakin 1-2 kertaa viikossa ja uimareilla on mahdollisuus osallistua 
seuran järjestämiin omiin kilpailuihin ostettuaan uimaliiton kilpailulisenssin. 
 
Masters-ryhmässä on noin 40 uimaria, joista noin 20 kilpailee. Mastersien kilpailuohjelmaan 
kuuluvat Masters EM-kilpailut, PM-kilpailut, lyhyen ja pitkän radan SM-kilpailut sekä Viriilit 
Vinstat. Ryhmälle on osoitettu kaksi harjoitusvuoroa ja heille järjestetään valmennus seuran 
puolesta. Seuran mastersuimarit osallistuvat myös muiden järjestämille uimaleireille 
kotimaassa ja ulkomailla.  

 
 
LAADUKAS KURSSITOIMINTA  
 

Swimming Jyväskylän kurssitoiminta koostuu eri-ikäisille tarjottavista uintikursseista. Seura 
järjestää vauva- ja perheuintia, lasten uimakouluja, vesiralli- ja tekniikkarallikursseja sekä 
aikuisten uimakouluja ja tekniikkakursseja. Lisäksi seura järjestää uimahyppykursseja sekä 
taitouintikurssin seuran sunnuntaivuorolla. Seura järjestää myös yksityisopetusta lapsille ja 
aikuisille sekä tilauksesta yrityksille tekniikkakursseja. Eritasoisia kursseja halutaan tarjota 
kaiken ikäisille, jotta toimintaan olisi kaikkien mahdollisimman helppo liittyä mukaan iästä ja 
taitotasosta riippumatta. 

 
Vuonna 2015 haluamme tarjota entistä laadukkaampaa kurssitoimintaa Jyvässeudun 
asukkaille. Tavoitteena on laajentaa kurssitoimintaa mahdollisuuksien ja tilaresurssien 
mukaan, jotta kurssipaikka voidaan tarjota mahdollisimman monelle halukkaalle. 
Tavoitteenamme on, että jokainen seuran ohjaaja on koulutettu, jotta ohjaus on laadusta, 
turvallista ja innostavaa. Vuonna 2015 koulutamme jälleen monia ohjaajia Suomen Uimaliiton 
ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kursseilla. 
 
 

LAADUKAS KILPAILUTOIMINTA 
  

 Seuran kilpailutoiminnan järjestämisestä vastaa kilpailutyöryhmä. Kevätkauden 
merkittävimmät kilpailut ovat XXXII Oskarin uinnit 7.3. ja syyskaudella suurimmat kilpailut ovat 
Syysuinnit sekä IKM-karsinnat. Näiden lisäksi seura järjestää kaudessa kolme JS-cup kilpailua 
sekä Muksu Meet -kilpailun. Seura on tunnettu laadukkaista kilpailuistaan ja vuonna 2015 
haluamme tavoitella entistä laadukkaampia kilpailutapahtumia. Erityisesti 
huomiota kiinnitetään seuran sisäisten kilpailuiden toiminnan kehittämiseen 
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sekä Syysuintien osallistujamäärän kasvattamiseen. Kaikkien näiden kilpailuiden laadukas 
järjestäminen ja läpivienti vaativat talkootyötä koko seuraväeltä. 

 
Kilpailuiden taloudellinen kulurakenne on muodostunut koko ajan haastavammaksi, joten 
vuoden 2015 aikana pyrimme löytämään uusia kestäviä ratkaisuja kulurakenteen 
keventämiseksi. Kilpailuiden järjestämisestä tulisi saada jälleen taloudellisesti kannattavaa 
toimintaa muutamien tappiollisten kilpailutapahtumien jälkeen. Vuoden 2015 aikana 
kartoitetaan myös yhteistyömahdollisuuksia lähialueen seurojen kanssa koskien niin kilpailu- 
kuin uimakoulutoimintaa. 

 
 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
 

Seurayhteisön tarkoituksena on tehdä seuratoimintaa tutuksi perheille, kertoa ajankohtaisia 
kuulumisia ja aktivoida vanhempia seuran vapaaehtoistoimintaan. Ryhmien toimiessa 
itsenäisesti, halutaan myös uimareita ja vanhempia tutustuttaa toisiinsa yli ryhmärajojen.  
 
Urheiluseuratoiminnan järjestäminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön. 
Vapaaehtoiset ovat pääsääntöisesti uimareiden vanhempia sekä aktiivisia harrastajia. 
Vapaaehtoistyön merkitys korostuu omia kilpailuita järjestettäessä, joita ei voida järjestää 
ilman suurta määrää vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan on 
osoittautunut koko ajan haastavammaksi. Vuonna 2015 tavoitteenamme on löytää uusia 
toimintamalleja vapaaehtoisten aktivoimiseksi ja sitä kautta kasvattaa vapaaehtoisten 
toimijoiden määrää. Uusien uimareiden vanhempien toivotaan tulevan rohkeasti mukaan 
seuran toimintaan.  
 
Helpottaaksemme seuratoimintaan osallistumista järjestämme erilaisia tapahtumia, 
koulutuksia ja vanhempainiltoja. Vuonna 2015 tullaan järjestämään vanhemmille yhteisiä 
koulutus- ja keskusteluiltoja, joissa vanhemmilla on mahdollisuus keskustella lasten ja nuorten 
harrastukseen liittyvistä asioista. Lisäksi kaikilla valmennusryhmillä on omat vanhempainillat 
jokaisen kauden aluksi, jossa käydään läpi tulevaa kautta. Toimitsijoiden tehtäviin 
perehdytetään kilpailuissa paikan päällä ja lisäksi seura järjestää koulutusta erilaisiin tehtäviin. 
Vuonna 2015 järjestetään toimitsijakoulutus heti tammikuussa. Toimitsijakortin omaavista 
henkilöistä pidetään rekisteriä.  

 
Yhteisiä perhetapahtumia järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Syyskauden alussa 
järjestetään kauden avajaiset ja joulukuussa seuran yhteinen joulujuhla, jossa jaetaan erilaisia 
huomionosoituksia ja kiitetään seuratoimijoita. Lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan 
järjestämään myös muita tapahtumia, kuten talvirieha. Huomionosoituksia voidaan jakaa 
myös muina ajankohtina johtokunnan päätösten mukaisesti. Tällaisia ovat muun muassa 
valmistujaislahjat. 
 
Seura hakee vuodelle 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea osa-aikaisen 
toimintakoordinaattorin palkkaamiseen. Toimintakoordinaattorin työnkuvaan 
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kuuluisi merkittävänä osana vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, sillä erityisesti 
tapahtumissa vapaaehtoisten rooli nousee esiin ja toisaalta tapahtumat vahvistavat seuran 
me-henkeä parhaimmillaan.  

 
 
YHTEISTYÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KANSSA 
 

Swimming Jyväskylä tekee tiiviisti 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. 
 
Kurssitoiminnasta vauvauinnit, iltauimakoulut ja rantauimakoulut on järjestetty yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin kanssa jo muutaman vuoden ajan. Lisäksi vuosi 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. Keväällä 2015 
käynnistetään yhteistyö lasten erityisuintien järjestämisessä, kun seura lähtee mukaan 
kaupungin järjestämään Sporttikerho-toimintaan. Sporttikerhon kautta tarjotaan erityistä 
tukea tarvitseville lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua uintiin lajina. Tällaisen matalan 
kynnyksen toiminnan kautta halutaan tuoda uintiharrastus mahdolliseksi kaikille. 

 
Vuonna 2015 tavoitteena on saada laajennettua seuran kurssitoimintaa uimakoulujen ja 
vauvauintien osalta sekä tarjota yhä useammalle mahdollisuus osallistua harrastetoimintaan. 
Vuonna 2015 toivomme jatkoa yhteistyössä myös rantauimakoulujen osalta. Seuran 
tavoitteena on järjestää ensi kesänä uintikursseja laajasti Jyvässeudulla, jotta uinnin oppimisen 
mahdollisuus voidaan tarjota mahdollisimman monelle lapselle. Rantauimakoulut tarjoavat 
lisäksi useammalle ohjaajalle mahdollisuuden kesätyöpaikkaan. 

 
 

3. SEURAN TALOUS 
 
Swimming Jyväskylä on laatinut vuodelle 2015 budjetin, jonka toteutumista valvoo johtokunta. 
Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. Seuratyöntekijä vastaa laskuttamisesta ja laskujen 
maksusta. Seura on voittoa tavoittelematon yhteisö. 
 
Seuratoiminta on palautunut normaaliksi AaltoAlvarin peruskorjauksen jälkeen. Johtokunta on 
tehnyt myös taloutta varten pidemmän tähtäimen suunnitelmaa. Kurssimaksut sekä 
valmennusryhmien kausimaksut tullaan pitämään kuluja vastaavalla tasolla.  

 
Kaikkiin omiin kilpailuihin laaditaan omat budjetit, joita pyritään noudattamaan. Uusia 
yhteistyökumppaneita sekä sponsoreita etsitään aktiivisesti. Toiminnan tueksi 
johtokunta tutkii aktiivisesti eri rahoitusmahdollisuuksia.  
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Swimming Jyväskylä palkitsee arvokisoissa mitaleille päässeet uimarit. Seuran stipendirahaston 
sääntöjen mukaisesti SM-mitaleja saavuttaneet uimarit saavat huojennusta 
valmennusmaksuista. Seura tukee myös Uimaliiton leireille ja maajoukkueisiin osallistuvien 
uimareiden kuluja tietyin prosenttiosuuksin. 
 

 


