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 1.  NYKYTILANNE 

 Jyväskylän  Aalto  on  uimaseura,  joka  tarjoaa  monipuolista  toimintaa  kaikille 
 ikäryhmille.  Vuosi  2022  on  ensimmäinen  vuosi,  jonka  seura  on  toiminut  nimellä 
 Jyväskylän  Aalto  ry  (seurojen  Swimming  Jyväskylä  ry  ja  Kampuksen  Plaani  ry 
 yhdistyminen).  Seurassa  on  tällä  hetkellä  jäseniä  noin  1400.  Kuluneen  vuoden 
 aikana  seuran  toiminnassa  on  ollut  mukana  1397  harrastajaa  kursseilla,  155 
 harrastajaa  vauvauinneissa,  201  uimaria,  25  taitouimaria  ja  47  uimahyppääjää. 
 Työntekijöitä  on  vuoden  2022  aikana  ollut  11  koko-  ja  osa-aikaista,  96 
 tuntityöntekijää  valmennuksissa  ja  ohjauksissa  sekä  kahviossa  2  tuntityöntekijää. 
 Vuonna  2022  olemme  toimineet  kolmessa  toimipisteessä,  AaltoAlvarissa, 
 Wellamossa sekä Kypärämäessä. Pääasiallinen toimipisteemme on AaltoAlvari. 

 Seura  tarjoaa  eri  ryhmille  uimaopetus-,  harrastus-  ja  kilpaurheilutoimintaa. 
 Pääpaino  on  kilpauinnissa,  uimahypyissä  ja  taitouinnissa,  lasten 
 uimaopetuksessa  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.  Jyväskylän  Aalto  on  Olympiakomitean  Tähtiseura  lasten 
 ja nuorten, huippu-urheilun ja aikuisten osalta. 
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 Vuoden  2022  aikana  seura  on  luopunut  AaltoAlvarin  kahviotoiminnasta 
 taloudellisista syistä. 

 2. TAVOITTEET VUONNA 2023 

 Vuoden  2023  toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa  ohjaavaa  seuran  säännöt  ja  sekä 
 vuonna  2022  aloitettu  strategiatyö  sekä  Olympiakomitean  Tähtiseura  -statukset. 
 Vuonna  2023  tavoitteena  on  seurata,  sopeuttaa  ja  kehittää  seuran  toimintaa 
 olemassa  olevan  tiedon  perusteella.  Seuralla  on  käytössä  myClub  -järjestelmä, 
 josta  saa  yksityiskohtaista  tietoa  seuran  eri  toimialojen  laajuudesta  sekä  niiden 
 muutoksista.  Vuonna  2019  seura  sai  Olympiakomitean  Tähtiseura  -statukset 
 kaikilla  kolmella  osa-alueella  (lapset  ja  nuoret,  huippu-urheilu  ja  aikuiset). 
 Tavoitteena on säilyttää tämä asema. 

 PAINOPISTEET VUONNA 2023 

 Painopisteet pohjautuvat seuran 2022 vuonna aloittamaan strategiatyöhön ja 
 sen kolmeen painopisteeseen: 

 1.  kasvuun ja jatkuvuuden turvaamiseen 
 2.  harrastajamäärän kasvattamiseen ja sitouttamiseen sekä 
 3.  laadukkaaseen toimintaan ja urheilulliseen menestykseen. 
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 1.  Kasvun strategia ja jatkuvuuden turvaaminen 

 Nykyisen  kurssitoiminnan  ja  urheilutoiminnan  kasvattaminen  sekä  myös  täysin 
 uuden  toiminnan  järjestäminen  ovat  molemmat  vuoden  2023  keskiössä. 
 Etsimme  aktiivisesti  uusia  mahdollisuuksia  toiminnalle.  Seura  tunnistaa  uudet 
 asiakasryhmät, joille toimintaa ja markkinointia kohdennetaan. 

 Sitoutamme  avainhenkilöt  seuraan,  jotta  tulevaisuuden  toimenpiteillä  on  tekijät 
 ja  jatkuvuutta.  Tässä  oleellista  on  työntekijöiden  kokemus  työn  mielekkyydestä, 
 merkityksestä,  yhteisöllisyydestä  ja  vaikutusmahdollisuuksista.  Myös  seuran  hyvä 
 talous  on  edellytys  toimijoiden  pitkäaikaiseen  sitoutumiseen.  Taloudessa  tavoite 
 on  vuoden  2023  aikana  päästä  koronaa  edeltävien  vuosien  tasolle. 
 Taloussuunnittelu  perustuu  tasapainoon  voitollisen  tuloksen  tai  vähintäänkin 
 nollatuloksen muodossa huomioiden mahdollisia riskejä (mm. energia). 

 Suurin  toiminnan  kasvattamista  rajoittava  tekijämme  on  toimitilat.  Tähän 
 pullonkaulaan  etsimme  ratkaisuja  nykyisten  olemassa  olevien  tilojen 
 paremmalla  hyödyntämisellä  sekä  hyvällä  yhteistyöllä  Jyväskylän  kaupungin 
 kanssa.  Seuramme  edunvalvonta  ja  sidosryhmäyhteistyö  tulee  muutenkin  olla 
 entistä  parempaa.  Seura  tekee  aktiivista  edunvalvontatyötä  ja  edistää 
 toimintaedellytyksiään  ja  asemaansa  toimintaympäristössään.  Tärkeimmät 
 sidosryhmämme  ovat  Jyväskylän  kaupunki,  Jyväskylän  Urheiluakatemia,  Kilpa- 
 ja  huippu-urheilun  tutkimuskeskus,  Jyväskylän  yliopisto,  Jyväskylän 
 Ammattikorkeakoulu, Suomen Uimaliitto ja Keski-Suomen Liikunta (KesLi). 

 Jyväskylän  Aalto  vahvistaa  ja  uudistaa  brändiä  vahvasti  vuoden  2023  aikana. 
 Seura  haluaa  olla  yhteisöllinen  ja  menestyvä  seura,  johon  halutaan  kuulua. 
 Toiminnan  imun  luo  seuran  työntekijöiden  lisäksi  huomattava  määrä  aktiivisia 
 vapaaehtoisia  toimijoita.  Kilpailutoiminnan  järjestäminen  sekä  muu  talkootyö  on 
 tästä  hyvä  esimerkki.  Haluamme  saada  kilpailut  nykyistä  houkuttelevammiksi 
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 niitä  rohkeasti  uudistamalla  ja  parantamalla  kilpailuihin  osallistuvien 
 vapaaehtoisten  mukaan  saamista  ja  pysymistä.  Kilpauinnin  osalta  vuonna  2023 
 seura  järjestää  kansallisia  kilpailuja  sekä  kansalliset  arvokilpailut  syyskauden 
 päätteeksi,  lyhyen  radan  IKM  finaalit.  Uimahyppyjen  osalta  järjestimme 
 kuluvana  vuonna  kilpailut  ensimmmäistä  kertaa  kahdeksaan  vuoteen  ja 
 aiomme  jatkaa  vuonna  2023  uimahyppykilpailujen  järjestämistä.  Taitouinnissa 
 pyrimme saamaan kilpailujen järjestämisen mahdolliseksi vuoden 2023 aikana. 

 2.  Harrastajamäärän kasvattaminen ja harrastukseen sitouttaminen 

 Vuonna  2022  seura  onnistui  kasvattamaan  jäsenmäärää  37  prosenttia 
 verrattuna  vuoteen  2021  eli  harrastajamäärät  palasivat  koronaa  edeltävälle 
 tasolle.  Vuoden  2023  seuraava  keskeinen  tavoite  on  harrastajamäärän 
 kasvattaminen  entisestään.  Huolimatta  harrastajamäärien  kasvusta,  erityisesti 
 tietyissä  ikävaiheissa  on  kuitenkin  havaittu  merkittävässä  määrin  harrastuksen 
 lopettamista.  Tavoitteenamme  on  vähentää  tätä  ns.  drop  out  -ilmiötä 
 tukemalla  nuorten  harrastuksen  jatkumista  eri  ikävaiheissa.  Haluamme  luoda 
 ilmapiirin  ja  toiminnan,  joka  mahdollistaa  harrastuksen  aloittamisen  sekä  siinä 
 pysymisen.  Haemme  tähän  avustusta  myös  Opetus-  ja  Kulttuuriministeriöltä, 
 seuratoiminnan kehittämistuen muodossa. 

 Pyrimme  pitämään  huolta  kaikkien  kolmen  lajimme  elinvoimaisuudesta  ja 
 tulevaisuuden  turvaamisesta.  Harrastajamäärien  kasvatus  ja  nykyisten 
 harrastajien  pitäminen  ovat  avainasioita,  erityisesti  taitouinnin  kohdalla. 
 Olemme  jo  kuluvan  vuoden  aikana  tehneet  toimenpiteitä.  Lasten  liikunnan 
 vastaavana  syksyn  alussa  aloittanut  Jani  Hartikainen  toimii  osaltaan 
 kurssitoiminnan  ja  uintiryhmien  rajapinnassa,  Nea  Hannula  on  käynyt  kursseilla 
 poimimassa  uusia  harrastajia  taitouintiin  ja  uimahyppyjen  osalta  muun  muassa 
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 Fanni  Pakarinen  toimii  sekä  uimahyppykurssin  ohjaajana  että  ensimmäisen 
 harrastusryhmän valmentajana. 

 Kaikkien  lajien  parempi  markkinointi  ja  näkyvyys  kurssitoiminnassa  sekä  seuran 
 sisällä  muutenkin  on  selkeä  tulevan  vuoden  kehityskohde.  Myös  seuran 
 toiminnan  näkyvyyttä  ja  markkinointia  ulospäin  tulee  parantaa  kaikkien  lajien 
 kohdalla.  Erityisesti  taitouinnin  osalta  tähän  tullaan  panostamaan 
 harrastajamäärän  kasvattamiseksi.  Seura  vahvistaa  positiivista  imagoa  sekä 
 luottamusta  herättävää  avointa  kulttuuria  tehden  seurasta  houkuttelevan  niin 
 urheilijoille, perheille, työntekijöille kuin seura-aktiiveillekin. 

 3.  Laadukkaan  seuratoiminnan  ja  kurssitoiminnan  tarjoaminen  sekä 
 urheilullisen menestyksen tavoitteleminen 

 Toiminnan  laadun  parantaminen  pohjautuu  hyvin  pitkälti  valmentajiemme  ja 
 kurssiohjaajiemme  osaamisen  ja  toiminnan  kehittämiseen.  Olemme  kuluvan 
 vuoden  aikana  parantaneet  seuran  sisäistä  koulutusta  ja  pyrimme  edelleen 
 kehittämään  tätä  vuoden  2023  aikana.  Jatkuva,  päivittäinen  kommunikaatio 
 kokeneempien  ja  kokemattomampien  valmentajien  sekä  ohjaajien  kanssa  on 
 avainasemassa.  Tarjoamme  kiinnostuneille  toimijoillemme  myös  ulkopuolista 
 koulutusta  esimerkiksi  Uimaliiton  ja  SUH:n  järjestämänä.  Toimiva  uusien 
 valmentajien ja ohjaajien rekrytointi sekä sitouttaminen on edelleen tärkeää. 

 Toimimme  tiiviissä  yhteistyössä  Jyväskylän  Urheiluakatemian  kanssa,  erityisesti 
 huippu-uinnin  osalta.  Alueellisena  toimijana  Urheiluakatemia  yhdistää  paikallisia 
 seuroja  ja  tarjoaa  edullisia  sekä  laadukkaita  oheis-  ja  asiantuntijapalveluita 
 lajeillensa.  Tulevana  vuonna  tulemme  vahvistamaan  yhteistyötä 
 Urheiluakatemian  kanssa  myös  muiden  lajien  eli  taitouinnin  ja  uimahyppyjen 
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 osalta.  Yksi  kehityskohtamme  on  terveiden  harjoituspäivien  lisääminen  kaikissa 
 lajeissamme.  Toimiva  yhteistyö  ja  kommunikaatio  terveysalan  ammattilaisten, 
 valmentajiemme  ja  urheilijoidemme  välillä  on  oleellista.  Seura  tekee  yhteistyötä 
 Mehiläisen  sekä  Jyväskylän  Urheiluakatemian  kanssa.  Viimekädessä 
 tavoitteena  on  tukea  urheilijoiden  tuloskehitystä  ja  hyvinvointia  sekä 
 mahdollistaa  valmentajien  ammatillinen  osaaminen  ja  kehittyminen  työssään. 
 Panostamme  myös  omien  valmentajiemme  valmennusopilliseen  osaamiseen 
 erityisesti  fyysisten  ominaisuuksien  kehittämisessä  ja  vammojen 
 ennaltaehkäisyssä  niin  seuran  sisäisillä  koulutuksilla  kuin  ulkopuolisen  osaamisen 
 hyödyntämisellä. 

 Pyrimme  mahdollistamaan  huippu-  ja  ammattilaisurheilun  seurassamme.  Tämä 
 vaatii  toimivan  talouden  ja  sidosryhmäyhteistyön  sekä  tietenkin  laadukkaan 
 valmennuksen.  Kehitämme  sponsori-  ja  varainhankintaamme  ja  osaltaan  tätä 
 kautta  myös  seuramme  stipendijärjestelmää  ja  huippu-urheilijoidemme 
 taloudellisia toimintaedellytyksiä. 

 3. SEURAN TALOUS 

 Seura  on  laatinut  talousvastaavan  ja  keskeisten  toimihenkilöiden  johdolla 
 vuodelle  2023  talousarvion,  jonka  toteutumista  valvoo  johtokunta  yhdessä 
 toiminnanjohtajan  ja  urheilutoimenjohtajan  kanssa.  Seura  on  voittoa 
 tavoittelematon  yhteisö.  Kirjanpito  ja  palkanmaksu  on  ulkoistettu. 
 Toiminnanjohtaja  vastaa  laskuttamisesta  ja  laskujen  maksusta,  tarvittaessa 
 laskuttamisessa auttaa urheilutoimenjohtaja sekä seuratyöntekijä. 

 Talousarvio  vuodelle  2023  on  laadittu  varovaisen  realistisesti,  jotta  taloudellisesti 
 vaikeiden  koronavuosien  jälkeen  seuralla  säilyisi  riittävä  pääoma  toiminnan 
 laajuuteen  suhteutettuna.  Seuran  taloutta  on  sopeutettu  toimintaympäristön 
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 muutokseen  ja  rakenteellisiin  uudistuksiin  on  varauduttu.  Kehittämistä  vuonna 
 2023  tehdään  talousarvion  mukaisesti  painopistealueiden  raameissa. 
 Valmennusmaksut  säilytetään  kevätkaudelle  ennallaan,  paitsi  taitouinnin  osalta 
 tehdään  maltilliset  korotukset,  johtuen  lajin  harrastajamäärien  vähenemisestä. 
 Seura  tekee  aktiivisesti  töitä  harrastajamäärien  kasvattamiseksi.  Myös 
 kurssimaksuihin  tehdään  maltilliset  korotukset.  Mikäli  reaaliaikainen 
 taloudenseuranta  antaa  aihetta  lisäkorotuksille,  ne  pidetään  maltillisina. 
 Reaaliaikaista  taloudenseurantaa  tehostetaan  kustannuspaikkakohtaisella 
 seurannalla  toiminnoittain.  Seura  haluaa  pitää  yllä  matalan  kynnyksen 
 toimintaa,  missä  merkittävänä  osana  ovat  kohtuulliset  harrastuskustannukset. 
 Talouden pitkän aikavälin suunnitelmassa on huomioitu AaltoAlvarin remontti. 

 Seura  palkitsee  arvokisoissa  mitaleille  päässeitä  urheilijoita  seuran 
 stipendirahaston  sääntöjen  mukaisesti.  Henkilökohtaisia  SM-mitaleja 
 saavuttaneet  urheilijat  saavat  tukea  harjoitus-  ja  kilpailukustannuksiin  sekä  viesti- 
 ja  joukkuemestaruuksista  maksetaan  tukea  joukkueen  jäsenille. 
 Maajoukkueurheilijoita  seura  tukee  vuosittain  erikseen  johtokunnan  kokouksessa 
 päätetyillä  summilla.  Maajoukkueleirien  ja  kansainvälisten  kilpailujen  tuki 
 päätetään tapauskohtaisesti johtokunnan erillisellä päätöksellä. 
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