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1. NYKYTILANNE

Jyväskylän Aalto, viralliselta nimeltään vielä Swimming Jyväskylä (jatkossa Jyväskylän Aalto tai
seura) on vuonna 2000 perustettu uimaseura, joka tarjoaa monipuolista toimintaa kaikille
ikäryhmille. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä noin 1400. Kuluneen vuoden aikana seuran
toiminnassa on ollut mukana 1226 harrastajaa kursseilla, vauvauimareita 58, 200 kilpa- ja
harrasteuimaria, 23 taitouimaria ja 40 uimahyppääjää. Työntekijöitä on vuoden 2021 aikana
ollut 9 koko- ja osa-aikaista, 69 tuntityöntekijää valmennuksissa ja ohjauksissa sekä kahviossa 2
tuntityöntekijää. Vuonna 2021 olemme toimineet kolmessa toimipisteessä, AaltoAlvarissa,
Wellamossa sekä Kypärämäessä. Pääasiallinen toimipisteemme on AaltoAlvari.

Seura 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.
Jyväskylän Aalto on Olympiakomitean Tähtiseura lasten ja nuorten, huippu-urheilun ja
aikuisten osalta. Vuoden 2021 aikana Swimming Jyväskylä ry on valmistellut yhdistymistä
Kampuksen Plaanin kanssa ja toimii tällä hetkellä brändinimen “Jyväskylän Aalto” alla yhdessä.
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2. TAVOITTEET VUONNA 2022

Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaa raamittavat ja ohjaavat seuran säännöt ja
strategia. Jyväskylän Aallon 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
kilpaurheilua ja erityisesti huippu-uintia tavoitellen kilpailukykyistä huippu-uinnin arkea
toiminnan eri sektoreilla.

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 2022

Painopistevalinnat pohjautuvat yhdistymiseen sekä sen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin
tarttumisiin. Tavoitteena vuonna 2022 on tehdä seuran uuden brändin “Jyväskylän Aalto”
myötä seuraa tunnetuksi yhteisöllisenä sekä tavoittaa uusia kohderyhmiä.

1. Yhdistymisen toteuttaminen, viimeistely ja yhtenäisen toimintakulttuurin luominen
2. Jyväskylän Aallon monipuolinen uintiurheilu ja sen yhteisöön sitouttaminen
3. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen sekä edunvalvonta sidosryhmiin
4. Korkeatasoisen valmennusosaamisen uudelleenorganisointi ja hyödyntäminen

YHDISTYMISEN TOTEUTTAMINEN, VIIMEISTELY JA YHTENÄISEN TOIMINTAKULTTUURIN LUOMINEN

Swimming Jyväskylä ry ja Kampuksen Plaani ry ovat yhdistyneet loppuvuonna 2021 seurat
toimivat yhteisen brändinimen “Jyväskylän Aalto” alla. Seurojen toiminta tapahtuu vuonna
2022 kokonaisuudessaan tämän nimen alla ja nimi muutetaan virallisesti sääntömuutoksen
kautta Jyväskylän Aalto ry:ksi. 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 tulee vuonna 2022 panostamaan erityisesti seurojen yhdistymisen
vaalimiseen sekä yhteinäisen seurakulttuurin rakentamiseen. Seura pyrkii vahvistamaan
positiivista imagoa sekä luottamusta herättävää avointa kulttuuria tehden seurasta
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houkuttelevan niin urheilijoille, perheille, työntekijöille kuin seura-aktiiveillekin. Seura
panostaa jälleen koronarajoitusten puitteissa yhteisten tapahtumien järjestämiseen sekä lisää
tapahtumien sisältöön kiinnostavuutta tarkastelemalla niiden sisältöä kriittisesti ja tekemällä
tarvittavia muutoksia.

JYVÄSKYLÄN AALLON MONIPUOLINEN UINTIURHEILU JA SEN YHTEISÖÖN SITOUTTAMINEN

Uuden seurabrändin ja tulevan uuden nimen myötä seura jatkaa edelleen jo vuonna 2021
aloitettua työtä monipuolisen uintiurheilun eteen. Tavoitteena vuodelle 2022 asetetaan kaikki
seuran kolme (uinti, uimahyppy ja taitouinti) lajia yhdenvertaiseen asemaan taloudellisesti,
toiminnallisesti ja yhteisöllisesti.

Seura tiedostaa lajien erilaisuuden tuoman rikkauden ja painottaa vuonna 2022 sitä, että
jokainen seurassa toimiva näkee ja kuulee kaikista lajeista. Yhteisö rakennetaan kaikkien lajien
ympärille näkyväksi uuden brändin tukemana. Yhteisöön pyritään sitouttamaan niin
työntekijät, urheilijat, vanhemmat, lapsiperheet, Masters-urheilijat kuin seura-aktiivit. Seura
ottaa vuonna 2022 käyttöön talkootöiden vuosikellon, jonka tarkoituksena on tehdä
talkootöistä prosessoitua, tehokasta sekä mielekästä. Tulevaisuudessa yhteisö tekee yhdessä ja
näin ollen yksittäiset seura-aktiivit eivät kuormitu liikaa.

LAADUKKAIDEN PALVELUIDEN TUOTTAMINEN JA EDUNVALVONTA SIDOSRYHMIIN

Yhdistymisen myötä aloitetun brändityön keskeisenä osana on palvelut, joilla tehdään toiminta
tutuksi, helposti saavutettavaksi sekä laadukkaaksi myös uusille asiakasryhmille. Seura
tunnistaa asiakasryhmät, joille palveluita ja markkinointia kohdennetaan.

Seura tekee aktiivista edunvalvontatyötä ja pyrkii edistämään toimintaedellytyksiään ja
asemaansa toimintaympäristössään. Viimekädessä tavoitteena on tukea urheilijoiden
tuloskehitystä ja hyvinvointia sekä mahdollistaa valmentajien ammatillinen osaaminen ja
kehittyminen työssään. Lisäksi tavoitteena on myös, että tämän hetken ja tulevaisuuden
tilanteissa seura voi toimia omilla ehdoillaan ja jatkuvasti vaikuttaa toimintaympäristöön.

Tärkeimmät sidosryhmät ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Urheiluakatemia, Kilpa- ja
huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, Suomen Uimaliitto ja Keski-Suomen
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Liikunta (KesLi). Sidosryhmäyhteistyöstä huolehditaan järjestämällä vähintään yksi tapaaminen
kunkin tahon kanssa, jossa tavoitteena jyväskyläläisen vesiliikunnan kehittämisen edistäminen.

KORKEATASOISEN VALMENNUSOSAAMISEN UUDELLEEN ORGANISOINTI JA HYÖDYNTÄMINEN

Seurojen yhdistymisen myötä seuralla on käytössään vuonna 2022 erittäin laaja ja
ammattitaitoinen valmentajaosaaminen. Painopisteenä vuodelle 2022 asetetaan tämän
osaamisen uudelleen organisointi kilpaurheilun näkökulmasta. Valmennusosaamista
hyödynnetään niin nykyisten kuin uusien kurssitoiminnan asiakasryhmien houkuttelemisessa
mukaan seuran toimintaan sekä seuran tarjoamiin palveluihin. Seura panostaa myös
valmentajien ja ohjaajien koulutukseen, jotta kaikkien osaaminen vastaa myös uusien
kohderyhmien tarpeita. Seuran sisältä löytyy osaamista kouluttamiseen, joten tulevana vuonna
2022 seura tulee edelleen panostamaan sisäisiin koulutuksiin, joiden hyöty on jo aiempina
vuosina havaittu erinomaiseksi.

3. SEURAN TALOUS

Seura on laatinut talousvastaavan ja keskeisten toimihenkilöiden johdolla vuodelle 2022
budjetin, jonka toteutumista valvoo johtokunta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Seura 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 2022 painopistealueiden kehittämis-/tehostamistarpeita.
Valmennus- ja kurssimaksuihin tehdään maltilliset korotukset johtuen tuntityöntekijöiden
palkankorotuksista sekä panostuksesta seuran valmennuksen laatuun. Mikäli reaaliaikainen
taloudenseuranta antaa aihetta lisäkorotuksille, ne pidetään maltillisina. Seura haluaa pitää yllä
matalan kynnyksen toimintaa, missä merkittävänä osana ovat kohtuulliset
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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 huojennusta
kausimaksuista. Seura tukee myös Uimaliiton leireille ja maajoukkueeseen osallistuvien
urheilijoiden kuluja tietyin prosenttiosuuksin.
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