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Uinti Vantaa ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 

Taustaa 

Uinti Vantaa ry, Vanda Sim rf (Vanders) on Länsi-Vantaan alueella toimiva uintiurheiluseura, jonka 

pääasialliset toimintamuodot ovat uinti ja taitouinti. Vandersin ydintoimintaa on uinnin ja taitouinnin 

järjestäminen kaikenikäisille ja -tasoisille vesiliikunnan ystäville. Ryhmiä on uimarin omien tavoitteiden 

mukaisesti matalan kynnyksen harrastusryhmistä aina huipulle tähtäävään edustusryhmään asti. Seuran 

toimintaa ohjaa alla esitetyt seuran visio, missio ja arvot. 

Visio  

Uintia kaikille 

 

Missio 

Mahdollistamme uinnin, taitouinnin ja monipuolisen vesiliikunnan kaikille – aloittelijoista kunto- ja huippu-

urheilijoihin. Toimintamme on tavoitteellista, laadukasta ja hauskaa.  

 

Arvot 

Kaikkia kunnioittaen  

Toimimme hyvässä hengessä, positiivisessa ilmapiirissä ja kaikkia kannustaen. Sitoudumme yhteiseen 

tekemiseen ja kunnioitamme toisiamme.  

 

Yhdessä eteenpäin 

Toimintamme perustuu seuran työntekijöiden, vapaaehtoisten toimihenkilöiden ja jäsenten väliseen 

yhteistyöhön. Kehitämme seuraa yhdessä eteenpäin. 

 

Iloa liikunnasta ja seuratyöstä 

Tuemme kaikkien kehitystä liikunnalliseen ja terveeseen elämäntapaan. Liikunnan ja tekemisen ilo näkyy ja 

tuntuu kaikessa toiminnassa. 

Toimintakauden 2018-2019 keskeisimmät kehityskohteet tiivistetysti 

Tulevalla toimintakaudella 2018-2019 kehityskohteiden painopisteet ovat: 

• seuran sisällä uinnin ja taitouinnin yhteistyön kehittäminen 

• sekä uinnin että taitouinnin valmennustoiminnan kehittäminen 

• talkootyökulttuurin, yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ja kehittäminen 

• markkinoinnin kehittäminen, etenkin taitouinti vantaalaisten tietoisuuteen 

• täysi-ikäisten ohjaajien ja oto-valmentajien rekrytointi 

Seurattavia toiminta-alueita ovat: 

• kurssitoiminta:toiminnan laatu ja turvallisuus  

• kilpailujen järjestäminen: riittävästi toimitsijoita, tekniikan toimiminen 

• talouden seuranta 

• toiminnassa viihtyminen ja jaksaminen 

• viestintä ja toiminnan avoimuus 
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Yllä esiteltyjen asioiden toteutuminen mahdollistaa edelleen toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen. Jos 

seuran kevätkokous 2018 valitsee vesipallon osaksi  Vandersin toimintakauden 2018-2019 toimintaa, 

aloitetaan myös vesipallotoimnnan kehittäminen perustetun vesipallojaoston toimesta seuran hallinnon 

tukemana. 

Seuran hallinto aloittaa pitkän tähtäimen strategian työstämisen, jossa oleellisena osana on etenkin 

talkootyökulttuurin rakentaminen Vandersissa ja seuran lajien välisen yhteistyön kehittäminen. Talkootyö 

mahdollistaa toiminnan laajenemisen ja valmennusmaksujen pysymisen maltillisena. 

Sekä Myyrmäen että Martinlaakson uimahallit ovat käytössä normaalisti, mikä mahdollistaa useiden 

valmennusryhmien toiminnan ja kurssitoiminnan pyörittämisen täydellä teholla. Sen sijaan Tikkurilan 

remontti aiheuttaa painetta myös Länsi-Vantaan hallien käytölle. Tavoitteena on säilyttää kurssien hyvä 

täyttöaste ja hyödyntää kaikki vapaana olevat allasajat kurssi- ja valmennustoimintaan.  

Yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa pidetään yllä ja tiivistetään. Tavoitteena on tehostaa allastilan käyttöä 

ja turvata seuran toimintaedellytysten säilyminen. Yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa huomioidaan seuran 

pitkän tähtäimen strategiaa kehitettäessä s.e. uinnista, taitouinnista ja vesipallosta eli koko Vandersista tulisi 

osa vantaalaisten ja Vantaan lähialueiden asukkaiden arkea ja elämää. 

Talous tulee olemaan vakaassa tilassa. Talouden alijäämä on kurottu umpeen  ja vakaaseen 

taloustilanteeseen tulee vaikuttamaan se kuinka onnistumme varmistamaan laajan kurssitoiminnan ja 

riittävästi harrastajia valmennusryhmissä. Varainhankintaa kehitetään mm. uimareille suunnattujen tukien 

lisäämiseksi. 

Uintivalmennustoiminta 

• Uimarien taitotason kehittyminen 

• Uimarien seurantajärjestelmän kehittäminen 

• Seuran yhtenäinen valmennuslinjan eli Uimarin Urapolun käyttöönotto 

• Valmentajien sisäisen koulutuksen kehittäminen 

Tarjoamme valmennusryhmissä oleville lapsille ja nuorille tasolleen sopivan harjoitusryhmän. 

Valmennustoiminnassamme käytämme Suomen uimaliiton ”Uimarin urapolku”- periaatteita ja 

tasovalmennusjärjestelmää, jota seurassa kehitetään aktiivisesti. Tasovalmennusjärjestelmä koostuu 

eritasoisista Startti-, Kilpauimarikoulu-, Rollo-, IKM- ja Edustusryhmistä. Valmennustoiminnan suunnittelusta, 

koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa Päävalmentaja ja Nuorten Valmennuspäällikkö. 

Seurassa toimii yksitoista valmennusryhmää, jotka harjoittelevat 2-10 kertaa viikossa. Kilpauintiryhmiä on 

viisi, kilpauimarikouluryhmiä kaksi ja starttiryhmiä kauden alussa kaksi, joiden lisäksi tavoitteena on aloittaa 

tammikuussa kolmas ryhmä. Nuorten harrasteryhmänä toimii Nuorten treeniryhmä. Lisäksi seurassa on 

aktiivinen kunto- ja mastersryhmä. 

Seuran harraste-, valmennus- sekä mastersryhmät osallistuvat Uimaliiton kilpailuihin erillisen 

kilpailusuunnitelman mukaisesti. Kilpauintiryhmien päätavoitteina on menestys eri ikäsarjojen 

mestaruuskilpailuissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa. Nuorimmilla uimareilla (10-16 vuotta) tärkeimmät 

kilpailut ovat Rollouinnit ja IKM-kilpailut. Vanhemmilla uimareilla (16 vuodesta ylöspäin) tärkeimmät 

kotimaiset kilpailut ovat NSM- ja SM-kilpailut, jotka molemmat järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Edellä 

mainittujen kauden pääkilpailuiden lisäksi osallistumme toimintakauden aikana lähinnä lähialueiden 
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kansallisiin kisoihin. Edustusryhmän tavoitteena on osallistua keväällä 2019 yhteen kansainväliseen 

kilpailuun ulkomailla. Tavoitteet suunnitellaan jokaiselle ryhmälle ja uimarille erikseen. 

Seuran uimarit leireilevät aktiivisesti. Nuorimmat uimarit leireilevät lähialueen urheiluopistoilla ja 

vanhemmat uimarit hakevat parempia olosuhteita hieman kauempaa. IKM ryhmä leireilee syksyllä 

Ahvenanmaalla ja keväällä ulkomailla yhdessä edustusryhmän kanssa. Edustusryhmän ohjelmassa on kaksi 

ulkomaanleiriä, viikon leiri syksyllä ja kahden viikon leiri keväällä. 

Seuran parhaat uimarit kuuluvat Uimaliiton maajoukkuetoimintaan ja osallistuvat maajoukkueen valmennus- 

sekä kilpailutapahtumiin. Lisäksi eri ryhmät tekevät yhteistyötä mm. leiritysten osalta muiden uimaseurojen 

kanssa. 

Edustusryhmä 

Uinnin edustusryhmän päätähtäin on kansallisissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa. Ryhmä harjoittelee 

Myyrmäen ja Tikkurilan uimahalleissa. 

IKM-ryhmä 

IKM-ryhmän harjoittelee Myyrmäen ja Tikkurilan uimahalleissa. Ryhmän tavoitteena on kehittää uimareita 

edustusryhmään ja samalla menestyä Ikäkausimestaruuskilpailuissa ja saada uimareita Uimaliiton 

valmennusryhmiin. 

Rollo-ryhmä 

Tulevalla kaudella seuralla on kolme Rollo-ryhmää. Ryhmät harjoittelevat Martinlaakson, Myyrmäen ja 

Tikkurilan uimahalleissa. Ryhmien pääkilpailut ovat Rollouinnit sekä syksyn IKM aluekilpailut. Ryhmien 

tavoitteena on kehittää uimareita IKM ryhmään. Seuran parhaat Rollo-ryhmien uimarit edustavat seuraa 

Uimaliiton Rollojoukkueen leireillä. 

Kilpauimarikoulu 

Kilpauimarikouluryhmiä seuralla on kaksi kappaletta. Ryhmät harjoittelevat Martinlaakson ja Myyrmäen 

halleissa. Ryhmien tavoitteena on kehittää uimarien taitotasoa kohti Rolloryhmien vaatimuksia ja kannustaa 

liikunnalliseen elämäntapaan. Ryhmän uimarit osallistuvat seuran omiin kilpailuihin. 

Startti-ryhmä 

Starttiryhmiä on kauden alussa kaksi ja ryhmät harjoittelevat Martinlaakson sekä Myyrmäen uimahalleilla. 

Ryhmien tavoitteena on opettaa lapsille kilpauinnin alkeet ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Seuran 

tavoite on perustaa vähintään yksi ryhmä lisää kuluvan kauden aikana. Ryhmän uimarit pääsevät halutessaan 

kilpailemaan seuran omissa kilpailuissa. 

Nuorten treeniryhmä 

Treeniryhmän tavoitteena on luoda nuorille harrastusmahdollisuus kaksi kertaa viikossa. Ryhmä harjoittelee 

Martinlaakson ja Myyrmäen halleissa. Ryhmän uimarit voivat osallistua seuran omiin kilpailuihin, mutta 

ryhmän pääpaino on monipuolisessa vesiliikunnan harrastamisessa. 

Kunto- ja mastersryhmä 

Seurassa on myös aktiivista masters-toimintaa. Masters -uimarit harjoittelevat Myyrmäen hallissa kolmena 

iltana viikossa. Masters -uimarit osallistuvat kotimaisiin ja kansainvälisiin masters-kilpailuihin. Seurassamme 

on useita SM-tason masters-uimareita. Ryhmässä harjoittelee myös kuntouimareita. 
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Taitouintitoiminta 

Vandersin taitouintitoimintaa kehitetään rekrytoimalla päätoiminen taitouintivalmentaja valmentamaan ja 

kehittämään lasten ja nuorten taitouintiryhmiä ja taitouinnin kurssitoimintaa. Taitouinnin 

toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 on esitetty erillisessä taitouinnin toimintasuunnitelmassa.  

Vesipallotoiminta  

Mikäli seuran kevätkokous 2018 päättää ottaa vesipallon osaksi Vandersin lajeja, aloitetaan vesipallotoiminta 

Vandersissa. Vandersissa vesipalloa harjoitetaan harrastusmuotoisesti tarjoten lapsille ja nuorille 

vaihtoehtoinen vesiliikuntaharrastus mm. drop out ilmiön ehkäisemiseksi ja monipuolisen liikunnan 

takaamiseksi. Vesipallotoiminnan aloitus mennee todennäköisesti loppukeväälle 2019, jolloin Tikkurilan 

uimahallin remontti on todennäköisesti ohi. Syksystä  2018 alkaen toiminnan aloitukseen varaudutaan ja 

toimintaa suunnitellaan s.e. Tikkurilan hallin avautuessa voidaan Mastersien vesipallotoiminta ja lasten 

kurssimuotoinen vesipallokurssi aloittaa. Katso erillinen liite vesipallon pitkäntähtäimen 

toimintasuunnitelmista Vandersissa. 

Kurssitoiminta 

• Kurssisisältöjen kehittäminen 

• Laadun varmistaminen 

• Kurssien markkinointi 

Kurssitoimintaa organisoi ja kehittää Vandersin kurssikoordinaattori. Kurssikoordinaattori vastaa kurssien 

suunnittelusta, markkinoinnista, myynnistä, käytännön järjestelyistä sekä ohjaajien koordinoinnista. Apuna 

hänellä on hallituksen kursseista vastaava jäsen ja toiminnanjohtaja ja nuorten valmennuspäällikkö. 

Toiminnan laajentamisen mahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota. Ensisijaisesti erittäin tärkeää on seuralle 

myönnettyjen allasaikojen tehokas käyttö. Muita toiminnan kasvualueita ovat mm. kurssitoiminnan 

myyminen yrityksille, jota toteutamme resurssien puitteissa.  Säilytämme tietoisuuden, että harrastajamäärä 

vähenee, jos toiminnan laadusta ja markkinoinnista ei pidetä huolta. Hyvänä tavoitteena on noin 80-85 %:n 

täyttöasteen saavuttaminen. Uusien tyytyväisten harrastajien saaminen vaatii aktiivista mainontaa 

verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustauluilla, kurssien yhteydessä ja paikallisissa tapahtumissa 

unohtamatta laadukasta toimintaa. 

Vandersissa kurssitoimintaa järjestetään kaikille ikäryhmille ja taitotasoille vauvauinnista aikuisten 

tekniikkakursseihin. Useiden erityyppisten seuran omien kurssien lisäksi kurssitoiminnassa jatketaan 

yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa järjestämällä Vantaan Uimakouluja ja aikuisten vesijumppia sekä 

jatketaan WAU ry:n kanssa yhteistyössä toteutettua matalan kynnyksen uintikerhoa hallitilanteen sen 

salliessa. Tulevan kauden aikana on tarkoitus lisätä erityisuintia yhdellä ryhmällä, testata vesirallien 

sisältömuutokset käytännössä sekä muokata kurssit lopulliseen muotoonsa. Kurssiputki säilyy pääosin 

samanlaisena, ainoastaan tekniikkastartti on jätetty pois ja sen tilalla aloitetaan vesiralli 4 -kurssi. Sporttia 

kaikille uimakouluihin tulee hieman muutoksia, joista on sovittu kaupungin kanssa. Näin Sporttia kaikille 

toiminnasta saadaan jatkuvaa kurssitoimintaa.  

Erityisuimakouluja on kaudella 2017-2018 ollut kaksi. Toinen on lasten kurssi, jossa on n. 4-12-vuotiaita 

lapsia ja toinen kurssi on ollut nuorille sekä aikuisille. Kaudella 2018-2019 on tarkoitus lisätä yksi lasten ryhmä 

lisää, sillä kysyntää on edellisellä kaudella ollut paljon ja seuralla on halu vastata kysyntään. 
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Uutuutena seura alkaa järjestää merenneitokurssia, jonka on todettu muissa seuroissa toimivan. 

Merenneitokurssilla käytetään ”monofin”-räpylää, joka toimii merenneidon pyrstönä. Räpylässä on 

molemmat jalat sidottuna ja tarkoituksena on tehdä vedenalaisia temppuja ja sukelluksia. Vantaan 

uimahalleissa ei saa itsenäisesti käydä pyrstöllä uimassa, joten seura auttaa menrenneitoilusta 

kiinnostuneiden harrastusmahdollisuuden toteuttamista. Kurssia on suunniteltu aloitettavaksi ns. 

iltapäiväkerhotyyppisenä toimintana. 

 

Sporttia kaikille uimakouluissa on tulossa hieman hintamuutoksia. Kohdeavustusta ei enää myönnetä 

Sporttia kaikille -toimintaan, ainakaan syksyllä 2018, joten tulevalla kaudella uimakoulut tullaan järjestämään 

samalla tapaa kuin Vantaan kaupungin yhteistyöuimakoulut. 

 

Vesirallikurssien kehittäminen on aloitettu kuluvan kauden aikana. Uusia tuntisuunnitelmia tullaan tulevan 

vuoden aikana kokeilemaan käytännössä ja ne olisi tarkoitus saada viimesteltyä syksyn 2018 aikana. Tämän 

jälkeen aloitetaan uimakoulujen sisältöjen kehittäminen ja päivittäminen. Tavoitteena on myös jatkaa 

kehitystyötä uimarien siirtymisessä vesiralleista uinnin starttiryhmiin ja taitouintiryhmiin säännöllisen 

harrastustoiminnan pariin. 

 

Ohjaajatilanne on tällä hetkellä riittävä, mutta täysi-ikäisiä ohjaajia kaivataan aina lisää ja toivotaankin uutta 

verta ohjaukseen. Näin toiminta pysyy virkeänä ja uusia ajatuksia sekä toimintatapoja voidaan hyödyntää 

seurassa.  

Vauva- & Perheuinti 

Perheen yhteinen ohjattu uintihetki yli 3 kuukauden ikäiselle vauvalle, sisaruksille ja vanhemmille. 

Vanders uimakoulut & Vantaan kaupungin yhteistyöuimakoulut 

4-7-vuotiaille suunnattuja eritasoisia uimakoulua, joissa opetellaan uinnin alkeita leikin kautta.  

Perheuimakoulu 

1,5-6-vuotiaille suunnattu vanhempi&lapsi-uimakoulu. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ikäluokille, jotka 

jäävät vauvauinnin ja uimakoulutoiminnan väliin sekä aroille lapsille. 

Vesiralli-kurssit 

Vesiralli-kurssit ovat ison altaan kursseja lapsille. Kursseilla harjoitellaan uintitekniikoita sekä uinnin 

monipuolisuutta. 

Uintikerho 

Iltapäiväkerho harrastetoimintaa  7-14-vuotiaille lapsille, jotka pärjäävät isossa altaassa. Kurssilla pääasiassa 

leikitään ja pelataan viettäen mukavaa aikaa veden parissa ilman oppimistavoitteita. 

Merenneitouimakoulu 

Iltapäiväkerhotyyppistä harrastetoimintaa  7-14-vuotiaille lapsille, jotka pärjäävät isossa altaassa. Kurssilla 

uidaan monofin-räpylällä sukellellen ja merenneitoillen viettäen mukavaa aikaa veden parissa. 

Kesä-, hiihtoloma- ja syyslomaleirit 

Koululaisille tarkoitettu päiväleiri. Leirillä harjoitellaan uinnin monipuolisuutta ja hengenpelastustaitoja. 
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Nuorten tekniikkakurssi 

13-17 – vuotiaille suunnattu tekniikkakurssi 

Aikuisten uimakoulut & tekniikkakurssit 

Aikuisille järjestettävää uinnin ja uintitekniikan opetusta. 

Vesijumpat ja Vantaan kaupungin yhteistyövesijumpat 

Erityyppisiä aikuisten jumppia vedessä. 

Sporttia kaikille-toiminta 

Uinnin opetusta maahanmuuttajataustaisille lapsille ja aikuisille ja iltapäiväkerhotyyppistä 

uintikerhotoimintaa lapsille. 

Erityisuintitoiminta 

Erirtyislapsille, -nuorille ja –aikuisille suunnattua alkeisuinin ohjausta koulutetun ohjaajan kanssa.  

Yksityis- & Yritysuinnit 

Yksityisille ja yrityksille järjestettäviä uinti- ja taitouintitunteja asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

Koulutus  

Koulutukset, hyvä perehdytys ja kokeneemman tekijän rinnalla koetut oppituokiot takaavat toimijoiden 

pätevyyden ja edelleen toiminnan laadukkuuden.  Tarjoamalla koulutusta ja tukea halutaan pitää yllä 

seuratoimijoiden motivaatiota seuratyöhön ja ennen kaikkea taata laadukas ohjaus ja valmennus. Seura 

tukee valmentajien, ohjaajien ja muiden seura-aktiivien koulututtautumista osallistumalla 

koulutuskustannuksiin. Myös seuran omia sisäisiä koulutuksia jatketaan ja kehitetään.  

Hallinto 

• Strategia 

• Hallinnolliset toimintatavat ja vastuualueet kuntoon, työryhmät kasaan 

• Talouden seuranta 

Hallinnon kauden 2018-2019 painopisteet ovat hallinnon ja talouden seurannan toimintatapojen 

vakiinnuttaminen ja tehtävien jaon selkiyttäminen organisaatiossa. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on seuran 

pitkän aikavälin strategian suunnittelu seuran visiota, missiota ja arvoja noudattaen.  

Seuran hallintoa hoitavat yhdessä seuran puheenjohtajan ja hallituksen kanssa toiminnanjohtaja ja 

kurssikoordinaattori. Päävalmentaja ja nuorten valmennuspäällikkö avustavat tarvittaessa 

uintivalmennukseen liittyvissä asioissa. Taitouintijaosto hallinnoi taitouintiin liittyviä asioita. Hallitus päättää 

kunkin hallituksen jäsenen vastuualueesta, joita ovat esimerkiksi valmennus, kurssitoiminta, talous, 

henkilöstöasiat, kilpailut, yhteisöllisyys ja tapahtumat, viestintä ja varainhankinta. Vastuualuevastaavat 

kokoavat ympärilleen työryhmän kehittämään ja organisoimaan aihealueen toimintaa. 

Hallituksen, päävalmentajan ja seurasihteerin väliseen tiedonkulkuun, yhteistyöhön ja tehtävien jakoon 

panostetaan. Hallitus osallistuu aktiivisesti seuran tapahtumiin ja kilpailuihin. Näin tehostetaan sisäistä 

tiedonkulkua ja madalletaan seuran jäsenten, vanhempien ja uimareiden kynnystä osallistua seuran 

toimintaan.  
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Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, tarpeen mukaan tiheämmin. Työryhmävastaavat 

esittävät valmistellut ajankohtaiset asiat kokouksissa.  

Seuralla on neljä päätoimista työntekijää: päävalmentaja, nuorten valmenuspäälikkö, kurssikoordinaattori ja 

toiminnanjohtaja. Taitouintiin ollaan rekrytoimassa päätoimista valemntajaa ja tämän toteutuminen 

varmistuu kesän 2018 aikana. Muut ohjaajat ja valmentajat ovat osa-aikaisia. 

Seuratoiminta nojaa edelleen vahvasti talkootyökulttuuriin. Toimintaan tarvitaan mukaan enemmän 

vapaaehtoisia hoitamaan seuran hallinnollisia tehtäviä ja järjestämään tapahtumia. Tällöin tehtävät saadaan 

pidettyä riittävän pieninä kokonaisuuksina, jolloin niiden hoitaminen ei kuormita yksittäisiä vapaaehtoisia 

uupumukseen asti. 

Seuran toimisto sijaitsee osoitteessa Patotie 2, 01600 Vantaa.Lisäksi seuralla on samassa osoitteessa 

varastotilaa kuin myös Myyrmöen uimahallilla. 

Viestintä ja tiedotus  

• Sähköpostilistojen käyttäminen tiedottamisessa 

• Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa 

• Joukkueenjohtaja (jojo) –kulttuurin kehittäminen 

Seuran pääasialliset viestintäkanavat tulevana kautena ovat seuran www-sivut sekä sähköpostilistat. Lisäksi 

seuralla on omat Facebook ja Instagram-tilit, joita käytetään tiedottamisen lisäksi markkinointiin ja imagon 

rakentamiseen. Seuran sisäisessä viestinnässä päätoimisten ja tuntityöntekijöiden kesken hyödynnetään 

sähköpostin lisäksi Whatsapp-palvelua, joka tarjoaa tehokkaan tavan tavoittaa kokonaisia ryhmiä ja viestiä 

nopeasti ajankohtaisia asioita. 

Tärkein seuralaisille suunnattu viestintäkanava on sähköpostilistat. Tavoitteena on pitää listoja aktiivisesti 

ajan tasalla, jotta seuran viestintä tavoittaa luotettavasi kaikki seuralaiset. Tulevana kautena varmistetaan, 

että kaikki seuran loputkin valmentajat siirtyvät käyttämään sähköpostilistoja ryhmäkohtaisessa 

viestinnässään.  

Toiminnanjohtaja vastaa pääasiallisesti seuran yleisestä tiedottamisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa. 

Kurssikoordinaattori toimii kurssiosallistujien ohjaajien tiedottajana, valmentajat omien ryhmiensä ja 

taitouintijaosto jäseniensä tiedottamisesta.  

Joukkueenjohtajatoiminnan kehittämiseksi ensi kaudella on nimetty työryhmä. Tarkoituksena on ensin 

selvittää minkälaiset tehtäväkokonaisuudet kannattaa nimetä joukkueenjohtajien hoidettavaksi ja sen 

jälkeen käynnistää toiminta suunnitelman mukaisesti. 

Tulevana toimikautena on tarkoitus lisätä markkinointimateriaalin tuottamista seuran sosiaaliseen mediaan 

mm. videoin ja valokuvin seuran järjestämistä kilpailuista, leireistä ja tapahtumista. 

Talous ja varainhankinta 

• Kilpailutyöryhmään lisävoimia 

• Talouden seuranta 

Seuran talousarvion lähtökohtana on, että seura ei sitoudu merkittäviin kuluihin, joiden rahoitusta se ei 

kykene etukäteen varmistamaan. Uimaseuran toiminta rahoitetaan pääasiassa kurssi- ja valmennusmaksuilla 

ja kilpailutoiminnalla. Tavoitteena on, että seuran perustoiminnan tulot (valmennusmaksut, kurssimaksut, 
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jäsenmaksut, avustukset ja kilpailujen järjestämisen tuotot) kattavat seuran perustoiminnan kulut eli palkat, 

starttimaksut, hallinnon kulut ja kurssitoiminnan kulut. Tavoitteena on, että seuran perustoiminta ei ole 

riippuvainen varainhankinnasta, vaan siitä saaduilla lisätuloilla voidaan tukea uimareiden kilpailu- ja 

leirimatkoja.  

Vakaaseen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa oleellisesti talouteen vaikuttavien tekijöiden ennustaminen 

kuten osallistujamäärien laskeminen ja uimahalliremontteihin valmistautuminen.  

Kilpailutoiminta 

Seuran järjestämillä kilpailuilla on huomattava taloudellinen vaikutus. Kilpailuista saaduilla tuotoilla (noin 

12 000 euroa vuodessa) maksetaan uimareiden starttimaksut heidän vieraillessaan muiden seurojen 

järjestämissä kilpailuissa. Nämä startit maksavat yhteensä noin 16 000 euroa vuodessa. Seuran omissa 

kilpailuissa seuran omat uimarit eivät maksa starttimaksuja. Näitä startteja on vuodessa yhteensä noin 1250 

ja kun starttimaksu on 8 euroa, niin yhteensä taloudellinen vaikutus (säästö) on 10000 euroa. Ts., jos Vanders 

ei järjestä omia kilpailuja, vuotuiset starttimaksumenot olisivat yhteensä kaikenkaikkiaan noin 26000 euroa 

ja siihen ei olisi käytettävissä tuota omista kisoista saatua 12000 euron ylijäämääkään. 

Omien kisojen järjestämisen ja niiden onnistumisen edellytyksenä on, että toimitsijoita saadaan riittävä 

määrä kaikkiin tehtäviin. Toimitsijoita koulutetaan tarpeen mukaan. Kaudella 2018-2019 Vanders järjestää 

seuraavat Suomen Uimaliiton myöntämät kilpailut. Tikkurilan kilpailut järjestetään Tikkurilassa mikäli halli on 

auki remontin jälkeen. Muuten kisat järjestetään Myyrmäessä. 

• Vantaan Pärskeet syyskuu 2018 Myyrmäki 

• Joulukarkelot joulukuu 2018 Myyrmäki 

• Talviuinnit tammikuu 2019 Myyrmäki 

• Elixia Games huhtikuu 2019 Tikkurila 

• Vantaa Games toukokuu 2019 Tikkurila 

Kurssitoiminta 

Varainhankinnan tehostamisessa on kurssitoiminnan kehittäminen keskeisessä roolissa. Toiminnan 

monipuolistaminen yhteistyössä kaupungin kanssa mahdollistaa yhä laajemman harrastajajoukon ja 

uintitoiminnan olemisen ”osa jokaisen kaupunkilaisen arkea”. 

Talouden kannalta on tärkeää, että kurssien ja valmennusryhmien osanottajamäärät pysyvät hyvällä tasolla 

kaikki mahdolliset allasresurssit hyödyntäen. 

Muu varainhankinta 

Myymme Martinlaakson ja Myyrmäen uimahallien allasalueiden seinille mainostiloja. Tätä varainhankinnan 

muotoa kasvatetaan kauden aikana resurssien puittessa.  

Jäsenmaksujen kerääminen on perinteistä varainhankintaa. Edellytyksenä on toimiva jäsenrekisteri. 

Perustoiminnan vakiinnuttua panostamme pitkäaikaisten yhteistyökumppanien hankkimiseen. Hyvän 

yhteistyökumppanuuden lähtökohtana on molemminpuolinen hyöty. 

Vanhemmat, perheet, talkootyökulttuurin rakentaminen 

• Selvitämme keinoja, joilla motivoimme jäsenistöä talkootyöhön. 

Vapaaehtoisia tarvitaan seuratyössä moniin tehtäviin kuten esimerkiksi hallituksen ja jaoston jäseninä, 
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ovenavausvuoroilla, kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä ja sponsorisopimusten hankinnassa. 

Talkootyöllä on merkittävä vaikutus seuran talouteen ja siksi talkootyökulttuurin kehittämiseen tulee 

kiinnittää jatkuvasti huomiota. 

Tavoitteena on saada lisää uusia toimijoita mukaan erityisesti nuorimpien uimareiden vanhemmista. 

Tulevana kautena uusia vanhempia pyritään tiedottamaan talkootyön merkityksestä lyhyillä esityksillä 

ryhmäkohtaisissa vanhempain infoissa. Esityksessä kerrotaan mm. työn tärkeydestä, vaikutuksista 

valmennusmaksuihin ja esitellään erilaisia tehtävänkuvia osallistumiskynnyksen madaltamiseksi. Lisäksi 

pyritään tarjoamaan riittävän pieniä tehtäväkokonaisuuksia ja ottamaan henkilökohtaisia kontakteja.  

Vapaaehtoistyön merkitys on seuratoiminnalle suuri. Jokaisen panosta arvostetaan ja kaikenlaisesta avusta 

ollaan kiitollisia. Ilman tätä panosta seuran toiminnan pyörittäminen jää liian harvan ihmisen hoidettavaksi 

ja uhkana on väsyminen, sisäisen tiedon häviäminen ja toiminnan supistuminen. Vapaaehtoistyön puute tulisi 

vaikuttamaan suoraan myös harrastuskustannuksia nostavasti. 

 

Yhteydet yhteistyötahoihin  

• Vantaan kaupunki, toimintaa hyvässä hengessä, aktiivinen vuorovaikutus 

Seuran tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Vantaan kaupunki, Suomen Uimaliitto, muut uimaseurat ja muut 

urheiluseurat pääasiassa Länsi-Vantaalta. Seuramme on jäsenenä Suomen Uimaliitossa ja ESLU:ssa. 

Seura pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteistyössä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa mm. osallistumalla 

kaupungin järjestämiin tapaamisiin, erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumien järjestämiseen. Seuran tavoitteena 

on olla luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani ja toimia kaupungin asettamien odotusten mukaisesti ja 

toisaalta tarjota omaa osaamistaan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupungin uimaseuroille 

tarjoamat resurssit ovat kiitettävät. 

Seura vaikuttaa aktiivisesti Uimaliitossa. Tavoitteena on osallistua uinnin toimintaedellytysten 

parantamiseen ja saada lisää tietoa ja osaamista seuran oman toiminnan kehittämiseksi.  

Seura jatkaa yhteistyötä muiden uimaseurojen kanssa mm. kilpailujen, tapahtumien ja koulutuksen 

merkeissä. Tavoitteena on jakaa seurojen välillä tietoa uintitoiminnan kehittämisestä ja resurssien 

mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Uimaseurojen lisäksi yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa 

kehitetään.  

Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa kehitetään resurssien puitteissa. Yrityksille tarjotaan mm. aikuisten 

kursseja sekä myydään mainostilaa halleista. Potentiaalisten yritysten löytäminen on haastavaa. Kaudella 

2018-2019 pyritään kehittämään yhteistyötä yksityisten päiväkotien kanssa tarjoamalla päiväkodeille 

uimaopetuspaketteja. 

 

Muu toiminta 

• Yhteisölliset tapahtumat 
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Seura järjestää talkooperiaatteella jäsenilleen ja heidän perheilleen syyskauden avajaiset, joulujuhlan ja 

mahdollisesti muita yhteisiä tapahtumia tai ryhmäkohtaisia tempauksia. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin 

Länsi-Vantaan alueen tapahtumiin resurssien mukaan.  

Toimintasuunnitelman toteutus 

• Syyskauden 2018 alussa konkreettisten toimien suunnittelu 

• Pitkäntähtäimen strategia 

Toimintakauden 2018-2019 alussa hallitus ja työntekijät suunnittelevat konkreettiset toimenpiteet tämän 

toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi, aikataulun ja seurannan. Suunnitteluun kuuluu 

strategiatyöryhmän kasaaminen, joka valmistelee toimintakauden aikana tehtävän pitkäntähtäimen 

strategian. 


