
Taitouinnin toimintasuunnitelma kaudelle 2018 - 2019 
 

Yleistä 

Vanders taitouinti tarjoaa hyvän ja monipuolisen harrastuksen, joka antaa eväät hyvään 
elämään ja joka tarjoaa mahdollisuuden valmentautua valtakunnan huipputasolle. 
Taitouimareilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä valmennusjärjestelmän kautta taitotasoista 
sopiviin ikä- ja valmennusryhmiin. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista 
taitouintia. 
 

Kilpailutoiminta   
  

 Järjestettävät kilpailut 
 

Vanders/taitouinti ei järjestä kaudella 2018 - 2019 kilpailuja. 
 

 Osallistuminen kilpailuihin 
  

Osallistumme 14 - 16.12.2018 Kuvio- ja Highlight-mestaruuskilpailut Oulussa ja avoimiin 
NSM/SM–kilpailuihin kesäkuussa 2019. Osallistumme myös keväällä 2019 pidettäviin 
Ikäkausimestaruuskilpailuihin. Tavoitteena on osallistua myös muutamaan kansainväliseen 
kilpailuun. Kilpailut ovat omakustanteisia. 
 
Taitouinnin kevään 2019 kaikkia kilpailuja ei ole vielä vahvistettu, joten tällä hetkellä ei ole 
tarkempaa tietoa näistä kilpailuista.  
 
Tuemme taloudellisesti seuramme tuomareita osallistumaan niihin kotimaisiin ja ulkomailla 
järjestettäviin kilpailuihin, joihin oman seuran taitouimarimme osallistuvat. 

 

Menestystavoitteet 
  

Taitouinnilla on kilparyhmiä kolmessa eri ikäryhmässä. 
 
Kilpailuissa pyrimme menestymään, siten että pääsemme joka sarjassa kahdeksan parhaan 
joukkoon.  
 
Tavoitteena on saada lisää tuomareita seuraamme.   
 

Valmennustoiminta 

  
Valmentajamme tarjoavat laadukasta ja urheilijan tavoitteet huomioon ottavaa valmennusta 
valmennusjärjestelmämme mukaisesti. Valmentajatilanne on haasteellinen ja tavoitteena on 
palkata uusia valmentajia sekä kouluttaa jo olemassa olevia. 
 
Tarjoamme laadukasta valmennusta kaikille eri tasoisille taitouimareille ottaen huomioon 
heidän tavoitteensa seuraavissa valmennusryhmässä:  
 
Ballerinat  (AG15 - sarja) 
Esikilparyhmä 
Masters-ryhmä 
 
Valmennamme uimareitamme menestymään kilpailuissa, eikä vain osallistumaan niihin. 
Pyrimme järjestämään kahdessa uimahallissa Myyrmäessä ja Martinlaaksossa alkeis- ja 
jatkokursseja, joista on mahdollisuus siirtyä esikilparyhmään. 
 
Valmentajat vuonna 2018-2019 (muutokset mahdollisia): 
 
Päätoiminen valmentaja N.N 
Niika Kyllönen  lajitaso I 
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Elmiina Heiskanen  lajitaso I 
Siiri Vuorijärvi  lajitaso I 
 

 Leirit 
 

Seuran joukkueet käyvät yhden leirijakson kaudessa. Leirit ovat omakustanteisia. 

Järjestettävät kurssit 

 
Vandersin kurssitoiminta järjestää kevät- ja syyskaudella taitouinnin alkeis- ja jatkokursseja 
sekä kesäkaudella leirejä. Kursseille voi osallistua 8-15 harrastajaa allastilasta ja kurssin 
vetäjien määrästä riippuen. Kursseja sekä kesäkaudella leirejä järjestetään 4-8 kpl:ta vuoden 
aikana. Kurssien jälkeen on mahdollisuus siirtyä valmennusryhmiin tai harrasteryhmään. 
Tavoitteena on saada jatkokurssin suorittaneiden siirtyminen valmennusryhmiin tai 
harrasteryhmiin joustavammaksi.  
 

Koulutus 
 
 

 Valmentajakoulutus 
 
Valmentajat tekevät laadukasta valmennustyötä ja panostamme heidän koulutukseen 
tavoitteena saada seuraamme hyvin koulutettuja ammattivalmentajia. Uudet valmentajat 
osallistuvat ESLU ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja suorittavat Uimaliiton lajitaso-I 
koulutuksen kun edellytykset täyttyvät, sekä kaikki valmentajat voivat osallistua ESLU ry:n, 
Saval ry:n, Suomen Valmentajat ry:n sekä Svol ry:n järjestämiin koulutuksiin.  
 

  

Tuomarikoulutus 
 

Taitouintijaosto kouluttaa 4-5 uutta tuomaria Uimaliiton C-tuomarikurssilla ja jos nykyisistä c-
tuomareilla on halukkuutta kouluttautumaan B-tuomarikiksi, seura tukee koulutusta 
taloudellisesti. Tuemme seuran kansainvälisiä tuomareita anomuksesta tapauskohtaisesti 
heidän osallistuessa FINA -koulutuksiin.  

Yhteistyö 

  
Vanders taitouinti tekee yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudun taitouintiseurojen kanssa 
esim. kilpailujen järjestämissä.  Ensi kaudella pyrimme lisäämään yhteistyötä. 
 
Taitouintitoiminta tarvitsee vapaaehtoistoimijoita toimintaansa ja pyrimme aktivoimaan 
vanhempia mukaan toimintaan. Toiminta on monimuotoista ja jokainen vapaaehtoinen on 
todella tarpeellinen. 
 

 Edustukset 
 
 Ei edustuksia kaudella 2018 – 2019.  
 

Sidosryhmät  
  

Suomen Uimaliitto, seuramme tuomarit: 
 Poskiparta Kirsi A-tuomari 
 Ojala Maiju  A-tuomari 
 Lindström, Liisa     C-tuomari 

Möller-Välinen, Sari C-tuomari 
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Viestintä  
Ulkoisesta  ja sisäisestä viestinnästä vastaa jaoston puheenjohtaja jaoston kanssa. Kaikista 
seuran järjestämistä kilpailusta lähetetään aina etukäteen lehdistötiedote ja kilpailujen jälkeen 
lehdistötiedote kuvien ja tekstin kanssa. 
Lisäksi ylläpidetään ahkerasti nettisivuja ja Facebook-sivustoa. 

 

Varainhankinta ja markkinointi 

 
Taitouinnin varainhankinta muodostuu pääsääntöisesti jäsenmaksuista, kurssituotoista, 
avustuksista, varainhankinnan kampanjoista sekä taitouintiesityksistä erilaisissa 
tilaisuuksissa. Kaudella 2018- 2019 järjestämme mahdollisesti myös myyntitempauksia. 
 
Lisäksi tulemme kehittämään markkinointia uusien jäsenten ja harrastajien mukaan 
saamiseksi. 

   

Hallinto  
Taitouintijaoston kokoonpano muuttuu joka kauden alussa. Jaoston merkittävimpänä 
kehitysalueena on tehtävien selkeämpi ja tasaisempi jakautuminen jaoston jäsenten kesken. 
Näin taataan kaikkien jaksaminen ja mahdollisuus toiminnan kehittämiseen.  

 

Tulevaisuudennäkymät 

 
Tavoitteena on saada lajille lisää harrastajia viestittämällä enemmän toiminnasta sekä 
markkinoimalla enemmän kurssitoimintaa sekä säilyttää lajin suosio mahdollisesti lisäämällä 
alkeis- ja jatkokurssien määrää Vantaalla.  
  
Musiikkiohjelmien harjoittelu on edelleen haasteellista allasaikojen takia ja kilpailujen 
järjestäminen on haasteellista hallien soveltumattomuuden takia taitouintikilpailujen 
vaatimuksiin. Pyrimme lisäämään tietoisuutta lajille ominaisten harjoittelujen tietämyksestä.  


