
  
 

 
Aurajoen Uinti ry 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019 – 2020 
 
Yleistä 
 
Aurajoen Uinti on yksi Turun suurimpia lasten liikuttajia ja tavoitteena on edelleen vahvistaa ja 
tehostaa toimintaa, löytää uusia tiloja ja toimintatapoja, jotta yhä useampi lapsi ja nuori löytäisi 
vesiliikunnasta itselleen koko elämän mittaisen harrastuksen. 
 
Kaudella 2019-20 jatketaan toiminnan kehittämistä sekä seuran vision ja strategian rakentamista 
kohti 20-vuotisjuhlia vuonna 2025. 
 
Toiminnan laajentumisen seurauksena Aurajoen Uinti on myös iso työnantaja. Seurassa toimii 
päätoimisena vastuuvalmentaja, Rollo-ryhmien vastuuvalmentaja ja seurakoordinaattori. Lisäksi 
seuran palkkalistoilla on osa-aikainen asiakasvastaava ja kurssivastaava sekä yli 20 oman toimen 
ohella valmennus- ja ohjaustyötä tekevää vesiliikunnan ammattilaista. 
 
Toiminnan ylläpitämiseen haetaan seuratukea vuosille 2020-21. 
 
Toimintaansa Aurajoen Uinti ry harjoittaa läheisessä yhteistyössä kaikkien alueen 
vesiurheiluseurojen, Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry:n, Suomen Uimaliitto ry:n, Turun 
kaupungin sekä Turun seudun urheiluakatemian kanssa. Yhdessä urheiluakatemian, ÅSK:n ja 
RaisU:n kanssa on hiottu alueellista uinnin huippukeskittymää, ja akatemian tarjoamia toimintoja 
pyritään kehittämään edelleen. Tiivistä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa sisarseura ÅSK:n kanssa, 
erityisesti kilpailutoiminnassa. 
 
Hallitus vastaa seuran johtamisesta. Tehtävät keskittyvät taloudelliselle puolelle budjetin 
rakentamiseen ja seurantaan, seuran toimintojen kehittämiseen, kilpailujen järjestämiseen ja 
lisäksi valmennuksen organisoimiseen sekä kurssitoiminnasta vastaamiseen. Jokaisella 
hallituksen jäsenellä on tässä oma vastuualueensa. 
 
Valmentajien esimiehenä toimii vastuuvalmentaja. 
 
 

Varsinainen toiminta 
 
Valmennus-, harraste- ja kilpailutoiminta 
 
Kilpauinti 
Seuran toiminnassa tulee alkavalla kaudella olemaan noin 170 lisenssiuimaria ja 17 valmentajaa. 
Toimintaa tullaan tarjoamaan eri kilpauintiryhmissä sekä erilaisissa harrasteryhmissä. 
 
16-2?-vuotiaat: Edustus, NSM 
13-16-vuotiaat: neljä Junior Team -ryhmää 
7-13-vuotiaat: neljä Rollo-ryhmää ja Kilpurit-ryhmä 
 
Kilparyhmien ohessa seuralla on Masters-orientoitunut valmennusryhmä entisille SM-tason 



uimareille, oma Masters-ryhmä sekä nuorille ja aikuisille eritasoisia harrasteryhmiä. 
 
Valmentajat vastaavat valmennuksen esimiehen johdolla uimareiden jakautumisesta eri 
valmennusryhmiin sekä ryhmien kausikohtaisista harjoitus- ja kilpailusuunnitelmista 

ryhmäkohtaisesti vahvistetun talousarvion puitteissa. Uintiryhmät harjoittelevat ensisijaisesti 

Impivaaran uimahallissa, lisäksi kesäisin Petreliuksen uimahallissa. Harjoitusleirejä pidetään 
valmentajien harkinnan sekä taloudellisten mahdollisuuksien mukaan sekä kotimaassa että 
ulkomailla ryhmien kausisuunnitelmien mukaisesti.  
 
Leireihin on budjetoitu tukea, jota ryhmät voivat anoa leiriensä kuluihin, kuten 
valmentajan/huoltajan matkat, ratavuorot jne. Lisäksi maajoukkueisiin valitut uimarit voivat 
hakea tukea maajoukkueryhmien kilpailumatkoihin. 
 
Ryhmien tärkeimmät kilpailut ovat aikuisten ja nuorten Suomen mestaruuskilpailut, 
ikäkausimestaruuskilpailut sekä Rollo-kilpailut. Tavoitteena on lisäksi saada mahdollisimman 
monta uimaria Suomen edustusjoukkueisiin aikuisten ja nuorten kansainvälisiin arvokilpailuihin 
ja maaotteluihin sekä saavuttaa menestystä näissä kilpailuissa. 
 
Seura tukee parhaiten menestyviä uimareita avustamalla SM- ja NSM-kisoissa menestyneiden 
kilpailumatkoja hallituksen asettamien kriteereiden mukaisesti. 
 
Lisäksi palkitaan seuran parhaita uimareita saavutettujen Rudolph-taulukon pisteiden ja kauden 
aikana saavutetun menestyksen mukaisesti. 
 
Kaikkien uimareiden kanssa tullaan kauden aikana tekemään seuran ja uimareiden väliset 
uimarisopimukset toiminnan kehittämiseksi. 
 
Valmentajien ja ohjaajien kouluttautumista tuetaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
Masters-uinti 
Masters-toiminta jatkuu seuran sisällä perinteiseen tapaansa. Masters-uimarit vastaavat 
itsenäisesti valmennus- ja kilpailuohjelmistaan henkilökohtaisesti asettamiensa tavoitteiden 
mukaan. Masters-yhteyshenkilönä seurassa toimii Taito Nurmi. 
 
Harrasteuinti ja kurssitoiminta 
Seuran kurssitoiminnasta vastaa kurssivastaava apunaan hallituksen uimakouluvastaava. 
Kurssivastaavan vastuulla on kurssitoiminnan laatu, markkinointi ja ohjaajien rekrytointi, lisäksi 
hän toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja ohjaajien välillä. Kurssivastaava kehittää 
kurssitoimintaa ja pitää yhteyttä sekä ohjaajien kesken että vanhempien kanssa. Työpanokseen 
kuuluu osittain myös varsinainen ohjaustoiminta. 
 
Uimakoulut tullaan järjestämään pääasiassa Impivaaran uimahallin lastenaltaissa. 
 
Tekniikkakouluja ja kilpauintikouluja on tarkoitus järjestää Impivaarassa viikonloppuisin 
aukioloaikojen ulkopuolella sekä pari kurssia markkinointimielessä myös aukioloaikojen 
puitteissa. Haasteena tähän on seuroille Impivaarasta annettu rajallinen allasaika. 
 
 

Seuran järjestämät kilpailut 
 
Kaudella 2019-20 Aurajoen Uinti järjestää seuraavat kilpailut: 
 
Hessun uinnit syksyllä 2019, Viking Line -uinnit ja Pitkäperjantain uinnit keväällä 2020. 
Lisäksi yhteistyössä ÅSK:n kanssa järjestetään perinteiset Hela-uinnit keväällä 2020. 



 
 

Muu toiminta 
 
Turkulaisen uintiurheilun eduista huolehditaan ylläpitämällä toimivia yhteistyösuhteita Turun 
kaupungin Liikuntapalvelukeskukseen sekä muiden alueella toimivien vesiurheiluseurojen 
kanssa. 
 
Aurajoen Uinti ry on Tähtiseura. Tähtimerkki kertoo seuran laadukkaasta lasten ja nuorten 
toiminnasta. Seuraava Tähtiseura-auditointi on tulossa syksyllä 2019. 
 
Turkulaisten esikoululaisten uimaopetus on Aurajoen Uinnin järjestettävänä kaudella 2019–20. 
Lisäksi tarjoamme uinninopetusta Turun seudun muidenkin kuntien alueella toimiville 
esikouluille ja kouluille, sekä yksityisille päiväkodeille. 
 
Jäsenmaksut sekä valmennusmaksut ja kurssitulot ovat edelleen Aurajoen Uinti ry:n talouden 
kulmakivi. Yhdistyksen oman varainhankinnan tärkeimpinä keinoina ovat seuraväen talkootyöt ja 
yhteistyökumppanuudet. Kauden aikana tullaan satsaamaan uusiin varainhankinnan keinoihin ja 
yhteistyökumppanuuksiin. Lisäksi omien laadukkaiden kilpailujen järjestäminen on myös 
talouden kannalta tärkeää. 
 
 
Hallitus 


