Hei kaikille uimareille, valmentajille, vanhemmille ja seura-aktiiveille.
Kuluva uusi vuosi on jo hyvää vauhtia käynnissä ja niin on myös uusi ÅSK:n hallitus
aloittanut työskentelyn järjestäytymällä ensimmäistä kertaa 15.1.2019.
Olemme halukkaita parantamaan tiedottamista kaikilla tasoilla, johon kuuluu myös
hallituksen kokouksista tiedottaminen, niin yleisesti kuin myös oleellisista päätöksistä
kertominen. Tavoite on siis jakaa kokousten sisällön mukainen viesti jokaisen kokouksen
jälkeen. Tässä niistä ensimmäinen.

Hallituksen kokous 15.1.
Tapasimme Hotelli Scandicissa tällä kertaa, johon syynä oli tapaaminen Uimaliiton
edustajien kanssa hallituksen kokouksen jälkeen. Uimaliitto oli varannut tilat myös
meidän kokouksen käyttöön.
Hallitus kokoontui hyvässä vahvuudessa vain yhden jäsenen ja yhden varajäsenen estyessä
läsnäoloon hyvästä syystä, eli olimme päätösvaltaisesti paikalla.
Kokous oli erityisesti tarkoitettu järjestäytymiseen, joten lyhyen esittelykierroksen
päätteeksi sovimme seuraavista tehtävien jaosta:
Varapuheenjohtaja: Björn Enroth
Talousvastaava: Camilla Stjernschantz
Sihteeri: Hannu Kinnunen
Kilpailuvastaava: Christina Nokkala
Varustevastaava: Anita Herpola
Tiedostusvastaava: Emmi Virtanen
Matkanjärjestäjä: Juha Pakomäki
Kurssivastaava: Satu Möller
Jäsenrekisterivastaava: Christina Nokkala
Henkilöstövastaava: Tero Laine operatiivisesti, hallitus vastuussa kollektiivisesti
Talousasioista todettiin, että viime vuoden kirjanpito ei ole vielä valmistunut, koska
kaikkia tilisuorituksia viime vuodelta ei ole vielä kirjattu. Kurssit uudelle kaudelle
ovat myyneet hyvin ja ovat linjassa talousarvion kanssa. Samoin tammikuu on käynnistynyt
talouden osalta suunnitellun mukaisesti esim. valmennusmaksujen osalta. Työ on myös
alkanut uuteen tilitoimistoon siirtymiseen (päätös tästä tehtiin jo edellisellä
hallituskaudella), jonka kautta taloudenhoito automatisoituu huomattavasti ja talouden
seuranta sekä ennustettavuus parantuu.
Henkilöstöasiat ovat lähes ainoita asioita joissa laki rajoittaa hallituksen
mahdollisuutta tiedottaa kaikesta. Muusta pyritään kertomaan aktiivisesti ja avoimesti.
Tässä kokouksessa esim. päätimme käynnistää prosessin mahdollisen päävalmentajan /
valmennuksen johtajan hakemiseksi seuralle. Ratkaisun toivotaan löytyvän vuoden
ensimmäisen puolikkaan aikana. Tiedotamme tästäkin heti lisää, kun jotain konkreettista
kerrottavaa on.
Uuden hallituksen järjestäytymiseen liittyi myös muutoksien hyväksyminen
tilinkäyttöoikeuksiin ja päätös luottokorttien käytöstä poistamiseen vanhoilta
hallituksen jäseniltä. Puheenjohtajana en nähnyt tarvetta omalle seuran luottokortille.
Lisäksi päätimme, että seuran hallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät tule nostamaan
palkkioita vuonna 2019, eivätkä muutkaan vastuuhenkilöt, joille on maksettu aiemmin
palkkioita.
Kokoukseen oli tällä kertaa rajallinen aika, koska olimme sopineet tapaamisesta myös
Uimaliiton edustajien kanssa ja täten myös muutama asia siirtyi myös seuraavalle
kokoukselle, joka tullaan pitämään kuitenkin jo 2-3 viikon sisällä.
Kokous oli erittäin yhteistyökykyinen ja -haluinen. Tästä on todella hyvä jatkaa
eteenpäin.

Palaveri Uimaliiton kanssa:
Jatkoimme iltaa tapaamalla Uimaliiton edustajia, Ippe Natunen ja Jaana Sinervuo-Tarula,
sekä Kihulta oli mukana Outi Aarresola. Tapaaminen oli jatkoa viime syksyltä, jonka
taustalla on Uimaliiton näkemys Turun alueen tärkeydestä tulevaisuuden uintimenestysten
saavuttamisessa kansainvälisellä tasolla, onhan Turun alueella yhdet parhaista puitteista
koko maassa. Meillä on myös paljon nuoria lahjakkaita, potentiaalisia urheilijoita, mutta
suhteessa siihen aika vähän ”aikuisia” huipulla urheilevia uimareita. Tässä on
mahdollisuus.
Tapaamisen sisältö oli keskusteleva ja avoin, joten saimme hyviä ajatuksia, ehdotuksia
sekä sparraustakin. Lisäksi myös työkaluja on tarjolla seuran kokonaisvaltaisessa
kehittämisessä eteenpäin, esimerkiksi Tähtiseuraksi, joka sisältää esim. monia
laadullisia tavoitteita seuran toiminnalle eri tasoilla. Keskustelua oli myös alueellisen
yhteistyön kehittämisestä sekä myös laajemminkin niin seurarajojen kuin aluerajojenkin
ulkopuolelle. Näissä on paljonkin mahdollisuuksia, mutta olemme kuitenkin päättäneet
keskittymisestä oman seuran kehittämiseen, niin että se on ykkösprioriteettimme juuri
nyt. Kun koemme, että aikamme ja resurssimme riittävät myös laajempaan kokonaisuuteen,
niin olemme ehdottomasti kiinnostuneita katsomaan yhteistyön mahdollisuuksia enemmän.
Myös mahdollinen Tähtiseura -hanke on sellainen joka vaatii aikaa ja resursseja, joten
siihenkin on palattava, kun mahdollista. Huomioitavaa on kuitenkin se, että monet niistä
asioista joita jo nyt teemme ovat myös osana tuota mahdollista Tähtiseura -hanketta.
Teemme päätökset näistä sitten itsenäisesti seuran ja kokonaisuuden kannalta parhaaksi
katsoen. Tiedotamme näistäkin lisää, kun uusia ajatuksia tai päätöksiä syntyy sekä otamme
mielellämme vastaan hyviä ajatuksia ja osallistumista seuran toimintaan ja kehittämiseen.
Työn iloa, niin altaassa, altaan reunalla kuin ulkopuolellakin.
Talvisen raikkain terveisin,
Janne

