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 nimi?

 rooli seurassa?

 adjektiivi, laatusana, joka kuvaa millainen Sinä 
olet seuratoimijana?



 Seuran lähtötilanteen kuvaus, seuran 
vision avaaminen/kirkastaminen



Miksi ÅSK on olemassa?

 Yhdistyksen tarkoituksena on uintiurheilun 
edistäminen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää harjoituksia, leirejä ja kilpailuja, 
osallistuu kansallisiin kilpailuihin, pitää 
uimakouluja ja -kursseja sekä suorittaa valistus- ja 
kasvatustyötä.

 ”Seura tarjoaa ympäristön ja tukea sille, että jokainen 
pystyy saavuttamaan omia tavoitteitaan”



 Tasapuolisuus

 Hyväntuulisuus

 Kasvatuksellisuus, lapsilähtöisyys

 Läpinäkyvyys

 Yksilön ja toisten arvostaminen

 Yhdessä tekeminen

 Perinteet

 Tavoitteellisuus

 Urheilijalähtöisyys



 Jäseniä: 680
 Lisenssiurheilijoita: 180
 Hallituksen jäseniä: 7
 Muita luottamusjohtajia: kilpailutr, taloustr?, 

taitouintiryhmä
 Päätoimisia työntekijöitä: 3
 Valmentajia: 16
 Ohjaajia: 20
 Toiminnan kokonaiskulut/vuosi: 615 000 e
 Olosuhdekustannukset/vuosi: alle 10 000e
 Markkinoinnin kokonaiskulut/vuosi: noin 0 e
 Koulutuskustannukset/vuosi: 3000 e
 Tase plussalla vai miinuksella ? -



 Uimarit
 Valmentajakollegat
 Seuran värit, logo on hyvä, seuran nimi
 Yhteisölliset tapahtumat
 Olosuhteet
 Vahva seuraidentiteetti
 Pitkät perinteet
 Menestys ja saavutukset
 Kaksikielisyys
 Hyvät suhteet kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin
 Suomessa tunnettu seura



HYVÄ SEURA
Selkeä toiminnan 

tarkoitus ja 
tulevaisuuden 

visio

1. Hyvä resurssien 
hankintakyky

2.Toimintajärjestelmän 
sujuvuus, hyvä hallinto

3. Hyvä sisäinen 
ilmapiiri

4. Tavoitteiden 
toteutuminen

5.Yleinen 
aktiivisuustaso hyvä

6. Jatkuvuus



 Millainen haluatte seuranne olevan  tulevaisuudessa?

 Visio on kuvaus ihanteellisesta, saavutettavissa olevasta
tulevaisuudesta

 Visio innostaa - se on syy yhteiseen ponnistukseen

 Visio on haavekuva, joka on puettu keskusteltavaan
muotoon

 Visio esitetään kuvailemalla konkreettisesti tavoitetilaa
ja sen ympäristöä tavoiteajankohtana

 Kuinka pitkä on strategiakautenne, mikä on 
tavoiteajankohtanne? N. 2024

 Kirjoitettu tavoite on todellinen tavoite



 Vasta kaikkien toimijoiden tiedossa oleva Visio 
on todellinen toimintaa ohjaava visio

 Jatkamme kehitystyötä yhdessä hallituksen 
jäsenten ja päätoimisten työntekijöiden kanssa 
18.9. ja sovimme, että sitä ennen jokainen kirjaa 
oman toimenkuvansa seurassa. Kirjoita se mitä 
Sinä aidosti teet seurassa.


