
Tervehdys taas uimarit, valmentajat, vanhemmat ja seura-aktiivit, 

ÅSK:n hallitus kokoontui maaliskuun alussa kolmanteen varsinaiseen  

kokoukseensa, muutama sähköpostikokous pidettynä tässä välissä, jotta  

olemme saaneet tilitoimiston vaihdon ja muun taloushallinnon  

kehittämisen vietyä eteenpäin. 

 

Sitten viime kokouksen on toki tapahtunut paljon muutakin, kuten  

päävalmentajan palkkaaminen ja asian edettyä nopeasti on Ari Palve jo  

ehtinyt aloittaa tehtävänsäkin seurassa tutustumalla työympäistöön ja  

uusiin kollegoihin sekä osaan uimareistakin. Arin palkkaamisesta toki jo  

tiedotettiin erikseenkin ja saatiin myös palstatilaa paikallisessa  

lehdessäkin. Tämä kevätkausi mennään siis kuten jo aikaisemmin on  

suuniteltu ja tämän alkavan kevään sekä tulevan kesän aikana sitten Ari  

ja muu valmennustiimi käyttää aikaa yhteistyössä myös jo syyskauden  

suunnitteluun johon palataan aikanaa ja siis hyvissä ajoin ennen  

syyskauden alkua. Muutoksista huolimatta halutaan pitää työrauha, niin  

uimareilla kuin valmentajillakin kauden pääkisoihin valmistautumisessa  

ja ollen sitten taas entistä paremmin valmiina uuteen kauteen kun sinne  

asti päästään. 

 

Hallitus on viime kokouksessaan myös päättänyt lisätä tiedonkulkua  

valmennuksen ja hallituksen välillä sen lisäksi, että Tero  

toiminnanjohtajan roolissaan välittää tärkeimmät tiedot molempiin  

suuntiin kokouksiin osallistuneena, mutta haluamme lähentää ja tiivistää  

kommunikaatiota edelleen ja suoraan myös valmennustiimin kanssa niin,  

että vähintään 3-4 kertaa vuodessa hallitus kutsuu valmennustiimin  

koolle kokouksien yhteydessä. Ajankohdat sovitetaan kevät- ja  

syyskauteen sopiviksi huomioiden kunkin kauden kilpailuohjelmat. 

 

Kuten Tero jo aiemmin kirjoittikin, niin tilitoimisto on virallisesti  

vaihtunut 1.3. ja ÅSK:n uutena tilitoimistona toimii  

Wahlsten-Rantalainen. Koko muutos prosessi on teettänyt paljon töitä,  

eikä vähiten se, että edellisen tilitoimiston kanssa on ollut haasteita  

jotka myös tähän ratkaisuun johtivat ja lisäksi meidän on vielä saatava  

myös viime vuoden tilinpäätös asianmukaisesti tehtyä heidän kanssaan.  

Olemme siis hyvällä tiellä kohti asianmukaista  

taloushallintajärjestelmää kokonaisuutena, joka tulee vastaamaan  

tämänpäivän vaatimuksiin talouden seurantaan lähes reaaliaikaisesti sekä  

mahdollistaen monet muut nykykäytännöt ja esim. e-laskutuksen. Samalla  

myös mahdolliset laskumuistutukset sekä perintäpalvelut olemme  

ulkoistaneet kuten yleinen käytäntö on. Tässä yhteistyökumppanimme on  

Visma. 

 

Kiitos Camillalle paneutumisesta ja ahkeruudesta kirjanpitoomme  



kokonaisuudessaa, joka on se perusta jonka päälle voimme rakentaa tämän  

uuden taloushallintomallin sekä saaden myös viime vuoden kirjanpidon ja  

näin ollen tilinpäätöksen hyväksyttävälle tasolle (valitettavasti  

aikaisempi tilitomistomme ei ole tässä kovin hyvin onnistunut tälläkään  

kertaa). 

 

Vuoden 2019 talousennuste näyttää seuraavan edelleen hyvin tehtyä vuoden  

2019 talousarviota. Seuran kassatilanne on hyvä ja sitä seurataan  

aktiivisesti yhdessä talousennusteen kanssa. 

 

Hallitus on päättänyt myös kohdentaa yhden tileistään ainoastaan  

taitouinnin käyttöön, koska taitounti toimii jo nyt oman budjettinsa  

raameissa. Tilin käyttöoikeudet myönnettiin Outi Kiilille ja Harri  

Juslenille. 

 

Varainhankinnasta käytiin runsaasti keskustelua ja Teron aikaisemman  

viestinkin mukaisesti tähän päätettiin etsiä lisää aktiivisia  

osallistujia. Yhteydenotot suoraan Terolle siis. 

 

Erilaisia tukianomuksia on tehty useita, mutta tähänkin otetaan  

mielellään vastaan uusia ajatuksia sekä ehdotuksia. Tero vastaa ja  

koordinoi näitä myös jatkossa. 

 

Hallitus haluaa erikseen kiittää Pekka Vahteraa 5000eur varanhankinnasta  

koko seuran käyttöön. 

 

Lisäksi muistutetaan kaikkia jäseniä aktivoimaan TOK bonuksen ÅSK:lle  

ellei jo ole sitä tehnyt. 

 

Seuralla on yhteistyösopimuksia kuten sopimus Aquanetin kanssa, joka  

kattaa tämän vuoden. Hallitus päätti perhtyä näihin aikaisemmin  

tehtyihin sopimuksiin tarkemmin ja arvioida jatkoa kunkin osalta  

erikseen. Samalla sovittiin, että Tero toiminnanjohtajana koordinoi  

kaikkia seuran yhteistyösopimuksia. 

 

Hallitus päätti aloittaa myös kevätkokouksen valmistelut ja kokouksen  

päivämäärä vahvistetaan heti jäsenistölle, kun varmuus viime vuoden  

tilinpäätöksen valmistumisesta on olemassa. Kevätkokouksen yhteydessä  

järjestetään myös infotilaisuus, joka mahdollistaa keskustelun  

hallituksen, toiminnanjohtajan, valmennuksen sekä koko jäsenistön  

välillä. 

 

Kilpailuista käytiin keskustelua hyvässä hengessä ja erityisesti nyt  

omien kisojen lähestyessä. Christina on ansiokkaasti tuonut tietoa  



kilpailutyöryhmästä hallitukseen ja keskustelua on täten voitu käydä  

hyvin perusteellisesti ohjaten ajatuksen yhteiseen suuntaan. Seuralle on  

tärkeää järjestää kilpailuja, niin että ne sujuvat mallikkaasti, mutta  

myös niin, että ne voidaan toteuttaa mahdollisimman kannattavasti niissä  

puitteissa mitkä meillä ovat. Kaikista kilpailuista tehdään  

budjettiarviot ja niiden toteutumista seurataan, jonka perusteella  

pyritään suunnittelemaan aina tulevia kilpailuja. Toki kilpailujen  

onnistumista arvioidaan myös muuten ja erityisesti myös niistä saadun  

mahdollisen palautteen kautta. 

 

Kevättä odotellen ja vielä kannattaa hyödyntää viimeiset hanget ennen  

sitä! 


