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Strategia 2022-2026, Salon Uimarit ry 
  
Salon Uimarit ry:n strategiassa linjataan seuran keskeiset toiminnot vuoteen 2026 asti. Strategian 
tavoitteita tarkastellaan vuosittain ja seuran toimintaa kehitetään edelleen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Strategia luo suuntaviivat toimintamme suunnittelulle ja kehittämiselle. Viisivuotisen strategian tavoitteena 
on muodostaa kokonaisvaltainen valmennuksen toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan uimaseuran 
pitkäjänteistä ja tavoitteellista kehitystä.  
 
Strategiset painopistealueet 

- seuran kurssitoiminta, johon resursoidaan niin seuran ajallisia kuin rahallisia resursseja 

painotetusti. Painotuksen tavoitteena on vahvistaa seuran kurssitoimintaa niin laadullisesti kuin 

määrällisesti, muun muassa jäsenmäärän kasvulla ja päivittäisen toiminnan laadun parantumisella. 

Kurssitoiminnan laadun kehittymistä mitataan muun muassa toiminnassa olevien määrällä, 

asiakastyytyväisyydellä sekä seuran näkyvyyden kasvulla.  

- Valmennuksen laadun kehittäminen. Seuran kurssitoiminta tuottaa vahvistuttuaan ja 

laajennuttuaan vuosittain nykyistä enemmän potentiaalisia kilpauimareita ja uimahyppääjiä, joten 

valmennuksen laatuun panostaminen antaa jäsenillemme mahdollisuudet nousta korkealle tasolle 

ikäryhmissään. Laadun kehittymistä mitataan muun muassa harjoitusolosuhteiden parantumisella, 

koulutettujen valmentajien määrän kasvulla, toiminnassamme olevien urheilijoiden lukumäärällä 

sekä kansallisten arvokilpailuiden edustajamäärällä.  

- Selkiyttää ja yksinkertaistaa seuran toimintaa keskittymällä seuran perimmäiseen toiminta-

ajatukseen ja seuran ydintoimintoihin.  

- Uimaseuran strategia näkyy seuran kaikilla toiminnan osa-alueilla, strategian tärkeimpänä 

tavoitteena on antaa suunta seuramme kehittymiselle merkittäväksi paikalliseksi toimijaksi.  

- Kaikki toimintaamme osallistuvat henkilöt ovat tasa-arvoisia ja toimintaan pystyy osallistumaan 

oman osaamisensa ja halunsa mukaan.  

 
VISIOMME 
 
 ”Salon Uimarit ry on vuonna 2026 Suomen vahvin lapsia ja nuorisoa kokonaisvaltaisesti elämään 
kasvattava urheilun erikoisseura.” Visio kattaa kaiken uinti- ja vesiliikuntaan liittyvän toiminnan. Visiomme 
koostuu seuraavista osa-alueista:  

1) Vesiurheilu ja -liikunta ovat kolmen harrastetuimman lajin joukossa Salossa  

a. Seuramme jäsenmäärä on kolmen suurimman salolaisen erikoisseuran joukossa 

(>500 jäsentä)  

b. Seuramme lisenssiurheilijoiden määrä nousee vuosittain  

c. Seurallamme on paljon sekä aktiivisia että potentiaalisia tulevaisuuden 

harrastajia  

2) Vesiurheilu ja -liikunta ovat paikallisesti merkittäviä liikuntamuotoja  

a. Edistämme Salon alueen ihmisten uima- ja vesiliikuntataitoja merkittävällä 

tavalla  

b. Liikutamme suurta osaa Salon alueen lapsista ja nuorista seuramme kautta  

c. Vesiliikunta ja -urheilu ovat eturivin liikuntamuotoja Salon alueella  

3) Salolainen vesi- ja uintiurheilu on merkittävä toimija paikallisella ja kansallisella tasolla  

a. Seuramme näkyy katukuvassa ja mediassa, meidät tiedetään ja tunnetaan  
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b. Seuramme osallistuu aktiivisesti paikallistason liikunta-asioita koskevaan 

päätöksentekoon  

c. Olemme seuratoiminnan edelläkävijä, muut Salon alueen seurat seuraavat 

esimerkkiämme 

d. Seuramme urheilijat menestyvät kansallisissa kilpailuissa Seuran 

toimintamuodot Seura toiminta jakaantuu ydintoimintoihin ja muihin 

toimintoihin, jotka ovat seuran päivittäistä toimintaa sekä niihin liittyviä 

tukitoimia. Seura panostaa strategiansa mukaan ydintoimintojensa 

kehittämiseen ja laajentamiseen. Ydintoimintoihin panostaminen niin ajallisesti 

kuin rahallisesti palvelee seuran tulevaisuuden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

vaikuttavuutta. Seura menestyy tulevaisuudessa useilla menestyksen mittareilla 

keskittymällä ydintoimintojen laadun parantamiseen. Myös muita seuran 

toimintoja kehitetään, mutta pääpaino toiminnan kehittämisessä on 

ydintoiminnoilla.  

Seuran ydintoimintoja ovat tällä hetkellä:  
 

1) Kurssitoiminta  
2) Kilpauintivalmennus  
3) Kilpailutoiminta  
4) Uimahyppyvalmennus  
5) Vesipallotoiminta   

 
Seura tarjoaa lapsille ja nuorille kilpauintivalmennusta sekä niihin sisältyvää tukitoimintaa, muun muassa 
kilpailuja ja leiritystä. Ryhmät harjoittelevat ryhmän tasosta riippuen kahdesta kahdeksaan kertaan viikossa 
Salon uimahallissa, lisäksi ryhmille järjestetään monipuolista oheisharjoittelua, esimerkiksi lenkkeilyä ja 
kuntosaliharjoittelua. Seuran valmennusryhmissä on käytössä tasovalmennusjärjestelmä. Seuran 
kilpailutoiminta käsittää kansallisten kilpailujen järjestämisen, kisaorganisaation ylläpidon ja kehittämisen 
sekä toimitsijoiden kouluttamisen. Seura järjestää vuosittain kahdesta kolmeen kansallista kilpailua, jonka 
lisäksi seura järjestää seuran sisäisiä kilpailuja noin 6 kappaletta eli yhteensä noin 8 kilpailua vuodessa. 
Seuran sisäisillä kilpailuissa seuran tutustuttaa jäseniään uinnin kilpailutoimintaan sekä pitää 
kisaorganisaationsa ajan hermolla. Seura kouluttaa kilpailuihinsa vuosittain uusia toimitsijoita sekä hankkii 
toimitsijoilleen lisäkoulutusta mm erilaisten sääntöseminaarien avulla.  
 
Seuran kurssitoiminta käsittää niin lasten, nuorten kuin aikuisten uimaopetus- ja harrasteuintitoiminnan. 
Kurssitoiminnan muotoja ovat tällä hetkellä:  
- lasten alkeis- ja jatkokurssit  

- lasten ja nuorten vesirallikurssit  

- lasten uintikerhotoiminta  

- aikuisten tekniikkakurssit  

- erityisryhmät  
 
Lasten ja nuorten vesirallikurssit ovat suurin yksittäinen kurssitoimintamme muoto, jota järjestetään sekä 
Salon että Paimion uimahalleissa, lisäksi järjestämme aikuisten tekniikkakursseja. 
 
Uimahyppääjät harjoittelevat Salon uimahallissa kaksi kertaa viikossa, tämän lisäksi yhden kerran viikossa 
Halikon liikuntahallin volttimontulla. Valmennuksen lähtökohtana on antaa hyppääjille perusvalmiudet 
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uimahyppyjen harrastamiseen. Uimahyppääjät järjestävät lisäksi seuran sisäisiä kilpailuja, jolla 
tutustutetaan hyppääjät kilpailutoimintaan.  
 
Vesipalloilijat harjoittelevat Salon uimahallissa kaksi kertaa viikossa, tämän lisäksi vesipalloilijoilla on 
mahdollisuus heille varattuun uintivuoroon. Toiminta ei ole tällä hetkellä kilpailusuuntautunutta (joukkue ei 
osallistu sarjoihin), vaan toiminta on vapaamuotoisempaa ja toiminnan tavoitteena on antaa 
perusvalmiuksia vesipallon pelaamiseen. Vesipalloilijat järjestävät harjoitusten lisäksi lajin ulkopuolisille 
lajikokeiluja yhdestä kahteen kertaa vuodessa, joilla on tarkoitus houkutella uusia jäseniä mukaan 
joukkueen toimintaan.  
 
Salon Uimarit haluaa tiivistää yhteistyötään Salon kaupungin kanssa, erityisesti liikuntapalveluiden osalta. 
Tarjoamme kuntalaisille vesiliikuntapalveluja järjestämällä erilaisia kursseja yhteistyössä kaupungin kanssa, 
esimerkiksi uimakouluja ja uintikerhotoimintaa. Tavoitteenamme on asteittain nostaa omaa rooliamme 
kaupungin vesiliikuntapalvelujen järjestäjänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


