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HELSINGFORS SIMSÄLLSKAP RF TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Yleistä
Vuosi 2019 tulee olemaan Helsingfors Simsällskap rf:n 132. toimintavuosi.
Vuonna 2019 seuran toiminnan painopisteitä ja tavoitteita tulevat olemaan:

•

Seuran toiminnan ja talouden jatkuva seuranta ja sopeuttaminen
huomioiden saatavilla oleva ratatila, ratatilasta maksettavat vuokrat sekä
jossain määrin vaihteleva ja siten vaikeasti ennustettava Helsingin kaupungin
myöntämän tuen määrä.

•

Seuran
päätöksenteon
läpinäkyvyyden
kasvattaminen,
seuran
yhteisöllisyyden
ja
jäsenistön
yhteistyön
lisääminen,
hyvän
yhteistyökumppanuuden jatkaminen seuran toiminnan kannalta tärkeiden
kumppaneiden, ml. Helsingin kaupunki, Urheiluhallit Oy, Uimaliitto sekä
muut Helsingin uimaseurat, kanssa ja toiminnan ennustettavuuden
parantaminen.

•

Seuran kotisivujen uudistaminen.

•

Seuran taloushallinnon tehostaminen ja kustannusten alentaminen,
tarkoituksena kehittää edelleen kirjanpitoprosessia
taloustilanteen
valvontaa
reaaliaikaisemmaksi
sekä
parantaa
taloustilanteen
ennustettavuutta ja budjetointia.

•

Kurssitoiminnan jatkuva kasvattaminen ja laadun parantaminen,
kurssitoiminnasta kilpauintiin ja vesipalloon siirtyvien junioreiden määrän
kasvattaminen sekä kurssitoiminnasta saatavan varainhankinnan lisääminen.
Kurssitoiminnan suhteen pyritään jatkuvasti turvaamaan tarvittava
allas/opetustila sekä etsitään korvaavia ratoja ja tiloja jos niiden saatavuus
vaarantuu.
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•

Seuran järjestämän harrastetoiminnan edelleen kehittäminen uusien
harrastajien saamiseksi mukaan seuran toimintaan.

•

Vammaisuintitoiminnan edelleen kasvattaminen (SKILLS – ryhmät) sekä kilpaettä harrastetasolla.

•

Seuran kilpauinti-toiminnan edelleen kehittäminen, jotta seura pystyy
parantamaan ja turvaamaan tällä hetkellä menestyvää kilpauintitoimintaa.

•

Seuran vesipallotoiminnan pitkäjänteinen ja tulevaisuuteen suuntaava
kehittäminen.

Kilpauinti
Rolloikäluokka (tytöt 10-12, pojat 11-13)
Vuonna 2019 Simmiksen Rolloikäluokat ovat kasvussa. Tavoitteena on kuitenkin
saada 20-25 uimaria Rolloihin. Heistä on realistista odottaa 1-2 uimaria mitaleille
ja 4-5 uimaria pistesijoille kilpailussa. Sijatavoite 2019 Rolloissa on olla
pistekilpailun keskikolmanneksessa.
Rolloleiripaikkatavoite 2019 on vielä 2 paikkaa. Vuonna 2020 tähtäämme siihen,
että meillä on ainakin kolme (3) Rollojoukkue-edustajaa Rolloleireillä.
Ikäkausimestaruusuinti-ikäluokka (tytöt 12-15, pojat 13-16)
Meillä on hyvät ja menestyksekkäät ikäluokat 2003-2007 syntyneissä tytöissä ja
pojissa.
Ikäkausimestaruusuintien osalta vuonna 2019 sijoitustavoitteena seurojen
välisessä kilpailussa on sijat pistesijoilla 3-5. Maajoukkuetavoite IKM-tasolla on
3-5 uimaria.
Nuorten SM-ikäluokka (tytöt 16-17, pojat 17-18)
Mäkelänrinteen urheilulukioyhteistyö on tässä ikäluokassa oleellista toiminnalle.
Jos joku uimari haluaa siirtyä muualta Märsky-opintojen vuoksi Simmikseen,
tuemme harjoittelua lukio-Simmis-konseptilla, jossa kaikki harjoittelu tapahtuu
Mäkelänrinteessä koulupäiviin nivoutuen. NSM-ikäluokissa vuonna 2002
syntyneiden Simmis-uimareiden vähyys näkyy edelleen kaudella 2019.
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Nuorten SM-ikäluokassa tavoitteena on 2-3 maajoukkuepaikkaa. NSM-kisoissa
tavoittelemme edelleen sijoja 1-3.
Edustusryhmä
Simmis on houkutteleva vaihtoehto vuonna 2019 uimareille, jotka siirtyvät
pääkaupunkiseudulle opiskelemaan. Haluamme pitää kilpauinnin toimivana
kokonaisuutena myös aikuisuuden saavuttaneille uimareille. Tavoitteenamme on
jatkaa tasovalmennusta SM-edustusryhmän tarpeisiin vastaten. Kaudella 20172018 aloittanut Urhea-ryhmä jatkaa toimintaansa ja siihen nimetään noin 10
uimaria. Urhea-ryhmän kautta kehitämme edelleen Top Team –toimintaa ja
tarjoamme uimareillemme mahdollisuuden valita juuri hänelle parhaiten sopivan
valmentaja ohjaamaan kehitystä uimarin urapolulla.
Aikuisten maajoukkueessa tulisi olla 3-5 Simmistä edustavaa uimaria senior ja
pre-senior-tasolla. SM-kisoissa tavoitteena on pistekisan ja mitalitilaston
kärkisijat 1-3.
Vammaisten SM-ryhmä Skills-kilpa
Skills-kilparyhmän uimarit harjoittelevat omassa ryhmässään, mutta myös
integroidusti oman ikäryhmänsä kanssa sekä ajankäytöllisistä syistä Skillsharrasteryhmässä.
Tavoitteemme vuonna 2019 on, että Skills-kilparyhmän uimareita sijoittuvat SMkisoissa pistesijoille ja maajoukkuetoiminnassa on mukana 3 vammaisuimaria
Simmiksestä. Vammaisuimareista tavoitteena on yksi MM-kisapaikka.
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Harrasteuinti
Dreamteam
Vuoden 2019 tavoite on kasvattaa harrastajauintiryhmien kävijämäärää.
Harrasteryhmiin ohjataan uimareita testipäivästä sekä sellaisia uimareita, jotka
lopettavat kilparyhmissä. Harrasteryhmien toiminta jatkuu vuonna 2019 Viivi
Braskin ja Aleksi Paavosen vetämänä 1-4 kertaa viikossa harjoittelevin
Dreamteam-ryhmin.
Skills-harraste
Vammaisten harrasteuintiryhmä Skills harjoittelee 2019 kaksi kertaa viikossa.
Harrasteryhmässä on tilaa myös uusille vammaisuimareille. Skillsharrasteryhmän tavoitteena on saada harrastajat innostumaan myös
kilpauinnista ja ainakin saada osa Skillsin uimareista kokeilemaan kilparyhmää.

Masters
Aikuisten Masters-ryhmissä on sekä harrastepolku että kilpapolku.
Harrasteryhmien Masters LYK ja Masters Challenge tarkoituksena on uimataidon
kehittäminen ja nopeuden parantaminen. Kilparyhmissä pyrimme parantamaan
pysyvyyttä monipuolisen harjoitushinnoittelun ja harjoitusvuorojen jatkuvuuden
osalta.
Myös
Masters-valmentajiksi
ohjataan
seuran
Uimaliiton
valmennuskoulutuksen saaneita omia aikuisuimareitamme.
Kilparyhmät tavoittelevat mastersien SM-kisoissa pistesijoja 1-5. Osa Mastersuimareista osallistuu myös mastersien MM-kisoihin.

Simmiksen oma kilpailutoiminta 2019
Simmis järjestää vuonna 2019 vuoden 2018 tapaan 5 HSS cup –kisaa omalle
jäsenistölleen. Lisäksi järjestämme pitkäperjantaina Simmis-uinnit, kesäkuun
Märsky-uinnit sekä syyskuun Hössö-uinnit. Simmis- ja Märsky-uinnit ovat
aiemmin olleet FINA-näyttökisoja ja pyrimme saaman FINA-statuksen takaisin
myös Märsky-uinneille.
Vuonna 2019 (huhtikuu) Suomen Uimaliitto on järjestämässä Helsinki Swim
Open-nimisen kansainvälisen uintikilpailun Märskyssä. Kilpailu kuuluisi mukaan
Nordic Swim Tour-nimiseen kilpailukokonaisuuteen, jossa mukana Stockholm
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Swim Open ja Bergen Swim Open. Simmis pyrkii tukemaan Uimaliittoa tässä
projektissa erikseen sovittavalla tavalla.

Uintijaos
Uintijaos kokoontuu 2019 vähintään 6 kertaa. Jaoksen tavoitteena on tukea
hallituksen toimintaa ja edistää uinnin kehittämistä Simmiksessä. Jaos päättää
kisa-aikataulun, hoitaa kisajärjestelyt ennen kisoja, valmistelee uintia koskevat
päätökset hallitukselle ja tekee ehdotuksia uintiin liittyvän toiminnan
parantamiseksi. Lisäksi jaoksen vastuulla on ehdottaa hallitukselle vuosittain
palkittavat uinnin seuratoimijat ja uimarit.
Vuonna 2018 keskityimme HuimaSeura/Tähtiseura-kriteeristön täyttämiseen.
Vuoden 2019 kevään aikana Simmis auditoidaan, johon on valmistauduttu
syksystä 2018 alkaen mm kehittämällä seuran viestintää ja laajentamalla
vapaaehtoispoolia.
Vuonna 2019 käytämme edelleen kuvantamista uimarin harjoittelun tukena.
Kuvantamispalvelut alkavat laajemmalla mittakaavalla ja jokaiseen
kuvantamiseen kuuluu tekniikka-analyysi päävalmentajan tai oman valmentajan
kanssa.

Valmennuskeskus
Simmis tukee Olympiakomitean ja Urheiluakatemian suunnitelmia perustaa
uinnille Valmennuskeskus, joka toimisi Mäkelänrinteen uintikeskuksessa.
Valmennuskeskus ja Simmis keskustelevat valmennuksen osalta tehtävän
yhteistyön muodoista.

Kurssitoiminta
Simmis järjestää uimakouluja Pirkkolassa, LYK:in koulun uimahallissa, SYK:in
koulun uimahallissa, sekä Haagan Valkea Talon tiloissa. n Töölöstä ja
Helsinginkadun Urheilutalosta menetettyjen vuorojen tilalle on lisätty kursseja
sekä Valkea Talon että LYK:in uimahalleihin.
Kurssien lisäksi järjestetään kaksi viikon mittaista kesäleiriä Pirkkolan
uimahallissa. Tehostetaan kesäleirien markkinointia.
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Pyritään tehostamaan allastilojen käyttöä samalla kuitenkin varmistaen kurssien
laadukkuus. Kannustetaan mahdollisimman moni kurssilainen mukaan
Simmiksen kilpa- ja harrasteuintitoimintaan.
Kurssitarjontaa pyritään kehittämään ja lisäämään. Tartutaan ajankohtaisiin
trendeihin ja pyritään tarjoamaan esimerkiksi aikuisille triathloniin keskittyvää
uintikurssia. Tarjotaan myös purjehtijoille oheistoimintana uimakouluja. Simmis
tulee tarjoamaan Rastiksen förskolan uimakouluihin ohjaajia. Keväällä 2019
järjestetään kolme Simmiksen ohjaamaa ryhmää.

Vesipallo
Seuran vahvoja vesipalloperinteitä on tarkoitus vaalia, ja siksi pyrimme
panostamaan Simmiksen oman vesipallon junnutoimintaan ja sen kehittämiseen.
Seuran vesipallotoiminnan varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen on
ensiarvoisen tärkeää ja siihen tullaan panostamaan.
Seura tulee keskittymään aktiiviseen vesipallon kurssitoiminnan ja
sarjatoiminnan kehittämiseen, nykyisten nuorten valmentajien mentorointiin ja
kouluttamiseen, fokusoiden vuoteen 2022, jolloin tavoitteena on vahva, kaikki
ikäryhmät käsittävä junnutoiminta (D, C, B ja A-junnut). Vuoteen 2022 mennessä
pyritään siihen, että seuran vesipallotoiminta on valmis siirtymään takaisin
pääsarjatasolle.

Hallinto
Hallinnon tavoitteena on tehostaa seuran kilpauintiin ja vesipalloon keskittynyttä
toimintaa entisestään, sekä tasapainottaa ja vahvistaa seuran taloutta. Seura
pyrkii
pitämään
jäsenten
maksettavat
harrastuksen
kustannukset
mahdollisimman alhaalla.
Hallintoa pyritään edelleen kehittämään seuran saaman Huima/TähtiSeura –
statuksen edellyttämällä tavalla, tavoitteena yhä kasvava tuki huippu-urheilun
menestymiselle sekä entistä ammattitaitoisempi seurahallinto.
Seuratalouden läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta pyritään edelleen
parantamaan uusien taloushallintoratkaisujen avulla ja resurssien kohdentamista
optimoimalla. Myös pyrimme löytämään kontakteja, joiden avulla olisi
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mahdollista saada yksityiseltä sektorilta tukea toimintaamme, myös omaa
vapaaehtoistyöhön perustuvaa varainhankintaa pyritään parantamaan.
Vuoden 2019 aikana seuraamme jatkuvasti toimintaolosuhteissa tapahtuvia
muutoksia ja niiden vaikutuksia seuran toimintaan ja talouteen ja toimintaa
sopeutetaan tarvittavalla tavalla. Tavoitteena on vahvistaa seuran taloutta
paremmin kestämään erilaisia olosuhteiden muutoksia.
Vuonna 2019 hallinto jatkaa seuran hallinnossa noudatettavien periaatteiden
vahvistamista Huima/TähtiseuraSeura -kriteerien mukaisesti.
Luomme ja ylläpidämme hyviä suhteita kaikkiin yhteistyökumppaneihin.

Vanhempaintoimikunta
Vanhempaintoimikunnan toiminta pyritään herättämään, nimeämään
vastuuhenkilöt, ja mm. talkootöiden ja muiden seuratoimintaan liittyvien
vapaaehtoistoimin toteutettavien varainhankintamallien eteen tehtyä työtä
pyritään lisäämään. Toiminnanjohtajan palkkauksen onnistuessa, tämän
toimikunnan aktiivisuuden herättäminen olisi toiminnanjohtajan tehtävä.

