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VEDESSÄ ON VIRTAA!



Visiomme:
Halutuin laji huipulla!

Missiomme:
Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä
uimaseurojen kanssa, jotta:
- vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

monelle elinikäinen harrastusmuoto
- saavutamme lajeissa kansainvälistä menestystä.

Lupauksemme:
Terveyttä ja elinvoimaa • Elämyksiä ja unelmia •
Innostusta ja taitoa

Arvomme:
Ilo • Arvostus • Halu olla paras



Päämäärät 2020

Harrastajamäärän kasvattaminen

Urheilullinen menestys

Kilpailuista tapahtumiin

Taloudellisten resurssien
varmistaminen

Arvostavat toimintatavat

Halutuin laji huipulla!



Harrastajamäärän kasvattaminen

• Uinti 6500
• Uimahypyt 350
• Taitouinti 200
• Vesipallo 550

Lisenssiurheilijoita +15%

• Seurojen harrastetoiminta monipuolistuu ja vahvistuu
• 10% lisää seuraharrastajia
• 75% seuroista tarjoaa uimaopetusta

Lisää harrastetoimintaa koko
elämänkulussa

• 5 uudessa uimahallissa uimaseuratoimintaa
Uusiin uimahalleihin
uimaseuratoimintaa

• Lajien alueellinen kilpailutoiminta lisääntyy
• Kilpailut profiloitu ikäryhmän mukaan
• Kilpailutoimintaa on tarjolla eri harrastetasoille

Matalan kynnyksen
kilpailutoiminta



Urheilullinen menestys

• 1 mitali olympialaisissa/paralympialaisissa
• Katkeamaton mitaliketju EM-kilpailuissa
• Suurin lajiryhmä yksilölajeissa olympialaisissa, 3 urheilijaa paralympialaisissa
• 10. parhaan maan joukossa pistetilastossa EM- ja NEM-kilpailuissa

Uinti

• Edustus olympialaisissa
• EM-kilpailuissa finaalissa henkilökohtaisilla telineillä
• NEM-kilpailuissa finaalissa vuosittain henkilökohtaisilla telineillä

Uimahypyt

• Kansallisissa arvokilpailuissa 8 joukkuetta ja 150 urheilijaa
• NEM2018-valmennusprojektin onnistuminen: pääsy asetettuihin tulosrajoihin

joukkueella, duolla ja sololla
Taitouinti

• Kotimaisissa sarjoissa vähintään 8 joukkuetta
• Mitali molemmissa sarjoissa NPM-turnauksessa vuosittainVesipallo



Kilpailuista tapahtumiin

• Televisioidut uinnin aikuisten arvokilpailut
• Yleisön määrä paikan päällä lisääntyy
• Kilpailut järjestetään yhteisen konseptin mukaisesti
• Medianäkyvyys lisääntyy eri kanavissa

Yleisöä ja mediaa kiinnostavat
arvokilpailut

• NEM 2018 –kotikilpailut ja NSF-konferenssit 2018
• Uusi avovesiuinnin massatapahtuma
• Ui kesäksi kuntoon –kampanjassa 30 000 osallistujaa
• Osaavat tuomarit ja toimitsijat ja järjestäjäseurat

Taloudellisesti ja toiminnallisesti
onnistuneet tapahtumat ja kilpailut



Taloudellisten resurssien varmistaminen

• Yhteistyökumppaneilta 200 000 €/vuosi monipuolisen toiminnan
kehittämiseen

• Valtionapu nousee
• Oma pääoma varmistaa taloudellisen vakauden

Taloudellinen vakaus laadukkaan
toiminnan kautta

• Uinti pysyy 1. kategorian lajina
• Nuorten olympiavalmentajien määrä kärkiakatemioissa säilyy
• Urheilijoiden tukipalvelut paranevat

Olympia- ja paralympiakomitean
lajituki nousee



Arvostavat toimintatavat
• Jokainen seura kohdataan strategiakauden aikana
• 500 ohjaajaa/valmentajaa kohdataan vuosittain alueellisissa klinikoissa, koulutuksissa

ja tapahtumissa
• Kuntakontaktoinnit OKM:n tukea saaneisiin uimahallihankkeisiin
• 75 % seuroista käyttää Pisaraa päivittäisvalmennuksen ja seuratoiminnan työkaluna

Osallistaminen

• Yhdenvertaisuussuunnitelma toteutuu liitossa ja seuroissa
• Antidopingohjelman toimenpiteet toteutuvat vuosittain
• Terveyttä edistävä ja harrasteliikunta kirjattuna liiton ja seurojen strategioissa ja

toimintasuunnitelmissa

Yhdenvertaisuus, eettisyys
ja terveyttä edistävä liikunta

• Sitoutuneet luottamushenkilöt ja selkeät tehtävänkuvat
• Hyvinvoivat työntekijät
• Liitto ja seurat ovat hyviä työnantajia

Hyvä hallinto

• Viestintärakenteet ja –kanavat uudistuvat ajan mukaisiksi
• Viestintäsisältö on kiinnostavaa kohderyhmälleen
• Tiedottaminen on ajankohtaista ja avointa

Viestintä saavuttaa oikeat
kohderyhmät



Kriittiset menestystekijät
• Lisenssiurheilijoita +15%
• Lisää harrasteryhmiä koko elämänkulussa
• Uusiin uimahalleihin uimaseuratoimintaa
• Matalan kynnyksen kilpailutoiminta

Harrastajamäärän
kasvattaminen

• Uinti
• Uimahypyt
• Taitouinti
• Vesipallo

Urheilullinen
menestys

• Yleisöä ja mediaa kiinnostavat arvokilpailut
• Taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistuneet

tapahtumat ja kilpailut

Kilpailuista
tapahtumiin

• Taloudellinen vakaus laadukkaan toiminnan kautta
• Olympia- ja paralympiakomitean lajituki nousee

Taloudellisten
resurssien

varmistaminen

• Osallistaminen
• Yhdenvertaisuus, eettisyys ja terveyttä edistävä

liikunta
• Hyvä hallinto
• Viestintä saavuttaa oikeat kohderyhmät

Arvostavat
toimintatavat
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Mittarit 2020

Harrastajamäärän
kasvaminen

• Lisenssirekisteri
• Seurakysely
• Uusi valtakunnallinen

jäsenrekisteri
• Drop-outin väheneminen
• Uimahallikysely
• Alueellisten kilpailujen

määrä
• Profiloidut uintikilpailut

iän mukaan kyllä/ei
• Eri lajien

kilpailujärjestelmät
matalan tason toimintaan

• Ohjaajien, valmentajien ja
päätoimisten määrä

Urheilullinen menestys

• Uinti: mitalit,
urheilijoiden määrä
kilpailuissa, maavertailu
EM- ja NEM-kilpailuissa

• Uimahypyt:
Olympiapaikka kyllä/ei,
EM-kilpailujen tulokset,
NEM-kilpailujen tulokset

• Taitouinti: Joukkueiden ja
urheilijoiden  määrä SM-
kilpailuissa, NEM2018-
kilpailujen tulokset

• Vesipallo: Sarjojen,
joukkueiden ja pelaajien
määrä, NPM-turnausten
tulokset

• Osaamisohjelman
tulokset

Kilpailuista tapahtumiin

• Televisioidut SM-uinnit
kyllä/ei, yleisön määrä
paikan päällä,
mediaseuranta

• Yhteinen kilpailukonsepti
käytössä kyllä/ei

• NEM2018 taloudellinen
tulos, NSF-konferenssit
palaute ja taloudellinen
tulos, osallistujamäärät

• Avovesiuintitapahtuma
kyllä/ei

• Ui kesäksi kuntoon –
kampanjan
osallistujamäärä ja
palaute

• Tuomareiden ja
toimitsijoiden koulutus

Taloudellisten
resurssien

varmistaminen

• Yhteistyökumppani-
sopimusten eurot

• Oma pääoma
• Valtionavun määrä

vuosittain,
valtionapuprosentti koko
budjetista

• Uintiurheiluun saadut
tuet Olympiakomitealta,
urheilija-apurahojen
määrä, NOV-tukien
määrä, urheilijoiden
palaute tukipalveluista

Arvostavat
toimintatavat

• Seuratapaamiset,
koulutusmäärät,
kuntakäynnit, Pisaran
käyttöaste

• Yhdenvertaisuussuunni-
telman seuranta

• Doping-testien määrä
• Luottamus- ja

toimihenkilöiden kysely,
henkilökunnan kehitys- ja
tavoitekeskustelut

• Seurakysely,
jäsenrekisteri, Terve
urheilija –työkalun käyttö

• Seuraajat eri kanavissa,
verkkosivujen käynnit,
tiedotteiden
lukuaktiivisuus,
lehdistötiedotteet


