
Seurakysely toimintavuodelta
2016

Taustatiedot

Seura

Valitse vaihtoehto...

Seuran perustamisvuosi

Valitse vaihtoehto...

Seuramme tiedot antoi

Etunimi Sukunimi

Sähköpostiosoite Matkapuhelin

Vastaajan asema seurassa

Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta.



Vastaajan asema seurassa

Puheenjohtaja

Päätoiminen/osa-aikainen työntekijä (esim. toiminnanjohtaja,
seurakoordinaattori, valmennuspäällikkö)

Hallituksen/johtokunnan jäsen

Ohjaaja/valmentaja

Muu tehtävä, mikä

SeuraavaTallenna ja jatka myöhemmin

0%
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Seuranne jäsenmäärä (tai seuranne uintijaoston,
mikäli kyseessä yleisseura) vuoden 2016 lopussa 
Käytä vain numeroita. Mikäli seurassanne ei ole
johonkin ryhmään kuuluvia jäseniä, merkitse kohtaan
"0"

Henkilömäärä

Alle 7v

7-12v

13-18v

19v ja yli

YHTEENSÄ

Seuranne on

Uintiurheilun erikoisseura

Yleisseuran lajijaosto

Seuranne on

Sinettiseura

HuimaSeura

Vesitaituriksi uimaseurassa -toiminnan toteuttajaseura

Ei mikään yllä mainituista

SeuraavaTallenna ja jatka myöhemmin

Edellinen

Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta.



Harrastajien määrä toiminnoittain
Kirjaa toiminnassa mukana olevien harrastajien määrä
toiminnoittain. Esim. jos lapsi osallistuu toimintavuoden
aikana kahteen samantasoiseen Vesipeuhulaan,
kirjataan hänet yhden kerran kohtaan Vesitaituri. Jos
lapsi osallistuu toimintavuoden aikana yhteen
uimakouluryhmään ja yhteen Vesiralliryhmään, kirjataan
hänet yhden kerran kumpaankin toimintaryhmään.
Kirjaa vain numeroilla. Mikäli seurassanne ei ole ko
toimintaa, kirjaa "0". 

Lasten ja nuorten (18v ja alle) harrastetoiminta (ei
kilpailullinen toiminta)

Henkilömäärä

Näistä seuran
jäseniä

(lukumäärä)

Vauva- ja perheuinti (vauvat,
lapset)

Vesitaiturit (n 3-7v uintitoiminta,
esim. Vesipeuhula, erilaiset
uimakoulut tmv)

Vesiralli

Uinnin lajikoulu (Tekniikkaralli
tmv)

Uimahyppyjen lajikoulu tmv

Taitouinnin lajikoulu tmv

Vesipallon lajikoulu (Vesis tmv)

Harrasteryhmät

Vammais-/erityisryhmät

Muu

Mikäli kirjasit yllä olevaan lukuja kohtaan "Muu", mitä



Mikäli kirjasit yllä olevaan lukuja kohtaan "Muu", mitä
toimintaa tämä pitää sisällään?

Aikuisten kunto- ja terveysliikunta (ei kilpailullinen
toiminta, 19v ja yli)

Henkilömäärä

Näistä seuran
jäseniä

(lukumäärä)

Vauva- ja perheuinti
(toiminnassa mukana olevien
aikuisten määrä)

Aikuisten uimakoulut

Aikuisten tekniikkaryhmät
(esim. Ui Kunnolla -kurssi)

Vesivoimistelu ja HydroBic

Vesijuoksuryhmät

Harraste- ja kuntoryhmät

Avantouinti

Vammais-/erityisryhmät

Muu

Mikäli kirjasit yllä olevaan lukuja kohtaan "Muu", mitä



Mikäli kirjasit yllä olevaan lukuja kohtaan "Muu", mitä
toimintaa tämä pitää sisällään?

SeuraavaTallenna ja jatka myöhemmin

Edellinen
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Masters-urheilu
Kilpailullinen uintiurheilutoiminta (urheilijalla
kilpailulisenssi)
Kirjaa kuhunkin kohtaan henkilömäärä. Mikäli
seurassanne ei ole ko kilpailijoita, kirjaa kohtaan "0". 

Henkilömäärä

Masters-urheilijat, uinti

Masters-urheilijat, uimahypyt

Masters-urheilijat, taitouinti

Masters-urheilijat, vesipallo

Vammaisuintiurheilu
Kilpailullinen uintiurheilutoiminta (urheilijalla
kilpailulisenssi)
Kirjaa kuhunkin kohtaan henkilömäärä. Mikäli
seurassanne ei ole ko kilpailijoita, kirjaa kohtaan "0".

Alle 12v 13-18v 19v ja yli

Vammaisuintiurheilijat

HUOM. Muita kilpailulisenssin omaavia ei tarvitse tässä kyselyssä
kirjata, ne tiedot saadaan suoraan lisenssirekisteristä.

Tarjosiko seuranne (tai seuranne uintijaosto, mikäli

Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta.



Tarjosiko seuranne (tai seuranne uintijaosto, mikäli
kyseessä yleisseura) vesiliikuntapalveluita muille
kuin seuran jäsenille vuonna 2016?

Kyllä Ei

Kouluille

Päiväkodeille tai
esiopetusryhmille

Yrityksille

Seuran yhteistyökumppaneille

Muille

Mikäli vastasit yllä olevassa kysymyksessä joihinkin
kohtiin "Kyllä", kirjaa tähän ko ryhmän toiminnassa
mukana olleiden henkilöiden määrä.

Henkilömäärä

Koulut

Päiväkodit tai esiopetusryhmät

Yritykset

Seuran yhteistyökumppanit

Muut

Mikäli edellä mainitussa kysymyksessä kirjasit lukuja
kohtaan "Muut, mille ryhmälle tämä toiminta on
suunnattu?



Montako tapahtumaa (muita kuin kilpailuja) seura
järjesti vuonna 2016?
Seuran sisäiset = Koko seuralle suunnatut, esim.
kauden aloitus-/päätöstapahtumat, joulujuhla, 24h uinti,
talvipäivät tmv. 
Kaikille avoimet = Esim. seuran esittelypäivät,
starttipäivät, yhteiset tapahtumat muiden
seurojen/uimahallin kanssa.

Tapahtumien
määrä

Osallistujien
määrä

yhteensä,
arvio

Seuran sisäiset

Kaikille avoimet

SeuraavaTallenna ja jatka myöhemmin

Edellinen

41%
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Määrälliset tiedot seuran toimijoista
(tai seuranne uintijaoston, mikäli kyseessä yleisseura)

Päätoimisten työntekijöiden määrä seurassanne
vuoden 2016 lopussa? 
Kirjaa numeroin kokopäiväiset työntekijät, ei esim.
kausityöntekijöitä. Mikäli seurassanne ei ole
päätoimisia työntekijöitä, kirjaa kohtiin "0".

Henkilömäärä

Toiminnanjohtaja

Valmentajat,
valmennuspäällikkö tmv

Ohjaajat

Kurssi-, seurakoordinaattori tmv

Toimistotyöntekijät

Muut

YHTEENSÄ

Onko seuran tavoitteissa lähivuosina palkata seuraan
päätoiminen työntekijä / päätoimisia työntekijöitä?

Kyllä, kirjaa toimenkuva (-t)

Ei

Osa-aikaisten työntekijöiden määrä seurassanne

Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta.



Osa-aikaisten työntekijöiden määrä seurassanne
vuoden 2016 lopussa? 
Kirjaa tähän ohjaajat, valmentajat tai muut
seuratyöntekijät, jotka saavat palkkaa tai palkkioita
esim. tuntipohjaisesti. Mikäli seurassanne ei ole osa-
aikaisia työntekijöitä , kirjaa kohtiin "0".

Henkilömäärä

Toiminnanjohtaja

Valmentajat,
valmennuspäällikkö tmv

Ohjaajat

Kurssi-, seurakoordinaattori tmv

Toimistotyöntekijät

Muut

YHTEENSÄ

Seurassa toimivien vapaaehtoisten määrä vuonna
2016 
Kirjaa kohtaan "Ohjaajat ja valmentajat" kaikki ohjaus-
tai valmennustyötä tekevät, jotka eivät saa siitä palkkaa
tai palkkiota. Kohtaan "Muut" kirjaa kaikki muut
vapaaehtoiset, esim. johtokunta/hallitus,
kilpailutoimitsijat, muut aktiiviset.

Henkilömäärä

Ohjaajat ja valmentajat

Muut seuratoiminnassa mukana
olevat vapaaehtoiset

YHTEENSÄ



Seuran käyttämät palvelut

Käyttääkö seuranne seuraavia Uimaliiton palveluita?

Pisara-palvelu

Seuravakuutukset (yksi tai useampi: Uimakouluvakuutus,
Aikuisten Kuntoliikuntavakuutus, Matkavakuutus)

Blue Card -lisenssi

Vesipeto -vakuutus

Ohjaaja-, valmentaja- tai tuomari/toimitsijakoulutus

Vesitaiturit -vihko ja tarrat

Vesiralli -vihko

Vesiralli -pinssit

Tekniikkaralli -vihko

100 sku -mitali

Luokkamitalit

Ansiomerkit, plaketit

Seuraleijona

Uinnin LiveTiming -tulospalvelu

Seura- ja/tai Aluefoorumit

Kehitysprosessit (Vesitaituriksi uimaseurassa, HuimaSeura)

Oliko seuranne mukana Ui Kesäksi Kuntoon -
kampanjassa vuonna 2016?

Kyllä, mukana seurasarjassa

Kyllä, mukana uimahallin kampanjassa, miten?

Ei

Miten seuranne hallinnoi jäsenrekisteriä?

Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta.



Miten seuranne hallinnoi jäsenrekisteriä?

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä
luetteloa. Jos jäsenet tai osa heistä on luonnollisia henkilöitä, on
jäsenluettelon samoin kuin yhdistyksen muidenkin
henkilörekisterien pitämiseen sovellettava myös henkilötietolain
säännöksiä.

Excel-taulukko

Eventilla

FlowMember

Ilmari/Jalmari

Jäseri/netti-Jäseri

Membis

MyClub

Nekkari

Nepton

Netvisor

Seuramappi

Sporttisaitti/Yhdistysavain

Tarmo

Webbhuset
medlemsregister

Ei tietoa / Emme hallinnoi jäsenrekisteriä ollenkaan

Jokin muu, mikä

SeuraavaTallenna ja jatka myöhemmin

Edellinen

67%
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Strategian 2020 lähtötilanne
Suomen Uimaliiton strategiapäivitys 2017-2020 hyväksyttiin
syyskokouksessa 12.11.2016. Tiettyjen tavoitteiden
saavuttamista seurataan seurakyselyn avulla.

Onko seuralla voimassa oleva strategia tai pitkän
tähtäimen suunnitelma?

Kyllä

Ei

Strategiaa ollaan tekemässä

En osaa sanoa

Onko seuran strategiassa kirjattuna tavoitteena
liikunnallisen elämäntavan edistäminen?

Kyllä

Ei

Strategiaa päivitetään, kirjaus tulossa

En osaa sanoa

Onko seuran strategiassa kirjattuna tavoitteena
harraste- ja terveyttä edistävän liikunnan
toteuttaminen?

Kyllä

Ei

Strategiaa päivitetään, kirjaus tulossa

En osaa sanoa

Toteuttaako seura toimenpiteitä omatoimisen
liikunnan lisäämiseksi?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Jos kyllä, millaisia toimenpiteitä?

Tämä on kyselyn esikatselu. Annettuja vastauksia ei tallenneta.



Jos kyllä, millaisia toimenpiteitä?

Onko seuran tavoitteena lisätä ja/tai vahvistaa
harrasteliikuntamahdollisuuksia (koko
elämänkulussa) lähivuosina?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Huomioita harrasteliikunnan
lisäämisestä/vahvistamisesta.

Ottaako seura huomioon toiminnassaan
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulman?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Huomioita yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta
seurassa.

Vapaa sana



Vapaa sana

Lähetä vastauksetTallenna ja jatka myöhemmin

Edellinen
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