
HELSINGIN UIMARIT
SEURA ON ME!



HELSINGIN UIMARIT
• Helsingin Uimarit on hyväntuulinen ja 

yhteisöllinen uintiseura, jonka viikoittaisessa 
toiminnassa on mukana noin 900 uimaria 
vauvasta vaariin.

• Toiminnan pääpaino on nuorten uinnissa ja 
taitouinnissa.

• Seurassa on kaksi päätoimista työntekijää, 
nuorisopäällikkö ja päävalmentaja, sekä 25 oto
valmentajaa/ohjaajaa

• Seura toimii taloudellisesti vakaalla pohjalla.

• Seurassa on erityinen yhteisöllinen seurahenki.



VIRKEYTTÄ VAUVASTA VAARIIN
- Vauva- ja perheuintia

- Uimakouluja lapsille

- Uinnin ja taitouinnin harrasteryhmiä lapsille ja nuorille

- Valmennusta sekä kilpauimareille ja taitouimareille että lajin huipulle

tähtääville uimareille

- Aikuisille kilpauintitoimintaa, taitouintia, tekniikkakursseja ja 

hydrobickejä

- Eläkeläisille vesijumppaa

- Erityislapsille sekä omia uintiryhmiä että integrointia tavallisiin ryhmiin

- Nuorille uintitapahtumia, kilpailuja ja leirejä sekä ryhmäytymispäiviä



UUDET TOIMIJAT MUKAAN TOIMINTAAN!
- Vanhempia kutsutaan aktiivisesti mukaan; ei ole pakkoa

osallistua.

"Valmentaja oli tullut tutuksi nuorten ja vanhempien yhteistreeneissä. 
Hän kysyi minua vapaaehtoiseksi. Tottakai halusin tulla mukaan
tekemään hyvää!”

- Nuoret apuohjaajaksi kokeneemman kaveriksi.

“En jaksaisi enää treenata niin paljon, joten ihanaa kun voin osallistua
uintiin yhä edelleen ja saan samalla koulutusta, taskurahaa ja uusia
kavereita.”

- Kilpailuissa vanhemmat aktiivisiksi tekijöiksi katsomossa
istumisen sijaan.

’’Kisat menevät nykyään nopeasti. Pystyn keskustelemaan lapseni
kanssa uinnin tekniikasta, koska osallistuin tuomarikoulutukseen ja 
pääsin altaalle kisatoimitsijaksi.’’



MITEN PÄÄSTÄ MUKAAN?

- Jokainen uusi uimariperhe toivotetaan lämpimästi
tervetulleeksi

- Uusia uimareita autetaan ryhmäytymään
- Uusi seuratoimija saa tuekseen ensin kokeneemman

toimijan
- Uusille ohjaajille / valmentajille tutor ja alkuun

tuntimalli
- Nuorten ohjaajien -projektissa koulutettiin sekä

perehdytettiin seurakulttuuriin ja toimintatapoihin



KIITTÄMISEN KULTTUURI
KIITOS KUULUU ARJESSA

- Uimarin ja valmentajan päivään kuuluu monia kiitoksia.
“Kiitos kun veit roskat roskikseen!”
“Kiva kun osallistuit!”
“Kiitän uimahallin kassaa avaimesta.”

- Vanhempia kiitetään aina osallistumisesta, niin paikan päällä kuin jälkikäteen
sähköpostilla. 
“Kiitos kun mahdollistit kisat osallistumalla toimitsijaksi!”

- Valmennusryhmien joulu- ja kevätkylvyissä palkitaan ansioituneita uimareita, 
tsemppareita, taidollisesti kehittyneitä uimareita ja seuratoimijoita, mm. Vuoden
vanhempi –palkinnolla

- Nuorimmat saavat kiitoksen merkkien, pinssien ja todistusten myötä:
“Äiti kai me laitetaan tämä todistus seinälle?”

- Valmentajia ja ohjaajia kiitetään aina kauden lopuksi:
’’Söin suklaarasian kokonaan samana iltana.”
“Kivaa, kun mennään joulupitsalle yhdessä.”
“Megazone oli jännittävä ja mun juttu!”
“Ihana ensin hikoilla triathlonissa ja sen jälkeen maata lämpimässä paljussa.”



KOULUTETUT OHJAAJAT, 
VALMENTAJAT JA 
SEURATOIMIJAT

- Valmentajille tarjotaan seuran kustantamana monipuolisia
koulutuksia.

“Sieltä Uimaliiton koulutuksesta mä sain taas intoa vetää näitä 
lasten uimakouluja. Kiitti että pääsin sinne!”

- Kaikille valmentajille uima-allasturvallisuuskoulutukset
“Voisko ensi joulukylvynkin järkätä turvallisuusteemalla? 
Tämä oli niin tarpeellista ja oli kiva opetella asioita yhdessä.”

- Vanhempia kutsutaan koulutuksiin: tuomarikoulutus, 
kilpailujärjestelmäkoulutus, hallitustyöskentely, 
ravintokoulutus



OSAAMISEN KEHITTÄMISEN 
VARMISTAMINEN

- Tutorointi uusien ja vanhempien toimijoiden välillä.

“Mä olin mukana toisen ryhmän leirillä. Opin tosi paljon toisten
valmentajien tyylistä vetää treenejä.”

“Apuohjaajana sain vähitellen enemmän vastuuta ja aina sai
kysyä konkarilta.”

- Seuran omat pienet uintikilpailut kuusi kertaa vuodessa → 
vapaaehtoiset pääsevät harjoittelemaan turvallisesti 
kisavapaaehtoisena toimimista.

“Aluksi jännitti paljon, mutta huomasin, että porukalla näistäkin 
kisoista selvitään kunnialla.”



JÄSENTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET 
JA OSALLISUUS

- Valmennusryhmissä yhdessä tekemistä
vahvistetaan tutustumispäivillä, kuten metsä- tai 
saariretkellä tutustuen toisiinsa ja kehittäen
ryhmähenkeä sekä tehden pelisäännöt ryhmälle

- Leireillä uimareilta kysytään palaute ja tehdään
tarvittaessa muutoksia

- Vanhimmat kilpauimarit käyvät pitämässä
nuoremmille uimareille treenejä. Taito- ja 
kilpauimarit tekevät myös valmentajavaihdoksia.

- Nuoret järjestävät ohjelmaa tapahtumiin



Lisää liikuntaa päivään ja viikkoon

● vanhemmat uivat ui kesäksi 
kuntoon - kampanjan merkeissä 
kuukauden ajan, tavoitellen 
vesiliikuntaminuutteja ja/tai 
metrejä mahdollisimman paljon

● Kuukauden lopuksi arvomme 
palkintoja osallistujien kesken ja 
palkitsemme useamman 
aktiivisimman liikkujan

● uimarit liikkuvat ja täyttävät hu-
passia samaan aikaan 
kuukauden ajan. Jokaisesta 
30min  liikunnasta saa rastin 
omaan passiinsa.

● Kuukauden lopuksi arvotaan 
kivoja palkintoja osallistujien 
kesken



Kännykät
nukkumaan

● Leireillä uimarit
luovuttavat aina
yöksi kännykät
valmentajien
hoivaan

● Treeneissä ollaan
aina ilman
kännykkää



RAVINTO 8-10V 
MAKUMAISTELUT
● Uimarit maistelevat jotain kasvista, marjaa, 

hedelmää harjoitusten päätteeksi.
● Maistelun jälkeen maku arvioidaan

ASTEIKOLLA
 EN VOI SYÖDÄ 
 VOIN SYÖDÄ MUTTA EI MAISTU IHAN 

PARHAALLE
 IHAN HYVÄÄ
 TOSI HYVÄÄ



RAVINTO 13-15V. 
OPISKELUA LEIREILLÄ

UIMARIT KUVAAVAT KÄNNYKÖILLÄÄN PÄIVÄN AIKANA SYÖDYT 
ATERIAT JA NIITÄ TUTKITAAN ILLALLA. Kuvissa kolmen uimarin 
aamupalat. 



rAVINTO 15-17V. 

Uimarit 
valmistautuvat
valmistamaan
leirillä lounaan

itse. 

Uimarit jaetaan
kotona 3-4 

hengen ryhmiin.

Ryhmät
suunnittelevat
yhden päivän

lounaan ja tekevät
siitä ostoslistan. 

Leirillä ryhmä käy
kaupassa ja 

hankkii tarvittavat
raaka-aineet. 

Ruoka 
valmistetaan koko 
ryhmälle huoltajan 

avustuksella. 

Ryhmä siivoaa
keittiön ruokailun

päätteeksi.



Kilparyhmän iltapalatreenit

● Normaalien treenien päätteeksi ryhmä
kokoontuu vanhempien hankkiman
terveellisen ja monipuolisen iltapalan ääreen
keskustelemaan valmennusasioista

● Rauhoitutaan, pystytään ottamaan
vaikeitakin asioita esiin, parannetaan
ryhmähenkeä ja ehkäpä opitaan jokin tärkeä
asia tekniikasta

● 3 viikoa / 3 tapaamista / 3 hyvää hetkeä
 oma unelma kirkastui jälleen hiukan



Urheilijan 
ruokakäsikirja 

● Kaksi uimaria edustusryhmästä keräsi tietoa 
ravintoaineista ja uimarien keskuudessa 
hyväksi koetuista ja terveellisistä 
välipalaresepteistä 

● Vihkosen johdantoteksti johdattaa lukijan 
vihkosen sisältöön: IDEOITA VÄLIPALOIHIN 
ENNEN TREENEJÄ, AAMUPALOIHIN JA 
KAUPASTA OSTETTAVAKSI, JOTTA JAKSAT 
HARJOITELLA. PIENI TIETOPAKKI 
MONIPUOLISESTA RUOKAVALIOSTA JA 
VINKIT JOILLA PÄÄSET FLUNSSASTA 
EROON.

● Vihkosta monistetaan ja jaetaan nuoremmille 
uimareille



SEURA ON ME! 
Perinteinen 24h uintitapahtuma uimahallilla on 
esimerkki hyvästä ja toimivasta yhteisöllisyydestä:

- Lapsille ja nuorille uintia, vesipeuhua, pelejä ja leikkejä
sekä kavereita

- Vanhemmille koulutusta (toimitsijakoulutus), vanhempien
ryhmäkohtaisia infoja (fyssari-/valmentajatapaamiset) ja 
mahdollisuus osallistua huoltajan tehtäviin

- Valmentajille allasturvallisuuskoulutusta, yhdessäoloa, 
keskusteluja ja lasten kanssa kiireetöntä ajanvietettä sekä
peuhaamista

- 24h viestiuinti, ruokailut (vanhemmat kokkeina), 
yöpyminen, koulutukset, yhdessäolo ja liikunta

- Kaikki 24h aikana, samassa paikassa ja yhdessä toimien!



SEURAHENKEMME ON

- Yhdessä tekemistä
- Iloa
- Naurua
- Juttelua
- Uimarit ja vanhemmat tuntevat toisensa yli

ryhmärajojen

‘’Luulin, että lapseni tuli yksilölajiin, mutta
tämähän on jopa parempaa kuin
joukkueurheilu’’



HELSINGIN UIMARIT
Seura on me!

www.helsinginuimarit.fi

@helsinginuimarit helsinginuimarit
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