JÄSENKIRJE
Uimaseura Aquilan tavoitteena on visionsa mukaisesti mahdollistaa
uimataidon hankkiminen ja erilaisten taito- ja tasoryhmien kautta uinti- ja
kilpauintiharrastuksen pariin siirtyminen.
Sinä olet mukana Aquilan kilpauintiryhmässä. Uimarin polku -ajattelun mukaisesti
uimakoulujen, EasySwimin ja vesirallien kautta siirrytään tavoitteellisempaan
harrastamiseen. Jokainen asettaa omat tavoitteensa itse - olkoon se sitten hyvän teknisen
uimataidon hankkiminen, liikunnallinen harrastaminen tai harrastaminen kilpailumielessä näitä kaikkia voi toteuttaa Aquilan uintiryhmissä. Jokaisella ryhmällä on oma
vastuuvalmentaja, mahdollisesti muita valmentajia ja joukkueenjohtaja. Jokaiselle ryhmälle
on laadittu kausisuunnitelma, jonka mukaisesti harjoitellaan, mahdollisesti kisataan ja
leireillään.

Aquilalaiset ovat sitoutuneet
- hyvään käytökseen
- noudattamaan uimahallisääntöjä
- toisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen

Mitä valmennusmaksu pitää sisällään?
- valmennuksen
- starttimaksut kisoissa
- tällä kaudella kausisuunnitelman mukaisista leireistä 50 % seuran tuen. Leirituen määrä
päätetään vuosittain.
- valmentajien osaamisen kehittyminen

Mitä seuran jäsenmaksu pitää sisällään?
- Intersportista alennusta (mainitse olevasi uimaseuran jäsen)
- LähiTapiola-yhteistyön myötä alennusta vakuutusmaksuihin (väh. kolme vakuutusta)
- Seuran vaatteet seurahintaan
- Oikeuden osallistua seuran järjestämiin tapahtumiin

Talkoilla lasten hyväksi
Uimaseura Aquila on urheiluseura ja sitä kautta yleishyödyllinen yhteisö. Tavoitteena ei ole
tuottaa voittoa vaan kaikki seuralle tullut raha ohjataan suoraan uimareiden harrastukseen,
valmennukseen, leireilyyn, valmentajien koulutukseen jne. Se tarkoittaa myös, että
vanhemmilta toivotaan (=lue: edellytetään) aktiivista osallistumista talkoisiin jokaiselle
löytyy aina mukavaa ja mielekästä tekemistä. Tämä mahdollistaa seuran tuen jatkossakin!
Seuralle kerätään rahaa myös erilaisilla myyntiprojekteilla. Ilmojen kylmettyä päätettiin
käynnistää sukkamyyntiprojekti. Tähän projektiin päätettiin vetovastuulliseksi Aquilan
ryhmä 5, Timon ryhmä, jojo Krista Rokka -> asian tiimoilta lisätietoja lupasi antaa
toiminnanjohtaja Sirpa Kotola.
Koko seuran suurin talkoorupeama on saatu jo hyvin aluille. Seura tulee myymään raketteja
entisten vuosien tapaan. Tänä vuonna meille tarjottiin kahta myyntipistettä: Kamux
Keltakalliolla ja Gigantti Jumalniemessä. Näihin toimipisteisiin olemme sitoutuneet ja
tarvitsemme myyjiä paikalle 27.12.2015 – 31.12.2015. Myyntityö ei vaadi erityistaitoja - >
paikalla on aina osaavaa porukkaa ja uudet tulokkaat perehdytetään raketinmyynnin saloihin
nopeasti! Tästä hauskuudesta saat vielä etuna ostaa raketit 50 % alennuksella!
Edellisten lisäksi seura toimii aktiivisesti Katariinan Uimahallilla, missä järjestämme yhdessä
kaupungin liikuntatoimen kanssa erilaisia tapahtumia. Vuoden 2016 tapahtumakalenteri
sovitaan näinä päivinä – tiedotamme asiasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

Kisajärjestelyjä
Tällä kaudella olemme saaneet luotua yhteisen Cup -kisajärjestelmän Kaakonkulmalle, minkä
ansiosta saamme pidettyä kilpailukulut hallinnassa. Hallitus päätti, että jokainen ryhmä
vastaa vuorollaan Kotkassa järjestettävistä Cup-kisoista. Alla tietoa Kotkassa järjestettävien
kisojen ajankohdista ja se ketä ”arpaonni suosi” tällä kertaa kisojen vetovastuusta:
Kaakon Cup 6 Katariinan uimahalli Kotka 19.3.2016 -> vetovastuu kisojen
läpiviennistä ryhmä 4 eli Pasi Järvisen valmennettavien ryhmä, jojo Kati Kääpä
Kaakon Cup 7 Katariinan uimahalli Kotka 16.4.2016 -> vetovastuu kisojen
läpiviennistä ryhmä 6 eli Jaakko Peltolan ja Elias Siparin valmennettavien ryhmä, jojo
Tomi Muranen

Näiden Cup kisojen lisäksi meillä on muita omia isomman organisaation vaativia kisoja
seuraaville ajankohdille
KC uinnit 20.2.2016
Touko uinnit 28.5.2016
Laitathan päivämäärät jo valmiiksi kalenteriin.

Toimitsijakoulutus
Kisoissa tarvitaan melkoinen määrä erilaisia toimitsijoita. Näistä suureen osaan vaaditaan
toimitsijakortti. Toimitsijakoulutus järjestetään seuran toimesta ja kustannuksella ennen KC
uinteja. Tästä tullaan tiedottamaan vielä tarkemmin. Toimitsijakoulutus ei vaadi mitään
ennakko-osaamista. Kurssista ei pidetä koetta. Kurssin kesto n. 6 h pienimuotoisella tarjoilulla
varustettuna. Kurssin käytyäsi voit toimia toimitsijana. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Seuran hallinto
Hallituksen jäsenet 19.5.2015 alkaen ovat:
Brunila Sari, puheenjohtaja
Höfling Imke
Jernvall Sari
Kääpä Mika, varapuheenjohtaja
Kotiranta Mika
Kujala Katri, sihteeri
Lehtovaara Leena
Nieminen Kati
Sipari Elias
Tiili Hannu, rahastonhoitaja

sari.brunila@hotmail.com

Lisäksi tehtävissä:
Kujala Katri, sihteeri
Silvennoinen Christa, rahastonhoitaja
Kotola Sirpa, toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@uimaseura-aquila.fi
Lauronen Sami, päävalmentaja
sami.lauronen@uimaseura-aquila.fi

