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Seuran	  tarkoituksena	  on	  herättää	  innostusta	  ja	  harrastusta	  melontaan	  ja	  sen	  toiminnan	  kehittämiseen	  sekä	  edistää	  jäsentensä	  kuntoa	  ja	  terveyttä.
Visio:	  Yhteisöllisyys,	  yksilön	  kehittyminen	  ja	  ympärivuotinen	  toiminta
Avainalueet:	  Seurahengen	  ja	  yhteisöllisyyden	  vahvistaminen,	  harrastemelonnan	  edistäminen	  ja	  tiedottaminen
Toimintasuunnitelman	  painopisteet	  merkitty	  lihavoidulla	  tekstillä	  värilliselle	  pohjalle.

NRO TAVOITTEET TOIMENPITEET ODOTETTAVAT	  TULOKSET 2018 2019 2020

1 Seuran	  sisäinen/avoin	  ohjaajien	  (kouluttajien)	  koulutus Ohjaajaksi	  Vesikoihin	  -‐projekti,	  joka	  aloitetaan	  
talvikaudella

Melojan	  oman	  taidon	  kehittyminen,	  mukavaa	  yhdessäoloa	  
ja	  iloa	  melontataitojen	  ohjaamisesta	  muille x x x

2 Melontaohjaajien	  ja	  kaikkien	  ohjaamisesta	  kiinnostuneiden	  
jäsenten	  taitoja	  kartutetaan

Järjestetään	  melonnan	  teemailtoja,	  mahdollisesti	  myös	  
ulkopuolisten	  kouluttajien	  avustuksella

Taitojen	  karttuessa	  kynnys	  ohjaustoimintaan	  
osallistumiseen	  madaltuu.	  Taitojen	  ja	  osaamisen	  lisääminen	  
parantaa	  turvallisuutta.

x x x

3 Osallistuminen	  SMSL	  ja	  muiden	  koulutustahojen	  
koulutuksiin

Jäsenten	  kiinnostusta	  kouluttautumiseen	  lisätään	  seuran	  
sisäisellä	  kouluttamisella	  ja	  tapahtumilla.	  Toimitaan	  
seuran	  koulutussäännön	  mukaan

Ohjaajien	  taitotason	  nousu	  ja	  riittävä	  määrä	  eri	  tasoisia	  
ohjaajia	  eri	  ryhmille x x x

4 Kilpailuryhmän	  harjoitusten	  ohjaamista	  kehitetään Harjoitusten	  pitäjien/avustajien	  määrää	  ja	  taitotasoa	  
lisätään.	   Saadaan	  lisää	  osaavia	  valmentajia	  ja	  kilpamelojat	  kehittyvät. x x x

5 Uusien	  aktiivisten	  jäsenten	  saaminen	  
melontaharrastuksen	  pariin

Seura	  järjestää	  melontakauden	  aikana	  kuusi	  maksullista	  
melontakurssia

75	  %	  jatkaa	  melontaharrastusta	  seuran	  jäsenmaksun	  
maksavana	  jäsenenä x x x

6 Lajiin	  tutustuminen	  ja	  lajin	  kokeilu	  on	  helppoa
Ohjatuissa	  iltamelonnoissa	  on	  mahdollista	  käydä	  
kokeilemassa	  melontaa	  viimeisen	  melontakurssin	  
alkamiseen	  saakka

Matalankynnyksen	  aloitus	  melontaseurassa	  tuo	  lisää	  uusia	  
jäseniä.	  Asiantunteva	  ohjaus	  kannustaa	  harrastuksen	  
aloittamiseen	  ja	  tapahtumissa	  viihdytään.

x x x

7 Melontaharrastuksen	  jatkuminen	  melontakurssin	  jälkeen	  
on	  helppoa

Ohjatuttuja	  keskiviikkomelontoja	  toteutetaan	  touko-‐
elokuussa	  viikoittain

Melontaharrastus	  jatkuu	  myös	  ensimmäisen	  
melontakauden	  jälkeen x x x

8
Kaikki	  seuran	  jäsenet	  tuntevat	  seuran	  toimintasäännöt	  sekä	  
käsittelevät	  kalustoa	  asiallisesti	  ja	  hallitsevat	  
perusmelontataidot

Seuran	  uudet	  jäsenet	  opastetaan	  ja	  perehdytetään	  seuran	  
toimintaan	  ja	  vajasääntöihin

Toiminta	  vajalla	  ja	  vesillä	  on	  sujuvaa	  sekä	  toiset	  huomioon	  
ottavaa x x x

9 Melonnan	  ja	  seuran	  markkinoimiseksi	  järjestetään	  erilaisia	  
tapahtumia

Melontakauden	  alussa	  järjestetään	  ”Tutustu	  melontaan”	  
tapahtuma Kurssipaikat	  täyttyvät	  varhaisessa	  vaiheessa x x x

10 Seura	  viestii	  toiminnastaan	  sosiaalisessa	  mediassa Facebookissa	  tiedotetaan	  melontakursseista	  ja	  
internetsivujen	  artikkeleita	  jaetaan	  facebookiin	   Tietoisuus	  seurastamme	  lisääntyy x x x

11 Edistetään	  harrastusympäristön	  säilymistä	  puhtaana	   Jatketaan	  ”Pidä	  Vanaja	  siistinä”	  roskienkeräysretkien	  
järjestämistä. Seuramme	  saa	  positiivista	  näkyvyyttä x x x

12 Melonta	  tehdään	  tunnetuksi	  harrastusvaihtoehdoksi Melontaopastusta	  työpaikkaryhmille,	  opiskelijoille	  ja	  
muille	  ryhmille Melontakurssit	  ovat	  täynnä x x x

13 Sähköisiä	  tiedotuskanavia	  ylläpidetään	  jatkuvasti	  ja	  viestintä	  
on	  ajantasaista

Seura	  tiedottaa	  toiminnastaan	  sähköisillä	  jäsentiedotteilla	  
ja	  verkkosivuillaan	  sekä	  Vesikkolinnan	  ilmoitustaululla Tyytyväisyys	  tiedottamiseen	  lisääntyy	  ja	  jäsenistö	  aktivoituu x x x

Ohjaajat	  ja	  valmentajat

Jäsenhankinta	  ja	  melonnan	  aloittaminen

Tiedotus



NRO TAVOITTEET TOIMENPITEET ODOTETTAVAT	  TULOKSET 2018 2019 2020

14 Seura	  lähettää	  säännöllisesti	  sähköisiä	  jäsentiedotteita	  
kaikille	  jäsenille Otetaan	  käyttöön	  sähköinen	  jäsenrekisteri

Sähköisten	  jäsentiedotteiden	  lähettäminen	  helpottuu	  ja	  
tiedotteiden	  jakelua	  voidaan	  kohdistaa	  paremmin	  
jäsenten	  ilmoittamien	  kiinnostuksen	  kohteiden	  mukaisesti

x x x

15 Varmistetaan	  jäsenrekisterin	  tietojen	  ajantasaisuus	  
vuosittain. Otetaan	  käyttöön	  sähköinen	  jäsenrekisteri

Jäsenet	  pääsevät	  itse	  päivittämään	  omat	  tietonsa.	  
Jäsentietojen	  tarkastuspyyntö	  lähetetään	  vuosittain	  
kaikille	  jäsenille

x x x

16 Monipuolistetaan	  viestinnän	  keinoja. Otetaan	  käyttöön	  jäsensivut,	  jotka	  tulevat	  jäsenrekisterin	  
yhteyteen

Jäsenten	  yhteydenpito	  hallitukseen	  ja	  nimettyihin	  
toimihenkilöihin	  helpottuu x

17 Näkyvyden	  lisääminen	  tapahtumissa Seuratunnuksen	  hankkiminen	  (lippu	  tmv.) Vesikot	  tunnistetaan	  paremmin. x

18 Näkyvyys	  (paikallis)lehdissä	  säilytetään Kilpamelonnan	  tulokset	  ja	  kisakuulumiset	  kilpailujen	  
jälkeen

Paikkakunnalla	  tunnistetaan	  ratamelojat	  ja	  tiedetään	  
seuran/melojien	  taso	  valtakunnallisesti	  ja	  kansainvälisesti.	  
Lisää	  melonnan	  harrastajia.

x x x

19 Vesikkoliite/lehtiartikkelit	  paikallislehteen Tehdään	  vuosittain	  1-‐2	  lehtiartikkelia	  harrastemelonnasta	  
ja/tai	  selvitetään	  oman	  Vesikkoliitteen	  julkaisu

Vesikoiden	  toiminta	  tunnetuksi,	  lisää	  jäseniä	  ja	  kiinnostusta	  
melontaan x x x

20 Seuran	  jäsenen	  opas Uudistetaan	  erilaiset	  toimintasäännöt	  ja	  -‐ohjeet	  sekä	  
tehdään	  näistä	  yksi	  toimintaohjeisto

Helpottaa	  (uusien)	  jäsenten	  tutustumisessa	  seuran	  
toimintaan. x

21 Lähialueiden	  melontakohteiden	  esittely	  jäsenille Nettisivuille	  lisätään	  muutamia	  kohteita	  vuosittain Omaehtoimisen	  päiväretkeilyn	  ja	  retkeilyn	  lisääntyminen x x x

22 Vanajaveden	  Vesikot	  näkyy	  Hämeenlinnassa	  aiempaa	  
paremmin

Yhdistetään	  melonta-‐	  ja	  seuratapahtumat	  
Hämeenlinnassa	  jo	  tunnettuihin	  tapahtumiin	  ja	  
ajankohtiin.

Tietoisuus	  seurasta	  lisääntyy	  ja	  jäsenhankinta	  helpottuu x x x

23 Melonnan	  suosion	  lisääminen	  koko	  perheen	  lajina
Perustekniikkaan,	  turvalliseen	  vesillä	  liikkumiseen	  ja	  
pelastautumistaitoihin	  sekä	  erilaisen	  kaluston	  
tutustumiseen	  keskittyvät	  perhemelonta-‐illat,	  joihin	  koko	  
perhe	  voi	  osallistua

Aikuisen	  tuki	  lapselle	  uuden	  harrastuksen	  alussa.	  
Harrastemelojien	  määrän	  kasvu	  ja	  yhteisöllisyyden	  
lisääntyminen

x x x

24 Turvallista	  ja	  säännöllistä	  melontaa	  lapsille	  ja	  nuorille Lasten	  ja	  nuorten	  melontakurssit	  sekä	  ohjatut	  
iltamelonnan	  kesäkaudella

Mukavaa	  toiminnallinen	  yhdessä	  tekeminen	  sekä	  taitojen	  
kehittyminen	  ja	  innostuksen	  lisääntyminen x x x

25 Ratamelontaa	  harjoittelevien	  nuorten	  määrän	  
kasvattaminen

Taitojen	  karttuessa	  nuorilla	  on	  mahdollisuus	  kokeilla	  myös	  
ratamelontaa	  osallistumalla	  valmennettavien	  nuorten	  
harjoituksiin

Nuori	  siirtyy	  kilpailu-‐	  ja	  ratamelontaryhmään	  ja	  jatkaa	  
seurassa	  ympärivuotista	  harjoittelua x x x

26 Lähiseudun	  oppilaitosten	  oppilasryhmille	  järjestetään	  
mahdollisuuksia	  tutustua	  melontaan

Oppilaitoksille	  markkinoidaan	  mahdollisuutta	  tilata	  
melontaan	  tutustuminen	  ryhmille	  (toiminnallinen	  
menetelmä/ryhmäytyminen)

250	  nuorta	  saa	  ensikokemuksen	  melonnasta x x x

27 Aktiivisten	  jäsenten	  määrän	  kasvu Yhteisöllisyyden	  ja	  yhteistoiminnan	  lisääminen	  tämän	  
toimintasuunnitelman	  mukaisesti

Ohjatun	  melontatoiminnan	  määrän	  kasvaminen	  ja	  laadun	  
kehittyminen x x x

28 Jäsenten	  melontataitoja	  kehitetään
Kauden	  aikana	  järjestetään	  melontaan	  liittyvää	  
koulutusta,	  melonnan	  jatkokursseja	  ja	  
turvallisuuskoulutusta

Jäsenet	  voivat	  kehittää	  omista	  lähtökohdistaan	  melonta-‐	  ja	  
vesilläliikkumistaitojaan x x x

Nuoriso-‐	  ja	  perhetoiminta

Aikuisten	  harrastaminen



NRO TAVOITTEET TOIMENPITEET ODOTETTAVAT	  TULOKSET 2018 2019 2020

29

Opastetaan	  ja	  aktivoidaan	  jäseniä	  retkimelontaan	  
liittyvissä	  taidoissa	  ja	  löydetään	  jäsenistöstä	  lisää	  
innokkaita	  melojia	  retkitoiminnan	  suunnitteluun	  ja	  
toteutukseen

Melontaan	  ja	  retkeilyyn	  liittyviä	  taitoja	  opetetaan	  
järjestämällä	  erilaisia	  teemaharjoituksia,	  retkiä	  ja	  muita	  
yhteisiä	  tilaisuuksia	  ja	  kursseja.	  Jäsenten	  
melontakokemuksia	  lisätään	  järjestämällä	  ohjattuja,	  
lyhyitä	  päiväretkiä.	  

Matalankynnykset	  retket	  1-‐2	  pv	  saavuttavat	  ison	  suosion x x x

30 Luodaan	  edellytykset	  ja	  olosuhteet	  kuntomelontaryhmän	  
toiminnalle

Melontakauden	  aikana	  järjestetään	  ohjattua	  melontaa	  
myös	  enemmän	  kokemusta	  omaaville	  melojille	  viikoittain Harrastamisen	  yhteisöllisyys	  kasvaa x

31 Lisätään	  yhteistyötä	  muiden	  seurojen	  kanssa
Järjestetään	  erilaisia	  tapahtumia	  yhdessä	  muiden	  seurojen	  
kanssa	  sekä	  osallistutaan	  muiden	  seurojen	  järjestämiin	  
tapahtumiin	  (esim.	  retket,	  kilpailut,	  koulutus)	  

Osaamisen	  jakamisella	  kaikkien	  osaaminen	  ja	  keskinäisen	  
tuen	  määrä	  lisääntyy.	  Jäsenet	  saavat	  uusia	  kokemuksia. x x

32 Seuran	  oma,	  kaikille	  melojille	  avoin	  melontatapahtuma Selvitetään	  mitä	  oman	  tapahtuman	  rakentaminen	  
Hämeenlinnan	  lähivesille	  tulevaisuudessa	  vaatii

Vuosittainen	  tapahtuma	  tulevaisuudessa,	  josta	  Vesikot	  on	  
tunnettu	  melontapiireissä x

33 Virtaavan	  veden	  perustaitojen	  opettaminen	  tästä	  
kiinnostuneille Järjestetään	  virtaavan	  veden	  kurssi Kurssille	  osallistuvien	  melontataidot	  kasvavat x x x

34 Monipuolinen	  ympärivuotinen	  toiminta	  ja	  harjoittelu

Seura	  järjestää	  läpi	  vuoden	  koulutusta,	  valmennusta	  ja	  
ohjattu	  harjoituksia	  (2-‐4	  krt	  viikossa,	  talvikaudella	  ti	  
salivuoro,	  la	  uintivuoro,	  melontaergo,	  kuntosali	  ja	  muut	  
harjoitukset	  esim.	  sauvailu,	  hiihto	  ja	  kesäkaudella	  
melontaharjoitukset)

Lapset	  ja	  nuoret	  liikkuvat	  monipuolisesti.	  Seurassa	  on	  kiva	  
harrastaa	  tai	  voi	  kehittyä	  kilpamelojana	  edustamaan	  
Suomea.

x x x

35 Seura	  osallistuu	  lajiliiton	  ja	  muiden	  seurojen	  järjestämiin	  
leireihin	  ja	  melontakilpailuihin.

Seura	  tiedottaa	  lasten	  ja	  nuorten	  leireistä	  sekä	  tukee	  
osallistumista	  niille.	  Kilpailulisenssin	  maksaneet	  
kilpamelojat	  voivat	  osallistua	  liiton	  kilpailukalenterissa	  
ilmoitettuihin	  kisoihin.

Kilpailutoiminta	  jatkuu	  aktiivisena.	  Vesikot	  on	  kolmen	  
parhaan	  melontaseuran	  joukossa	  Suomessa	  
nuorisotoiminnan	  pisteissä.	  Seuran	  nuoria	  valitaan	  
edustamaan	  Suomea	  kansainvälissä	  kisoissa.

x x x

36 Ahvenistolla	  ratamelontakisat	  syyskuussa
Anotaan	  SMSL:lta	  ratamelontakisoja.	  Kilpajaosto	  
suunnittelee	  kisatapahtuman.	  Toteutuksessa	  mukana	  
seuran	  jäsenistöä.

On	  taloudellisesti	  kannattavaa	  järjestää	  ko.	  kilpailut.	  
Yhdessä	  tekeminen	  lisää	  yhteisöllisyyttä. x x x

37 Lisätään	  eri	  liikuntaseurojen	  yhteistyönä	  järjestettyjä	  
harjoituksia	  ja	  leirejä.	  

Vesikoiden	  nuoria	  osallistuu	  paikallisen	  urheiluakatemian	  
harjoituksiin	  arkiaamuisin.	  Ohjaat	  on	  aktiivisesti	  
yhteydessä	  muiden	  liikuntaseurojen	  kanssa.

Aktiivisempaa	  ja	  monipuolisempaa	  harjoittelua. x x x

38 Kilpailevia	  nuoria	  ohjataan	  omatoimiseen	  harjoitteluun.
Kilpailukalustoa	  lainataan	  veloituksetta	  vanhempien	  
valvonnassa	  muualla	  kuin	  Vesikkolinnan	  lähivesillä	  
tapahtuvaan	  harjoitteluun.	  

Aktiivisempia	  nuoria x x x

39 Nuoria	  aktivoidaan	  kaikkiin	  melontaan	  liittyviin	  toimiin,	  
kuten	  esimerkiksi	  kaluston	  huoltoon.	   Kalustonhoitotalkoita	  nuorten	  kanssa. Nuoret	  oppivat	  huoltamaan	  kalustoa. x x x

40 Eniten	  harjoitteleville	  kilpailijoille	  tehdään	  henkilökohtainen	  
valmennussuunnitelma.

Seuran	  oma	  valmentaja	  koordinoi	  valmennusta	  ja	  kv	  
kisohin	  tähtäävien	  melojien	  valmennusta	  yhteistyössä	  
liiton	  valmentajan	  kanssa.

Kolme	  Vesikoiden	  nuorta	  melojaa	  edustaa	  Suomea	  EM	  ja	  
PM	  kisoissa x x x

41 Seuran	  omien	  tuomareiden	  määrää	  lisätään Vuosittain	  koulutetaan	  1-‐2	  uutta	  tuomaria Seuran	  järjestämät	  kilpailut	  saadaan	  hoidettua	  omin	  
tuomarivoimin x x x

42 Special	  Olympics-‐ryhmä	  (SO)	  /erityismelojien	  harjoittelu
Lähes	  ympärivuotisen	  harjoittelun	  järjestäminen	  
(talvikaudella	  melontaergo	  ja	  uintivuoro,	  kokeillaan	  
salivuoroa	  ja	  kesäkaudella	  melontaharjoitukset)

Erityismelojat	  liikkuvat.	  Valmentaminen	  on	  
organisoidumpaa	  ja	  urheilijat	  kehittyvät x x x

Kilpailutoiminta	  ja	  ratamelonta



NRO TAVOITTEET TOIMENPITEET ODOTETTAVAT	  TULOKSET 2018 2019 2020

43 SO-‐kilpailuihin	  osallistuminen Valitaan	  aikataulullisesti	  sopivat	  kilpailut	  (3-‐4)	  liiton	  
kilpailukalenterisa	  tasaisesti	  koko	  kauden	  ajalle.

Kilpailuhin	  osallistuminen	  aktiivista.	  Kaksi	  Vesikkojen	  
kilpailijaa	  valitaan	  SO-‐maailmankilpailuihin	  Abu	  Dabiin	  
2019.

x x

44 Osallistuminen	  Vammaisurheiluliiton	  ja	  SMSL:n	  lajileirille Osallistutaan	  VAU:n	  lajileirille	  ja	  selvitetään	  
mahdollisuutta	  osallistua	  liiton	  lajileirille

Kilpailijat	  saavat	  leirikokemusta	  ja	  motivaatiota	  
harjoitteluun	  sekä	  tapaavat	  SO-‐urheilijoita. x x x

45 Eniten	  harjoitteleville	  SO-‐kilpailijoille	  
valmennussuunnitelma

Oma	  valmentaja	  laatii	  yhteistyössä	  seuran	  
kilpavalmentajan	  ja	  Anne	  Rikalan	  kanssa	  (2	  vuoden	  
suunnitelma)

Tavoitteellisempi	  valmennus	  kohden	  kansainvälisiä	  kisoja. x x

46 SO-‐ryhmän	  ohjaamista	  kehitetään Valmentajan	  osallistaminen	  koulutukseen	  ja	  yhteistyö	  
kilpamelojien	  kanssa. SO-‐valmentajan	  kehittyminen	  ja	  urheilijat	  kehittyvät. x x x

47 Ei-‐kilpailevien	  erityismelojien	  melonta Järjestetään	  avoimia	  melontatapahtumia	  erityismelojille. Erityismelojille	  mahdollisuus	  melontaan. x x x

48 Ympärivuotinen	  ohjattu	  toiminta
Talvikaudella	  harjoitellaan	  uimahallissa	  mm.	  
kaatumistilanteen	  hallintaa	  ja	  pelastustilanteita	  	  sekä	  
tuentoja	  ja	  eskimokäännöksiä.

Jäsenistön	  parempi	  fyysinen	  kunto	  ja	  terveys.	  Yhteisöllisyys	  
kasvaa x x x

49 Melontakauden	  ulkopuolella	  järjestetään	  muuta	  liikuntaa Yhteislenkit,	  hiihtokoulu	  tv. Jäsenistön	  parempi	  fyysinen	  kunto	  ja	  terveys.	  Yhteisöllisyys	  
kasvaa x x x

50 Uusia	  ja	  vanhoja	  jäseniä	  tutustutetaan	  toisiinsa	  ja	  lisätään	  
jäsenten	  vaikutusmahdollisuuksia

Järjestetään	  kuukausittain	  jäsenten	  yhteinen	  
tapaaminen,	  jossa	  suunnitellaan	  tulevaa	  toimintaa	  sekä	  
käsitellään	  melontaan,	  retkeilyyn	  ja	  seuratoimintaan	  
liittyviä	  teemoja

Jäsenistö	  luo	  itse	  haluamaansa	  toimintaa,	  yhteisöllisyys	  
lisääntyy	  ja	  yhteisten	  tapahtumisen	  järjestäminen	  
helpottuu

x x x

51 Pidetään	  melontakauden	  avajaiset	  ja	  päättäjäiset Vappumelonta	  tai	  muu	  yhteinen	  kevätmelonta	  sekä	  
kauden	  päättäjäismelonta	  Vesikkolinnasta Yhteisöllisyys	  kasvaa x x x

52 Kesän	  retkisuunnitelma	  on	  valmis	  huhtikuussa Valmistelu	  tehdään	  kuukausittaisissa	  jäsentapaamisissa Edistää	  harrastemelontaa	  ja	  lisää	  yhteenkuuluvuutta x x x

53
Kaluston	  säilytyspaikka	  ja	  melontatoiminnan	  keskus	  on	  
Varikonniemessä	  sijaitseva	  seuran	  kanoottivaja	  
Vesikkolinna.	  

Tila	  vuokrataan	  Hämeenlinnan	  kaupungilta	  ja	  tilaa	  
pidetään	  asianmukaisessa	  kunnossa.	  	  	  on	  Hämeenlinnan	  
Tilapalvelut	  Oy

Toimiva	  ja	  turvallinen	  melontakeskus	  kaikille	  harrastajille x x x

54 Vesikkolinnan	  kunto	  ja	  siisteys	  pidetään	  vähintään	  
nykyisellä	  tasolla

Kauden	  aikana	  järjestetään	  Vesikkolinnan	  kunnostamis-‐	  ja	  
siivoustalkoita	  vajamestarin/vajajaoston	  johdolla

Jäsenistö	  ottaa	  suuremman	  omatoimisen	  vastuun	  tilojen	  
järjestyksen	  säilymisestä	  ja	  siivoamisesta x x x

55
Mahdollistetaan	  omien	  kajakkien	  ja	  melontatarvikkeiden	  
säilyttäminen	  Vesikkolinnassa	  tilojen	  asettamisen	  
rajoitteiden	  puitteissa

Seura	  vuokraa	  jäsenien	  omille	  kanooteille	  hyllypaikkoja	  ja	  
varusteille	  säilytyskaappeja

Jäsenet	  hankkivat	  omiin	  tarpeisiinsa	  parhaiten	  soveltuvaa	  
melontakalustoa x x x

56 Seuran	  erilaisille	  toiminnoille	  ja	  tapahtumille	  järjestetään	  
asianmukaiset	  tilat

Kokouspaikkana	  käytetään	  vuokrattavaa	  kokoustilaa.	  
Talvikauden	  harjoittelua	  varten	  vuokrataan	  liikuntasalia	  
sekä	  tiloja	  uimahallista.	  Ergolle	  varten	  vuokrataan	  
harjoittelutila.	  Lisäksi	  selvitetään	  yhteistyötä	  eri	  liikunta-‐
alan	  yrittäjien	  kanssa

Jäsenistön	  kanssakäyminen	  lisääntyy	  ja	  ympärivuotinen	  
harjoittelu	  on	  mahdollista x x x

57 Ratamelontarata Selvitetään	  rataprojektin	  mahdollisuudet Nuorten	  ja	  aikuisten	  kilpamelojien	  harjoitteluolosuhteet	  
parantavat	  tuloksia x x

58 Vesikkolinna	  osa	  Varikonniemen	  kehitystä Yhteistyö	  Hml	  kaupungin	  ja	  paikallisten	  toimijoiden	  kanssa Vesikoiden	  toiminta	  on	  näkyvä	  osa	  Varikonniemeä	  ja	  tukee	  
kaupunkikuvaa x x

Melontaa	  tukeva	  ympärivuotinen	  toiminta

Harrastamisen	  tilat
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59 Seuran	  jäsenillä	  on	  käytettävissään	  monipuolinen	  
melontakalusto	  erilaisiin	  melontatarpeisiin.

Kaluston	  inventaario	  vuosittain	  ja	  kalustokierto	  
suunnitellaan.	  Kalustoa	  täydennetään	  ja	  korvataan	  
tarpeen	  mukaan	  hallituksen	  päätöksen	  mukaisesti.

Varmistetaan	  harrastajille	  soveltuva	  hyväkuntoinen	  ja	  
turvallinen	  kalusto x x x

60 Vesikkolinnan	  avaimen	  lunastavat	  jäsenet	  käsittelevät	  
kalustoa	  asianmukaisesti	  (avainsääntö)

Avaimen	  lunastavat	  ovat	  käyneet	  melontakurssin	  ja	  
avaimen	  lunastamisen	  yhteydessä	  käydään	  aina	  läpi	  	  
kaluston	  käyttöön	  liittyvät	  ohjeet	  ja	  säännöt

Seuran	  melontakalusto	  säilyy	  toimivana	  ja	  ehjänä,	  jolloin	  
vältetään	  tarpeeton	  kaluston	  uusiminen	  ja	  jäsenmaksujen	  
korotuspaineet	  pysyvät	  maltillisina

x x x

61 Kaluston	  viat	  korjataan	  mahdollisimman	  nopeasti Melontakauden	  aikana	  järjestetään	  tarpeen	  mukaan	  
talkoita,	  joissa	  huolletaan	  ja	  korjataan	  kalustoa Seuran	  melontakalusto	  on	  pitkäikäistä. x x x

62 Riittävä	  trailerikalusto	  toimintaan	  nähden Trailerien	  kunnon	  ja	  soveltuvuuden	  tarkistus	  vuosittain.	  
Tarvittaessa	  uuden	  hankinta	  tai	  vaihto.

Tyytyväiset	  jäsenet.	  Mahdollistaa	  osallistumiset	  retkille	  ja	  
kilpailutapahtumiin. x x x

63 Trailereiden	  käyttö	  onnistuu	  myös	  samanaikaisissa	  
tapahtumissa Trailerivarausjärjestelmä	  kehittäminen Yhteistyö	  eri	  jaostojen	  välillä	  lisääntyy x

64 Talviharjoittelumahdollisuuksien	  lisääminen Toisen	  melontaergon	  hankkiminen	  ja	  sopivan	  
harjoitustilan	  vuokraaminen

Mahdollistaa	  kilpa-‐	  ja	  harrastemelojien	  riittävän	  
talviharjoittelun	  ergolla x

65 Seuran	  eettiset	  säännöt Valitaan	  työryhmä	  valmistelemaan	  seuran	  eettisiä	  
sääntöjä.

Eettiset	  periaatteet	  ohjaavat	  päätöksentekoa	  ja	  toimintaa	  
kaikilla	  tasoilla x

66 Vastuuhenkilöiden/työparien/jaostojen	  roolit Kirjataan	  eri	  rooleihin	  kuuluvat	  tehtävät Kaikki	  osa-‐alueet	  tulevat	  hoidettua x

67 Seura	  toimii	  pääosin	  vapaaehtoisten	  voimin Hallituksen	  lisäksi	  seuran	  organisaation	  eri	  osa-‐alueille	  
tarjotaan	  tehtäviä	  eri	  pituisiksi	  ajoiksi	  vapaaehtoisille

Seuran	  jäsenet	  kokevat	  yhteenkuuluvuuden	  tunnetta,	  
henkistä	  hyvinvointia	  ja	  kehittyvät	  seuratoimijoina x x x

68 Nuoria	  aktivoidaan	  seuratoimintaan
Hallitus	  ja	  jaostot	  toteuttaessaan	  toimintaa	  tarjoavat	  
seuran	  nuorille	  erilaisia	  mahdollisuuksia	  ottaa	  vastuuta	  ja	  
osallistua	  seuran	  toimintaan.

Nuoria	  on	  mukana	  jaostoissa,	  ohjaajina,	  tapahtumissa,	  
projekteissa. x x x

69 Yhteistyö	  muiden	  urheiluseurojen,	  liikunta-‐alan	  yrittäjien	  tai	  
oppilaitosten	  kanssa

Seura	  jatkaa	  verkostoitumisen	  kehittämistä	  sopivien	  
yhteistyökumppaneiden	  kanssa	  ja	  tekee	  yhteistyötä	  
paikallisten	  ja	  lähialueen	  toimijoiden	  kanssa.	  

Monipuolistaa	  melonnanharrastajien	  ympärivuotista	  
toimintaa. x x x

70 Seuran	  jäsenten	  osallistumista	  seuran	  eri	  toimintoihin	  
aktivoidaan.

Jaostojen	  toimintaa	  aktivoidaan	  valitsemalla	  jaostojen	  
vetäjien	  lisäksi	  työryhmiä Toiminnan	  järjestämiseen	  saadaan	  lisää	  voimavaroja x x x

71 Seuratoiminnan	  kehittymisestä	  tehdään	  arviointi	   Järjestetään	  Oman	  seuran	  analyysi	  -‐seurakysely Parannetaan	  jokaisella	  osa-‐aluueella	  keskiarvotuloksia	  
verrattuna	  vuoteen	  2017. x x

72 Erilaisten	  tapahtumisen	  tilastointi	  on	  järjestelmällistä Tapahtumista	  laaditaan	  lyhyt	  yhteenveto	  hallitukselle
Toimintakertomuksiin	  saadaan	  toteutumatietoa	  eri	  
tapahtumista	  ja	  seuran	  panostuksia	  eri	  toimintoihin	  voidaan	  
ohjata	  tältä	  pohjalta

x x x

73 Jäsenistö	  osallistuu	  vuoden	  2019	  toimintasuunnitelman	  
laadintaa Tulevaisuusillan	  järjestäminen Toimintasuunnitelma	  vastaa	  jäsenistön	  harrastustarpeita.	  

Yhteisöllisyys	  lisääntyy x

74 Seuratuotteiden	  suunnittelu Suunnitellaan	  muutama	  VaVe	  seuratuote,	  myynti	  
verkkokaupan	  kautta Seurajäsenten	  yhtenäinen	  ilme x x

Kalusto

Seuran	  kehittäminen
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75 Noudatetaan	  seuran	  sääntöjä	  ja	  yhdistyslakia
Kevät-‐	  ja	  syyskokoukset	  pidetään	  sääntöjen	  edellyttämällä	  
tavalla.	  Hallitus	  hoitaa	  huolellisesti	  yhdistyksen	  asiota	  ja	  
toimii	  yhdistyksen	  edustajana.

Seuran	  jäsenet	  ovat	  tyytyväisiä	  hallinnolliseen	  toimintaan x x x

76 Seuran	  sääntöjen	  uudistaminen Valitaan	  työryhmä	  valmistelemaan	  PRH:n	  mallisääntöjen	  
mukaan	  uusia	  seurasääntöjä.

Ajantasaiset	  säännöt	  helpottavat	  seuratoiminnan	  
toteuttamista	  ja	  valvontaa. x x

77 Osallistumme	  seurana	  	  Suomen	  Melonta-‐	  ja	  Soutuliitto	  ry:n	  
ja	  Suomen	  Kanoottiliitto	  ry:n	  toimintaan

Seura	  osallistuu	  näiden	  yhdistysten	  vuosikokouksiin,	  sekä	  
muihin	  toimintaan	  liittyviin	  kokouksiin.

Seura	  voi	  osallistumalla	  vaikuttaa	  kokouksissa	  käsiteltäviin	  
asioihin. x x x

78 Kaluston	  ja	  Vesikkolinnan	  vakuuttaminen	  on	  ajantasalla Vakuutusturvan	  riittävyys	  tarkistetaan	  vuosittain. Mahdollisissa	  vahinkotapauksissa	  vakuutuskorvaukset	  
riittävät	  korvaaman	  vahingot x x x

79 Talouden	  seuranta	  on	  jatkuvaa Kirjapitoyritys	  laatii	  tuloslaskelmat	  kuukausittain Taloudenhoito	  tapahtuu	  budjetin	  ja	  lainsäädännön	  
mukaisesti x x x

80 Seuran	  tulot	  ovat	  säännölliset	  ja	  riittävät	  toiminnan	  
ylläpitämiseen	  ja	  kehittämiseen.

Seuran	  tulot	  muodostuvat	  pääosin	  jäsenmaksuista,	  
koulutus-‐	  ja	  melonnanohjaustoiminnasta.	  Maksuja	  
tarkistetaan	  vuosittain.

Seuran	  käyttövaroissa	  ei	  tapahdu	  merkittäviä	  muutoksia. x x x

81 Jäsenmaksurakenteen	  uudistus Käyttöön	  otetaan	  kaksi	  jäsenmaksuluokkaa:	  1)	  Aikuinen,	  
2)	  Nuori

Jäsenmaksut	  ovat	  kaikille	  jäsenille	  tasapuolisia.	  Sähköisen	  
jäsenrekisterin	  hyödyt	  saadaan	  paremmin	  käyttöön,	  
jäsensihteerin	  työ	  helpottuu

x

82 Käytetään	  yhteiskunnan,	  yritysten	  ja	  urheilujärjestöjen	  
tarjoamia	  tukimuotoja

Hämeenlinnan	  kaupungilta	  haetaan	  tila-‐avustusta	  
Vesikkolinnan	  vuokranmaksun	  tueksi.	  Muita	  mahdollisia	  
seuran	  toimintaa	  tukevia	  avustuksia	  voidaan	  hakea.

Jäseniltä	  perittävien	  maksujen	  korotuspaineet	  pysyvät	  
maltillisina x x x

83 OPM	  seuratukihakemus	  vuodelle	  2018 Tehdään	  seuratoiminnan	  kehittämistukihakemus	  
toimintasuunnitelman	  pohjalta.	   Seuratuki	  vahvistaa	  toiminnan	  laatua	  ja	  yhteisöllisyyttä.	   x

84 Nuorten	  kesätyöntekijöiden	  palkkaaminen 	  SMSL:n	  Nuorisostipendi	  haku	  2018	  keväällä Sesonkikauden	  palvelut	  ja	  ohjaus	  vastaavat	  kysyntään x

85 Seura	  palkkaa	  määräaikaisesti	  tai	  toistaiseksi
Vapaaehtoisten	  toimijoiden	  tueksi	  palkataan	  tarvittaessa	  
määräaikaisella	  tai	  toistaiseksi	  voimassaolevalla	  
työsopimuksella	  toimihenkilöitä	  avoimella	  haulla

Vapaaehtoiset	  toimijat	  voivat	  kohdistaa	  omat	  voimavaransa	  
ja	  aikansa	  toiminnan	  kannalta	  välttämättömiin	  asioihin x

86 Yhteistyökumppanisopimukset	  ja	  varainhankinta Kartoitetaan	  seuran	  ja	  kilpamelojien	  tulevaisuuden	  
yhteistyökumppaneita. Näkyvyyttä	  ja	  taloudellista	  tukea x x x

Talous

Hallinnolliset	  toimiet


