
Tiedote 1 / 2020 

 

Tervetuloa aloittamaan uintivuosi 2020    

 

Vuosi 2020 aloitetaan uusin tuulin. Muutosten taustalla on vuonna 2019 perustettu Lapin urheiluopiston 

valmennuskeskuksen akatemiaryhmä.  Iso osa edustusryhmän uimareista siirtyi harjoittelemaan Lapin 

urheiluopiston valmennuskeskuksen akatemiaryhmään ja heidän valmennuksensa siirtyi Lapin 

urheiluopiston vastuulle.  Seura ei ollut aloitteellinen akatemiaryhmän perustamisessa. Koska niin moni 

edustuksen uimari kuitenkin ilmoitti siirtyvänsä akatemiaryhmään, hallitus päätti tehdä yhteistyötä 

urheiluopiston kanssa. Akatemiauimarit edustavat edelleen seuraa. 

Muutosten myötä hallitus on joutunut pohtimaan seuran tulevaisuutta niin toiminnan kuin talouden 

näkökulmasta. Hallitus päätti 19.12.2019 kokouksessaan irtisanoa päävalmentajan ja tiivistää yhteistyötä 

Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa niin valmennuksellisesti kuin valmentajien koulutuksessa. 

Suunnitelmat ovat hyvässä vauhdissa ja toivottavasti näkyvät myös toiminnassa jo kevään 2020 aikana. 

Muutokset eivät tässä vaiheessa näy isolle osalle uimareista mitenkään. Vuoden 2020 edustusryhmän 

valmennuksesta vastaa jatkossa Antti Latikka yhteistyössä Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen 

kanssa, apuvalmentajanaan Noora Angelva. Valmennusryhmien valmentajana jatkaa Evita Riuttanen 

apuvalmentajineen. Valmennusryhmä tekee yhteistyötä keskenään ja Lapin urheiluopiston 

valmennuskeskuksen kanssa. 

Kauden aloitus 

Edustus- ja valmennusryhmien 1-2 kausi alkaa torstaina 9.1.2020. Ryhmät harjoittelevat ohessa ilmoitetun 

aikataulun mukaisesti, sisältäen pieniä muutoksia ryhmäkokoonpanoissa ja aikatauluissa syyskauteen 

verrattuna.   Masters, Valmennusryhmä 3 ja Harrasteryhmät (PIK, LAG, PUK, MUK, Aikuiset), aloittavat 

kauden viikolla 3, maanantaista 13.1. alkaen. Kausi päättyy kevätjuhlaan toukokuun puolen välin jälkeen. 

Harrasteryhmien aikataulut ryhmäsiirtoineen vahvistetaan mahdollisimman pian. 

Vapaaehtoisia tarvitaan 

Swimming Club Rovaniemi toimii täysin vapaaehtoisten vanhempien voimin. Seuran toiminnan moottorina 

toimii hallitus, mutta vapaaehtoisia toimijoita tarvitaan myös hallituksen ulkopuolelta erilaisiin tehtäviin. 

Erityisesti tänä vuonna on tarvetta uusille kisatoimitsijoille, jotta vuodelle 2020 suunnitellut kisat (Lappi- 

uinnit toukokuussa ja Santa Claus- uinnit lokakuussa) saadaan järjestettyä.  Seura järjestää kevään aikana 

toimitsijakurssin, josta ilmoitellaan myöhemmin. Vanhemmat ovat myös tervetulleita mukaan 

valmennustyöhön. Seuralla on käytössä palkkiojärjestelmä erilaisiin seuratehtäviin.  

Vuoden 2020 hallitus 

Vuoden 2020 hallituksen jäsenet ovat: Jouni Kela, Sanna Niemi, Jari Multanen, Jenni Kela, Mika Huttunen, 

Susanna Lauhava, Markku Niemi ja Kati Kaarlejärvi.  Hallituksen jäsenten vastuualueista tiedotamme 

enemmän järjestäytymiskokouksen jälkeen tammikuussa.  

Tavoitteet vuodelle 2020 
 
Tavoitteena ja erityisteemana tulevana vuonna on uimaopetuksen ja valmennuksen laadun kehittäminen. 
Tavoitteeseen pyritään lisäämällä ohjaajien ja valmentajien perus- ja jatkokoulutusta sekä selkeyttämällä 
uimakoulu- ja valmennusjärjestelmää. Valmennusjärjestelmää ja sen sisältöjä kehitetään yhteistyössä Lapin 
urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa. 
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Lisäksi vuonna 2020 panostamme tiedottamiseen. MyClubin käyttö laajenee koskemaan kaikkia ryhmiä ja 
nettisivut tullaan uusimaan kokonaisuudessaan. Mikäli sinulla on MyClubiin liittyviä kysymyksiä voit olla 
yhteydessä hallitus@sc-rovaniemi.fi 
 
Keväällä harjoituksia ei pidetä: 
 

❖ hiihtoloma viikolla 2.3–8.3.2020 

❖ pääsiäisenä 10–13.4.2020  

❖ Lappi-uintien aikana 9-10.5.2020 (kisoihin voivat osallistua seuran kaikki lisenssiuimarit) 

Lisäksi voi tulla peruuntumisia uimahallin omien tapahtumien vuoksi, niistä pyrimme tiedottamaan 

mahdollisimman pian. 

SCR-cup vuonna 2020 

SCR – cup on 4 kilpailun kokonaisuus, joka on tarkoitettu erityisesti seuran pienille uimareille ensimmäisiksi 

kisoiksi. Näissä kisoissa ei tarvitse olla kilpailulisenssiä vaan kaikki halukkaat pääsevät mukaan. 

Ilmoittautuminen kisoihin tapahtuu oman valmentajan kautta. SCR kisaohjeet julkaistaan myöhemmin.  

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri on vielä viimeisiä viilauksia vaille valmiina ja se tullaan julkaisemaan 

mahdollisimman pian tammikuussa. 

 

SCR hallituksen puolesta, Susanna Lauhava 

 

ps. Käythän tarkistamassa Myclub asetuksista, että kaikki tiedot ovat ajan tasalla ja saat jatkossa kaikki 

tärkeät viestit ja tiedotteet. 


