Ehdokasesittelyt Tuusulan Uimaseuran hallitukseen kaudelle 2019-2020
Hei!
Olen Marjut Hyvönen TuUS:in kilpaileva Masters-uimari, valmentaja ja hallituksen jäsen. Omaan positiivisen elämän
asenteen, olen innokas uuden oppija, osallistun aktiivisesti toimintaan ja arvostan tasapuolisuutta.
Työskentelen Keravalla kansainvälisessä yhtiössä henkilöstötehtävissä erilaisten ihmisten kanssa. Päivittäinen työni on
ajoittain kiireistä ja aikataulutettua eri projekteissa ja tilaisuuksien organisoinnissa ja sen vuoksi arvostan vapaaaikaani. Vapaa-ajallani touhuan energisen koirani kanssa ja olen aina harrastanut liikuntaa, koska haluan voida hyvin.
Harrastan lenkkeilyä, käyn kuntosalilla ja uin niin altaassa kuin avovedessä. Lisäksi käyn katsomassa taidetta ja
kuuntelemassa kotimaisia artisteja. Olen kesäihminen ja odotan jo kovasti pääseväni puutarhatöihin. Vapaa-aikaani
on aina sopinut myös vapaaehtoistyö, jota arvostan erittäin paljon.
Mikä on suhteeni Tuusulan Uimaseuraan?
Tulin TuUS:in jäseneksi vuonna 2005. Rakkaus uintiin syntyi kuitenkin alle 10 -vuotiaana Nurmijärvellä ja nuorena olin
mukana aktiivisesti seuratoiminnassa. Jo silloin halusin vaikutta omaan harjoitteluun mm. jakamalla mainoksia, josta
saimme rahallista tukea ulkomaan uintileiriin. Vanhempana olin mukana hallituksen jäsenenä sekä rahastonhoitajana.
TuUS:ssa aloitin ensin uimarina ja jo alkumetreistä alkaen sitoutuneena ja aktiivisena seuratoimijana. Vuosien varrella
olen mm. ohjannut niin lasten vesiralleja kuin nuorten ja aikuisten harrastusryhmiä, valmentanut ja tuomaroinut
kilpailuissa erilaisissa tehtävissä myös kansainvälisissä. Nyt uutena KKI-hankkeessa vesijuoksu – ja jumppaohjaajana.
Miksi olen ehdolla?
Tuon jatkuvuutta siihen toimintaan, jota olemme hallituksessa viime vuosina seuran kehityksen eteen tehneet.
Minulla on osaamista ja kokemusta seuratoiminnasta niin paikallis- kuin valtakunnalliselta tasolta. Olen uusia
ajatuksia esille tuova kehittäjä ja loppuun saattaja.
Mitä osaamista tuon seuraan?
Seuran hallituksessa olen toiminut 7 vuotta jäsenenä, aikuisvastaavana, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana
kolme vuotta. Olen myös jäsenenä nykyisessä hallituksessa ja Suomen uimaliiton hallituksessa vuodesta 2015 alkaen.
Minulla on hyvät verkostot niin yhteistyökumppaneihin kuin lähialueen naapuriseuroihin, yli laji rajojen. Teen
päivittäin työtä ihmisten kanssa ja työni vaatii mm. hyvää ihmisten kuuntelutaitoa, neuvottelutaitoa ja organisointia.
Mihin suuntaan haluan seuraa kehittää?
Seuratoiminta on jäsenten kuuntelua, toiminnan rakentamista jäsenistön näköiseksi yhdessä heidän kanssaan.
Haluan, että yhdessä
• näemme hyvän seurahengen edelleen vahvistuvan
• luomme kaikille halukkaille mahdollisuuden osallistua tasapuolisesti seuratoimintaan, sen suunnitteluun ja
toteutukseen - jokainen itselleen sopivalla osaamisellaan ja panostuksellaan
• edistämme yhdenvertaista toimintatapaa ja avointa päätöksentekokulttuuria
• seuratoimintamme on innostavaa ja hauskaa, annamme mahdollisuuksia tulla tutustumaan lajiin,
vesiliikuntaan sekä kehittää taitoja ja poltetta liikunnalliseen elämäntapaan
• luomme hyvät puitteet toiminnallemme niillä resursseilla, joita meillä on ja arvostamme kaikkien
seuratoimijoidemme panosta

•
•

työskentelemme suunnitelmallisesti luoden pitkäjänteisyyttä ja tasapainoa sekä viestimme avoimesti
kannustamme toisiamme, näymme yhtenäisenä seurana ja olemme alueen vahva uintiurheiluseura.

Seuramme onkin sen 15 vuoden historiansa aikana kasvanut lähes 850 jäsenen uimaseuraksi, jossa on mahdollisuus
harrastaa uintiurheilua omien tavoitteiden mukaisesti ammattitaitoisten seuratoimijoiden, ohjaajien ja valmentajien
ohjauksessa. Tämän haluan myös tulevaisuudessa jatkuvan.
Tule jäsenkokoukseen, tartu hihasta ja tule juttelemaan!

