Pia Klemi

Olen ehdolla
☒ Puheenjohtajaksi

Kuka olet ja miksi olet
ehdolla?

Hei,
Olen Pia Klemi, Simmis Wandan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.
Olen myös 2. luokan uintituomari, 2 uimarin äiti, trimasters uimarin vaimo ja
masters uimari itsekin. Olen ollut mukana Siwan toiminnassa vuodesta 2013.

☒ Hallituksen jäseneksi

☐ Hallituksen varajäseneksi

Koulutukseltani olen Liiketalouden tradenomi.
Työssäni IT-alan rekrytointikonsulttina ja tapaan jatkuvasti uusia ihmisiä ja olen
tottunut verkostoitumaan. Simmis Wandan hallituksen jäsenenä olenkin
verkostoitunut erilaisissa tapahtumissa muiden uintiseurojen toimijoiden kanssa.
Niin hallituksen jäsenten kuin valmentajienkin kanssa. Ensimmäisenä mieleen tulee
Oulun uinti, Joensuun uimaseura, Cetus ja Tuusulan uimaseura.
Olen siis ehdolla koska haluan tuoda kokonaisnäkemystä seuran toimintaan niin
valmennuksen kuin kurssitoiminnankin näkökulmasta. Haluan olla osaltani
auttamassa Siwaa saavuttamaan tavoitteensa olla menestyvä kilpauintiseura
kuitenkaan unohtamatta sitä, että olemme myös matalan kynnyksen uintiseura
joka tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaiken tasoisille uimareille.
Uimarin vanhempana ja masters uimarina olen luonnollisesti kiinnostunut siitä, mitä
altaalla tapahtuu. Miten seurassamme toteutuu yhdenvertaisuus, miten meillä
valmennetaan ja miten uimarit saadaan viihtymään seurassa.

Mitä osaamista tuot
mukanasi?

4-vuotta seuran hallituksessa ovat opettaneet kärsivällisyyttä ja yhteisöllisyyttä.
Olen ollut mukana rakentamassa pienestä Siwasta yhtä PK-seudun suurseuroista
lisenssiuimareiden määrällä mitattuna.
Viimeiset 2-vuotta olen ollut mukana hallituksen taloustoimikunnassa. Olen siis
rakentanut seuralle vahvaa taloutta, joka onkin vakiintunut hyvälle tasolle. Talouden
jatkuva seuranta tuo turvallisuutta seuralle ja takaa, että hallitus on koko ajan
tietoinen vallitsevasta tilanteesta ja pystyy siten perustellusti tekemään päätöksiä.
Hyvä seuran taloudellinen tilanne onkin antanut entistä paremmat mahdollisuudet
uimareiden tukemiseen niin leirien kuin kisamatkojenkin osalta. – Haluan olla
varmistamassa, että pystymme toimimaan näin jatkossakin.
Koska tunnen seuran tavan toimia, niin pystyn tukemaan seuran henkilöstöä heidän
arjessaan sekä olemassa olevien toimintamallien edelleen kehittämisessä
Hallitustyön lisäksi olen sitoutunut seuran vapaaehtoistoimintaan olemalla
järjestämässä useita seuran tapahtumia ja kilpailija.
Seuran järjestämissä kilpailuissa minut löytää aina altaan reunalta
toimitsijatehtävistä.

Mainitse kolme asiaa,
joita haluat kehittää
SiWassa

1.

Seuran valmennustyön jatkuvaa kehitystä

2.

Yhteistyötä ja avoimuutta seuratoimijoiden kesken

3.

Seuran vakaan talouden jatkuvuuden varmistaminen

