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KIURUVEDEN VOIMISTELIJAT ry  

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 

YLEISTÄ 

Vuosi 2017 nimetään uudistusten vuodeksi. Tavoitteena on uudistaa toimintatapoja, 

käynnistää uusia ryhmiä (erityisesti pojille) sekä rekrytoida uusia ohjaajia ja 

talkoolaisia. 

 

1 HALLINTO 

1.1 Seuran kokoukset 

Seuran kevätkokous pidetään helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous loka-, 

marras- tai joulukuussa. 

  

1.2 Johtokunnan kokoukset 

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, yleensä kerran kuukaudessa. 

         

1.3 Edustukset 

Johtokunnan jäsenet, varsinkin puheenjohtaja, edustavat seuraa tarvittaessa 

julkisuudessa sekä erilaisissa Voimisteluliiton, alueen tai muiden yhdistysten 

järjestämissä tilaisuuksissa. 

 

2 TIEDOTUSTOIMINTA 

Seuran tiedotustoiminnassa tavoitellaan oikea-aikaisuutta ja mahdollisimman laajaa 

levikkiä. Sekä sisäisessä että ulkoisessa tiedottamisessa pyritään hyödyntämään 

tehokkaasti sosiaalisen median mahdollisuuksia niiden laajan levikin, nopean 

tiedonvälityksen ja edullisten kustannusten vuoksi. Seuran internet- ja Facebook-
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sivujen tunnettuutta pyritään lisäämään jatkossakin ja tarvittaessa otetaan käyttöön 

johtokunnan päätöksellä uusia sosiaalisia medioita kuten Instagram tai Snapchat. 

 

2.1 Sisäinen tiedottaminen 

Seuran jäseniin kohdistuvassa tiedotustoiminnassa hyödynnetään sosiaalisen median 

lisäksi Nepton -jäsentietojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia kuten 

sähköpostilistoja; jumppatunneilla tiedottamista sekä Kiuruvesi-lehteä. Tiedottamisen 

tavoitteena on informoida jäseniä aikatauluista ja niiden muutoksista, tapahtumista ja 

toimintatavoista ja saada palautetta toiminnasta. 

 

2.2 Ulkoinen tiedottaminen 

Seuran ulkoisen tiedottamisen keskeisimmät kanavat ovat seuran nettisivut ja 

Facebook. Lehdistölle järjestetään tarvittaessa tiedotustilaisuuksia. Vuosittain tehdään 

seuralehti, joka jaetaan jokaiseen kiuruvetiseen talouteen, joissa ei ole mainoskieltoa. 

Jumppakauden kohokohdista uutisoidaan Iisalmen Sanomien yhteisöpalstalla, josta 

lehden toimitus poimii mielenkiintoisia artikkeleita myös paperilehteen. 

 

Seura ja sen edustajat pyrkivät lisäämään seuran tunnettuutta mahdollisuuksien 

mukaan kaikissa Suomen Voimisteluliitto Svolin alueellisissa ja valtakunnallisissa 

tapahtumissa, sekä muiden seuran toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen 

tapahtumissa. 

 

3 TALOUS 

 

Talouteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Jäsen- ja jumppamaksujen 

suoritukset tarkastetaan ja pyritään hyödyntämään Nepton-jäsentietojärjestelmän 

tarjoamia mahdollisuuksia maksujen seurantaan. Haetaan uusia yhteistyömuotoja 

seuran tukijoiden kanssa ja etsitään uusia varainhankinnan muotoja. Annetaan myös 

esiintyville ryhmille enemmän vastuuta varojen keräämisestä yhteiseen kassaan. 
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3.1 Jäsenmaksut ja osallistumismaksut 

  

3.2 Muu toiminta 

Kahvitarjoilut, kesä- ja joulumyyjäiset, talvitapahtuma, arpajaisia, makkaranmyyntiä 

eri tapahtumien yhteydessä, liikuntanäytös, kirpputorit, inventaariot, 

seurakalenterinmyynti ja lastenjuhlat. 

 

3.3 Kaupungin toiminta-avustus 

3.4 Seuran lehti 

 

4 VOIMISTELUTOIMINTA 

 

KiVon TOIMINTA-AJATUS on tarjota monipuolista fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista toimintaa ja virkistystä mahdollisimman monelle paikkakuntalaiselle. 

4.1 Lasten ja nuorten voimistelutoiminta 

 

LAPSEN JA NUORTEN VOIMISTELUTOIMINNAN PAINOPISTEET 

 

Voimistelutaitojen lisäksi tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille terveellisiä 

elämäntapoja, sosiaalisia taitoja, pitkäjännitteisyyttä ja tavoitteellisuutta. 

 

Ryhmät suunnitellaan tukemaan lapsen ja nuoren fyysistä kehitystä mahdollistaen 

taidollinen eteneminen. Tavoitteena on saada liikunta luonnolliseksi osaksi lapsen ja 

nuoren elämää sekä tuoda liikunnan riemua heidän arkeensa. 

 

KiVo pyrkii tarjoamaan myös vuonna 2017 turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia 

harrastusmahdollisuuksia. 
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Vahvistetaan huoltajien mukanaoloa siten, että saadaan jokaiselle ryhmälle 

voimistelijoiden huoltajista tiimi, joka auttaa esim. juhlien järjestelyissä ja varojen 

tms. hankinnassa. 

 

Kutsutaan vanhemmat pelisääntöpalaveriin 1krt/kausi. 

  

Pyritään saamaan lisää aikuisia ohjaajia pienten lasten ja varhaisnuorten ryhmiin. 

 

Lasten ja nuorten liikuntaryhmät 

  

 Nallepaini –ryhmä 3-5 v. 

 Minikirput 3-5 v. 

 Amarellat  6-7 v. 

 Helmet 8-9 v. 

 Nemesiat (eivät esiinny) 10-12 v. 

 Aveniat 10-13 v. 

 Valerianat, minivaliot 

 Dicentriat, valioryhmä 

                          

4.2 Aikuisten voimistelutoiminta 

 

AIKUISTEN VOIMISTELUTOIMINNAN PAINOPISTEET: 

 

Toiminnan tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monenlaista voimistelua ja 

sopiva ryhmä kaiken ikäisille ja kuntoisille niin naisille kuin miehille. Tähän päästään 

panostamalla uusien ohjaajien hankintaa ja jo olemassa olevien ohjaajien 

ammattitaidon kehittämiseen ja jaksamiseen, sekä kouluttamalla heitä mahdollisiin 

uusiin lajeihin. 

   

Aikuisten liikuntaryhmät 

 

 Voimajumppa 
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 Niska-selkäryhmä 

 Hyvän mielen tanssi 

 Miesten kuntojumppa 

 Kuntokrossi 

 Venyttelyjumppa 

 Kesäjumppa 

  

4.3 KKI- toiminta kaupungin, muiden seurojen ja järjestöjen kanssa 

Mm. mukana Voimaa Vanhuuteen-hankkeessa ja osallistutaan Kiuruveden kaupungin 

liikuntafoorumiin. 

 

5 KOULUTUSTOIMINTA 

5.1 Seuran johtokunnan osallistuminen kursseille ja Kunnon Laiva tapahtumaan 

Järjestöseminaarit, muut liiton tai alueen järjestämät järjestöpuolen seurajohtajille. 

Pidetään myös omia koulutus- ja toiminnansuunnittelupäiviä.  

 

5.2 Ohjaajakoulutus 

Uusia ja entisiä ohjaajia koulutetaan kunkin koulutussuunnitelman ja tarpeen mukaan 

kuitenkin niin että yksi koulutus / kausi Kiuruvedellä kaikille lasten- ja nuorten 

ohjaajille. 

 

5.3 Seuran sisäinen koulutus 

 Ensiapukurssi ohjaajille ja talkoolaisille  

 Ideapäiviä kaikille seuratoimijoille sekä voimistelijoille 

 Ohjataan liikuntatuokioita ja luennoidaan liikunnan merkityksestä muille 

järjestöille ja yhdistyksille 
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6 JUHLAT JA ESIINTYMISTOIMINTA 

 

 Alueelliseen Stara tapahtumaan osallistuminen Mäntyharjulla huhtikuussa 

 Touhutapahtuma lapsille yhdessä LC Kiuruvesi /Nivan ladyjen kanssa 

 Kevätnäytös  

 Liikunnallinen iltatori kesä-heinäkuussa 

 Iskelmäviikon lastenlauantaihin osallistutaan heinäkuussa 

 Kaupungin ja Yrittäjien Joulunavaus 

 Suomi 100 vuotta itsenäisyysjuhlaan osallistuminen 

 Joulunäytös 

 Yhteismyyjäisten vastuu joulukuussa 

 Muut vuoden jumppatapahtumat, mahdolliset ravintolaillat, muiden juhlissa ja 

eri tilaisuuksissa esiintymiset 

 

7 KILPAILUT 

 Oman Stara -tapahtuman järjestäminen 

 Lumo kilpailu Kokkolassa tammikuussa 

 Lumo kilpailu Iisalmessa helmikuussa 

 

8 MUU TOIMINTA 

Panostetaan entistä enemmän kaikkien seura-aktiivien jaksamiseen ja uusien 

innokkaiden henkilöiden löytämiseen. Motivoituneet talkoolaiset ovat seuran 

toiminnan kannalta tärkeitä mm. erilaisten tapahtumien toteuttajina ja koulun ovien 

avaajina. 

 

Seuran ydintoiminnan ohella vuoden varrella osallistutaan kuutamohiihtotapahtuman 

järjestämiseen yhdessä liikuntatoimen kanssa sekä mahdollisille messuille. Yhteistyö 

seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa jatketaan ja tiivistetään mahdollisuuksien 

mukaan.           
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9 HANKINNAT 

 Lasten ja nuorten esiintymisasut 

 Liikuntavälineitä tarpeen mukaan 

 Muut mahdolliset hankinnat 

10 KILTATOIMINTA 

Toimintasuunnitelma liite 1 ja talousarvio liite 2 

 

 

JOHTOKUNTA 

 


