
VOIMISTELUSEURA KESKI-
UUSIMAA

2022-2027



TOIMINTA-AJATUS

TEMPPUJA-TAITOA-
TOIMINTAA

ILOISESTI-KANNUSTAVASTI-
TASAPUOLISESTI

Laadukasta ja vastuullista 

harrastetoimintaa telinevoimistelussa, 

parkourissa ja akrobatiavoimistelussa 
sekä huipulle tähtäävää 

kilpatoimintaa naisten 
Telinevoimistelussa ja teamgymissä.



VISIO VSK-U on 
menestyvä ja 

näkyvä 
voimisteluseura 

VSK-U säilyttää 
omavaraisuuden ja 

riippumattomuuden 

VSK-U tunnetaan 
laadukkaasta 
toiminnasta 

VSK-U on hyvä 
työnantaja               



Tavoitteet:

-jokainen harrastaja tuntee kuuluvansa VSK-U 
perheeseen ja on ylpeä seurasta

-harrastajamäärä 200 uutta harrastajaa 2022 
syksyllä

-vuoteen 2027 mennessä 1400 harrastajaa

-NTV voimistelijoita maajoukkueryhmissä 2-3 
voimistelijaa /vuosi, maajoukkueen 
esivalmennusryhmissä 3-6 voimistelijaa/vuosi

-Teamgym maajoukkueryhmissä 2-3 
voimistelijaa/vuosi

-Keski-Uudenmaan alueen suurin lasten ja 
nuorten urheiluseura vuoteen 2027 mennessä

Toimintasuunnitelma:

-laadukkaat seuratuotteet kaikkien harrastajien 
saavutettavissa

-nettisivujen uusiminen keväällä 2022 

-Some-päivitysten lisääminen ja laadukkuuden 
parantaminen

-NTV ja TG kilparyhmien valmennusjärjestelmän 
uusiminen kevät 2022 ja jalkauttaminen syksy 
2022 

-yhteistyön lisääminen koulujen ja päiväkotien 
kanssa

VSK-U on menestyvä 
ja näkyvä 

voimisteluseura 



TAVOITTEET:

-tarjoaa kilpailukykyisen palkan kaikille 
työntekijöille

-tarjoaa edelleen koulututusta kaikille ja 
antaa kaikille mahdollisuuden kehittyö
valmentajana ja ohjaajana

-mentorointitoiminnan kehittäminen

-vuosittaiset kehityskeskustelut kaikkien 
ohjaajien kanssa

-hoitaa edelleen kaikki lakisääteiset 
työnantajavelvollisuudet

-on vastuullinen työnantaja

TOIMINTASUUNNITELMA:

-vastuullisuusaskeleiden tarkistaminen 
kevät 2022

-työsopimusten tarkistaminen ja 
kehityskeskustelut kevät 2022

-ohjaaja-valmentajapolun luominen 
seuraan 2022

-säännölliset palautteet valmentajilta ja 
ohjaajilta

VSK-U on hyvä 
työnantaja



VSK-U säilyttää 
omavaraisuuden ja 
riippumattomuuden 

TAVOITTEET

-liikevaihdon palauttaminen samaan kuin vuonna 2019 
ennen korona-rajoitusten alkua kauden syksy 2022-2023 
aikana

-liikevaihdon nostaminen harrastajamäärän kasvun 
mukaisesti ja toiminnan laajentuessa uuden salin myötä

-uusien ryhmien lisääminen 

-uusien toimintamuotojen kehittäminen muuttuvassa 
toimintaympäristössä

-vanhempien aktivointi

TOIMENTASUUNNITELMA:

-voimakas markkinointi sosiaalisen median kautta

-hyvät nettisivut

-toimiva ja hyvä ilmoittautumisjärjestelmä ja laskutus –
keväällä 2022 siirrytään My-club järjestelmään

-koulu ja päiväkoti yhteistyön lisääminen ja sitä kautta 
uusien harrastajien löytäminen

-oheisharjoitteluryhmien lisääminen



TAVOITE:

-tasalaatuisuus kaikkien lajien ryhmissä ja eri 
tasojen ryhmien kesken

-erityisryhmien toiminnan aloittaminen syksyllä 2022

-ohjaajien jatkuva ja säännöllinen koulutus 

-tuntien seuranta säännöllisesti

-ohjaajien mentorointi

-seuran tiedottaminen on asianmukaista ja 
laadukasta

TOIMINTASUUNNITELMA:

-koulutuslisenssin jatkaminen 

-vastuullisuus-askeleiden säännöllinen 
tarkistaminen

-mentorointi-ohjelman luominen

-säännölliset palautteet harrastajilta, huoltajilta, 
ohjaajilta ja valmentajilta

VSK-U tunnetaan 
laadukkaasta 
toiminnasta 



TAVOITTEET:

• seuran valmennus-ohjauslinjan luominen ja jalkauttaminen

• laadukas ja tasalaatuinen toiminta kaikissa ryhmissä

TOIMINTASUUNNITELMA:

• ohjaajakoulutus

• Mentorointi

• Tuntisuunnitelma mallien päivittäminen-

• Tuntien seuranta

• Säännölliset palautteet harrastajita

TELINEVOIMISTELUN HARRASTERYHMÄT 



KILPATOIMINTA TYTTÖJEN  TV 
KILPARYHMÄT
TAVOITTEET:

• Uuden valmennusjärjestelmän luominen ja  valmennuslinjan kirkastaminen ja vieminen 
käytäntöön

• vielä paremman harjoituskulttuurin luominen 

• jokaiselle harrastajalle oman motivaation/tavoitteen mukainen ryhmä

TOIMINTASUUNNITELMA:

• uuden valmennusjärjestelmän käyttöönotto 

• laajempi kilpa-harrastetoiminta

• Valmentajakoulutus

• Säännölliset palautteet voimistelijoilta



TEAMGYM

TAVOITTEET:

• Seuran valmennuslinjan luominen ja jalkauttaminen

• vielä paremman harjoituskulttuurin luominen 

• jokaiselle harrastajalle oman motivaation/tavoitteen mukainen ryhmä

• Lisää valmentajia teamgymiin

• Seuran temagym-imagon paraantaminen kansallisella tasolla

• Kilpaharrastetoiminnan aloittaminen

TOIMINTASUUNNITLEMA:

• valmentajakoulutus

• tuomareiden kouluttaminen

• voimistelijoiden seuraindetiteetin kasvattaminen

• Säännölliset palautteet voimistelijoilta



PARKOUR

TAVOITTEET:

• toiminnan tasalaatuisuuden parantaminen

• ohjaajien määrän lisääminen

• tilojen monipuolistaminen

TOIMINTASUUNNITELMA:

• ohjaajakoulutus ohjaamisen laadun parantamiseksi ja uusien ohjaajien 
kouluttamiseksi

• tilojen huolellinen suunnittelu



akrobatiavoimistelu

TAVOITTEET:

• toiminnan lisääminen 1 ryhmä lisää/ vuosi, vuoteen 2027 mennessä 6 ryhmää

• ohjaajien määrän lisääminen

TOIMINTASUUNNITELMA:

• uusien ohjaajien kouluttaminen

• markkinointi



UUSI HALLI SYKSY 2022



MAHDOLLISUUDET   - UHKAT

• Toiminnallisesti helpompi-kaikki 
yhdessä

• Kahvio toiminta pysyvästi

• Lisätila parantaa laatua ja turvallisuutta

• Harrastajia lisää-

• Lisää pukutiloja- sosiaalitilat

• Nostaa tg:n asemaa

• Työllistää enemmän porukkaa

• Lisää talkooväkeä

• Lisää monikulttuurisuutta

• Kaikki parkkipaikat

• lisäryhmiä

• Vuokranmaksu- nykyinen 
taloustilanne

• Onko harrastajia tarpeeksi 
tulossa

• Saadaanko ohjaajia tarpeeksi
• Maailman poliittinen tilanne
• Uudet pandemiat
• Kalusteet maksaa 
• Kalusteiden  ylläpito
• Lisää organisoitavaa ja 

valvottava



MILLÄ MAKSETAAN ?
Päiväkodit – koulut -

ikääntyneitten päiväryhmät

Lisää aikuisia- aikuisryhmillä paljon kysyntää- aikuisten 
toiminnan kehittäminen-laajentaminen

Lisää harrastajia

Lisää avoimia vuoroja aikuisille-

muita vuokralaisia- pikkusalin vuokraus

Kouluvuorot harrastesalissa päivittäin

oheislajiryhmät

Leirit – loma-aikoina muut seurat

Sponsorit telineille




