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UUDISTUMISEN VUOSI 2019  

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n vuoden 2019 tavoitteena on tarjota monipuolista liikuntaa 

jäsenistölle koko elinkaaren ajalla, aina vauvajumpasta seniorijumppaan asti. 98. toimintavuoden 

keskeinen tavoite onkin kiteytetty lauseeseen ”Liikuntaa vauvasta vaariin”. Kohtuuhintainen ja 

kaikkien saatavilla oleva liikunta muodostaa pohjan elinikäiselle liikunnalliselle elämäntavalle. 

Seuran elinvoimaisuus ja liikuntaryhmien suosio ovat kaiken voimistelutoiminnan perusta. 

Hallituksen ja seuran toiminnan kehittämistä ja uudistusta viedään eteenpäin suunnitelmallisesti.  

RiVoLin lajiliittoina ovat Suomen Voimisteluliitto, joka kuuluu Suomen Olympiakomiteaan yhtenä 

jäsenjärjestönä, sekä Suomen Cheerleadingliitto. 

Vuoden 2019 painopiste- ja kehittämisalueet: 

• Seuratoiminnan uudistaminen ja seurasihteerin toimen perustaminen tukemaan jäsenistön tarpeita. 

• Tutor-toiminnan käynnistäminen uusien ja nuorien ohjaajien tueksi. 

• Uusien ohjaajien ja seuratoimijoiden rekrytointi. 

• Uusien kehittämishankkeiden kartoitus ja toteutus mahdollisuuksien mukaan, kohteina esim. ohjaajien työn 

kehittäminen ja koulutus. Lähtökohta nykyisten ohjaajien osaamisen kartoitus sekä nykyisten ryhmien 

ohjaajatarpeet.  

• Seuran talouden ja hallinnon uudistustyön käynnistäminen kohti digitalisointia. 

o Kilpailevien joukkueiden toiminnan ja talouden seuranta. Joukkuevastaavien nimeäminen.  

o Lasten, Nuorten, JV, Aikuisten liikuntavastaavien roolien selkeyttäminen ja ohjaaminen jaos-

tyyppiseen toimintaan. 

o Hallitusjäsenten vastuualueen osaamisen kehittäminen kouluttautumalla voimisteluliiton ja Eslun 

koulutuksissa. Hallituksen yhteistoiminnan kehittäminen ja jäsenten erityisosaamisen 

hyödyntäminen. 

o Seurastrategiatyön aloittaminen ja kehittäminen. Hallituksen strategiantyön koulutus. Hallituksen 

toimintaohjeistuksen uudistus ja laadinta. Seuratoiminnan prosessien määritys. 

o Varainhankintatyön kehittäminen. 

• Välineistön hankinta jäsenistön ja ryhmien tueksi. 

• Vakiintuneiden ja suosittujen ryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. 

• Tähtiseurana laadukkaan toiminnan jatkaminen. 

• World Gymnaestrada 2019 tapahtumaan osallistuvien kannustaminen. 

• RiVoLi 100 v. juhlavuoden suunnittelun käynnistäminen. 

  

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry  

• tarjoaa eri-ikäisille jäsenille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista terveyttä ja hyvää oloa 

edistävää voimisteluliikuntaa harrastus- ja kilpaurheilutasolla harrastajien edellytysten ja 

tarpeiden mukaan 

• järjestää jäsentilaisuuksia varsinkin lasten ja seniori-ikäisten harrastajien virkistykseksi ja 

tapaamismahdollisuuksiksi 

• Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä 

Voimisteluliiton Laatuseuroille asettamat laatuvaatimukset.  

Visio  RiVoLi ry – halutuinta voimisteluliikuntaa ja toimintaa yhdessä. 

Missio RiVoLi ry edistää jäsenten liikunnan harrastamista sekä tarjoaa iloa, elämyksiä ja 

mahdollisuuksia fyysisen kunnon kehittämiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä 

seuratoimintaan ja vapaaehtoistyöhön osallistumiseen. 
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VOIMISTELUTOIMINTA 

 

Harrasteliikunta 

LASTEN JA NUORTEN VOIMISTELU 
Lasten harraste- ja voimisteluliikunnassa keskitytään 4 ryhmään: 1) Akrobatia, telinevoimistelu ja 

temppujumppa, 2) Voimistelukoulu, 3) Perheliikunta ja 4) Liikuntaleikkikoulu. Nuorten 

voimisteluliikunnassa on 4 ryhmää: 1) Akrobatiavoimistelu, 2) Freegym, 3) Tanssillinen voimistelu ja 

4) Tanssi. 

Suosittujen liikuntaryhmien tarjontaa lisätään mahdollisuuksien mukaan ja uutta välineistöä 

hankitaan tukemaan ja turvaamaan harjoittelua. Avainliikuntaryhmien eli suosituimpien ryhmien 

valmennusta tehostetaan kouluttamalla vastuuohjaajia. Syksyksi 2019 pyritään keskittämään 

ryhmille tarpeet täyttävät liikuntatilat. Harrasteliikunnan ryhmät voivat osallistua Stara-tapahtumiin. 

Vauvajumpparyhmän ja perheliikuntaryhmien vakiinnuttaminen seuran tarjonnassa ovat tärkeä 

perusta jäsenen koko eliniän kestäväksi liikuntaharrastukseksi. Ipanat, Naperot sekä Perheakrobatia 

-ryhmien lisäksi aikuisia osallistuu myös Liikuntaleikkikoulun yhteistunneille.  

CHEERLEADING 
Cheerleading-joukkueet harjoittelevat kahdessa ikäryhmässä. Lajin suosion ja kiinnostuksen 

lisääntyessä tarjontaa pyritään kasvattamaan, jotta uudet innokkaat harrastajat saadaan mukaan 

esim. aloittamalla alle kouluikäisten ryhmä tai lisäämällä suosittujen ikäryhmien tarjontaa. 

 

AIKUISTEN JA IKÄÄNTYVIEN LIIKUNTA 

Ryhmäliikunta 

Aikuisten liikuntatarjontaa kehitetään ja ylläpidetään. Nykyisten suosituimpien ryhmien rinnalle 

pyritään löytämään liikuntamuotoja, jotka innostavat myös uusia jäseniä saleille. Kurssimuotoista 

liikuntatarjontaa voidaan järjestää muiden ryhmien rinnalla. Kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa 

miesten oma liikuntaryhmä tai lisätä sekaryhmille sopivaa liikuntatarjontaa.  

Ikääntyvien liikunta 

Ikääntyville tarjotaan monipuolista liikuntaa aikuisryhmien lisäksi räätälöidyillä ryhmillä kuten Virkisty 

ja liiku ja Lavis-ryhmillä. 

Tanssillinen voimistelu 

Aikuisten tanssillisen voimistelun ryhmät ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti. Aktiiviselle ja 

innokkaalle harrastajaryhmälle on tarjolla omat vakiintuneet ryhmät. Ryhmien osallistumista eri 

tapahtumiin ja näytöksiin kannustetaan. Tanssillisen voimistelun ryhmien lisäämistä kartoitetaan. 

Erityisliikunta 

Erityisliikunnan ryhmä Säpikkäät tarjoaa liikunnan iloa kerran viikossa järjestettävällä tunnilla. 

Kilpaurheilu 

Kilpailutoiminnassa on mukana kaksi lajia:1) joukkuevoimistelu ja 2) cheerleading. 

Joukkuevoimistelujoukkueet osallistuvat Voimisteluliiton järjestämiin kilpailuihin ja cheerleading-

ryhmät Cheerleadingliiton järjestämiin kilpailuihin. 
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Esiintyvien ja kilpailevien ryhmien kehittymistä tuetaan kannustamalla kilpailu- ja esitysmatkoille. 

Ryhmien omaa varainkeruuta toteutetaan esiintymällä eri tilaisuuksissa. Uusien kilpailevien ryhmien 

toimintaa tuetaan alkuvaiheessa ja joukkueen kehittymistä kilpatasolla kannustetaan.  

Seuratoiminta 

Seuran organisaatioon kuuluu hallitus (6-8 jäsentä) ja ohjaajat eli vastuuohjaajat/valmentajat ja 

apuohjaajat (yhteensä noin 40 henkilöä). Hallitustyön uudistustyö käynnistetään. 

OHJAUSTOIMINTA 
Eri lajitoiminnan säilymistä tuetaan ja kehitetään ottamalla käyttöön Voimisteluliiton mallin mukaan 

seuran koulutuskalenteri. Tuetaan ohjaajien kehittymistä valitsemassaan lajiohjaustoiminnassa. 

HALLITUKSEN TOIMINTA 
Seuran hallitus laatii alustavat pitkän aikavälin suunnitelmat aina 100v. juhlavuoteen 2021 asti. 

Uudistusta rakennetaan myös hallitusjäsenten tehtäviä ja toimenkuvia selkeyttämällä sekä 

tiimityöskentelyllä. Käynnistetään seuran kehittämiseksi hallituksen strategiatyö. Osaamista tuetaan 

kouluttautumalla ja osallistumalla seuraseminaareihin ja muihin liiton järjestämiin seurajohdon 

koulutuksiin. Hallitustyön kehittäminen edelleen tarkoituksenmukaiseksi ja tulevaisuuden tarpeita 

vastaavaksi. 

 

VOIMISTELU  

Harrastevoimistelu 

Alle kouluikäisten ja alakouluikäisten toiminnan kattava lasten Voimistelupassi uudistettiin 2015. 

Voimistelupassit ovat käytössä seuran Voimistelukoulu-ryhmissä. Stara-tapahtuma on järjestetty 

kerran vuodessa. Starat ovat lasten ensikosketuksia esiintymiseen ja kilpailemiseen. Tavoitteena on 

järjestää Stara yhteistyössä lähipaikkakuntien seurojen kanssa.  

Suosittu Freegym-ryhmä on vakiinnuttanut paikkansa seuran tarjonnassa. Rinnalle perustetaan 

tarvittaessa uusi ryhmä, jotta kaikki halukkaat pääsevät harrastuksen pariin. 

Voimisteluliiton tarjoamaa tukea hyödynnetään parhaan mukaan harrasteliikunnan tarjoamiseksi eri 

ikäryhmille. Liitto tuottaa seuroille mm. markkinointi- ja viestintämateriaalia eri liikuntatempausten 

(mm. Voimisteluviikko) yhteyteen. 

Aikuisten liikunnassa keskitytään tarjoamaan sellaista liikuntaa, joka houkuttelee nykyisten lisäksi 

myös uusia jäseniä. Varmistetaan suosittujen ryhmien toiminnan jatkuminen. Tutkitaan 

mahdollisuuksia lähteä Voimisteluliiton tuottamiin hankkeisiin, kuten Urheillen terveyttä -

hankkeeseen ja ikääntyvien kehittämishankkeeseen IKILIIKE mukaan. 

Seuran tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista ja kaikkien saatavilla oleva liikuntaa, joka muodostaa 

pohjan elinikäiselle liikunnalliselle elämäntavalle. Voimistelun matalaa lähtökynnystä vaalitaan ja 

drop-out -ilmiön lieventämiseen on tarjolla mm. nuorten tanssillisen voimistelun ryhmä. Ollaan 

mukana Voimisteluliiton Liiku mun kaa-hankkeessa, jonka kautta tavoitetaan sosioekonomisesti 

heikommassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Siinä tehdään yhteistyötä koulujen ja eri järjestöjen 

kautta, jotta voisimme yhdessä vastata yhteiskunnalliseen haasteeseen liikkumattomuuteen. 
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Uusien liikuntamuotoja tuodaan nykyisten suosittujen ryhmien rinnalle mahdollisuuksien mukaan, 

kuten Freegym tuoteperheen pienille lapsille suunnattu Ninjagym, jonka tavoitteena on synnyttää 

voimistelun kipinä ilon, leikin ja hauskuuden kautta.  

TAVOITTEET: 
1. Lasten ja nuorten liikunnan saavutettavuus paikkakunnalla varmistetaan lisäämällä 

suosituimpien ryhmien tarjontaa eri lajeissa. 

2. Voimistelupassi on käytössä Voimistelukoulu-ryhmissä. 

3. Tuetaan ja kannustetaan myös heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria liikunnan 

pariin mahdollisuuksien mukaan. Pyritään torjumaan liikkumattomuutta ja drop-out -ilmiötä 

kannustamalla eri-ikäisiä toimintaan mukaan. 

4. Ohjaajien yhteistoimintaan kannustetaan ja sisäiseen koulutukseen panostetaan esim. 

parhaat käytännöt -tyyppisellä oppimisella toisilta ohjaajilta. 

5. Hyödynnetään Voimisteluliiton tarjoama viestintätuki harrasteliikunnan lisäämiseksi eri 

ikäryhmissä. 

6. Hyödynnetään Riihimäen kaupungin liikuntatoimen ja muiden tahojen tuki mm. ohjaajien 

koulutustoiminnassa. 

 

Kilpaurheilu 

Voimisteluliiton kansainväliset kilpailulajit ovat akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, 

miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, rytminen voimistelu, TeamGym ja 

trampoliinivoimistelu. Lisäksi tanssillinen voimistelu on Suomessa kansallinen kilpalaji. RiVoLi ry:n 

kilpailulajit ovat joukkuevoimistelu (JV) sekä cheerleading. Myös akrobatiavoimistelusta ja 

tanssillisesta voimistelusta kannustetaan ryhmiä kilpa-areenoille. 

Seuran lajitoimintaa ohjaa Voimisteluliiton jäsenseurana lasten urheilun suomalainen malli, 

huippuvoimistelun kehitysohjelma sekä kilpa- ja harrastevoimistelun ja huippuvoimistelun strategiat. 

Tämä kokoelma muodostaa erinomaisen viitekehyksen valmennuksen kehittämiselle eri ikäryhmissä 

ja tavoitetasoilla. Seuran toiminta tukee lasten voimistelun eri muotoja harrasteesta kilpailemiseen 

edellä mainituissa kilpalajeissa.  

Lajeissa painotetaan ja tuetaan lasten ja nuorten valmennuksen kokonaisvaltaista laatua sekä 

terveyden kannalta välttämättömiä liikunnan kokonaismääriä. Tuetaan ohjaajien ja valmentajien 

monipuolista kouluttautumista ja lajiosaamisen lisäämistä. 

TAVOITTEET: 
1. Valmennuksen osaamisen nostaminen – valmentajat laativat henkilökohtaisen 

koulutussuunnitelman ja seuralla on valmis koulutuskalenteri. 

2. Kilpailevat joukkueet osallistuvat 2-3 kilpailuun kaudessa. 

3. Laaditaan seuralle oma kilpailutoiminnan vuosisuunnitelma sekä lajikohtaiset suunnitelmat. 

4. Seurassa on vähintään yksi JV-tuomarikoulutuksen käynyt henkilö, joka osallistuu 

tuomarointiin JV-kilpailuissa. 
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SEURATOIMINTA 

Voimisteluliiton seuratoiminnan painopiste on menestyvä seura. RiVoLi ry tähtää toiminnassaan 

menestykseen. Seuratoiminnan edellytyksenä ja menestyksen takeena on aktiivinen jäsenistö ja 

seuratoimijat. Seuratyötä kehitetään osallistumalla Voimisteluliiton, ESLUn ja muiden tahojen 

järjestämiin koulutuksiin, seurapäiville ja seuraseminaareihin.  

Seuratoimintaa vahvistetaan palkkaamalla seurasihteeri. Seurasihteerin tehtävät ovat pääasiassa 

auttaa ja palvella jäsenistöä eri tavoin sekä moninaiset toimistotehtävät. 

Seuratoiminnan  kehittämisen perustan luo hallituksen suunnittelutyö. Panostetaan hallitusjäsenten 

vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämiseen seuratoiminnan eri osa-alueilla. Laaditaan seuratyön 

kehittämissuunnitelma. 

Osallistutaan Voimisteluliiton järjestämiin seuratoiminnan kehittämisseminaareihin ja webinaareihin. 

Koulututetaan seuran hallitusjäseniä käyttämään järjestelmiä ja liiton palveluita. Lisätään 

yhteistoimintaa lähialueen muiden seurojen kanssa mahdollisuuksien mukaan, oppimalla ja 

ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä.  Voimisteluliiton tarjoama Hoika-rekisteriä hyödynnetään 

hallinnollisessa työssä. ESLUn tarjoamaa Sporttisaitti-nettisivustoa kehitetään edelleen. Otetaan 

käyttöön uusia maksutapoja Smartum-maksun rinnalle. Kehitetään edelleen nykyaikaista tapa hoitaa 

mm. ilmoittautumiset ja laskutus netissä ja sähköisesti. Kartoitetaan seuran talouden ja hallinnon 

digitalisoinnin mahdollisuudet. Hoika-rekisterin sekä muiden käytössä olevien ja tulevaisuuden 

tietojärjestelmien käyttöä hyödynnetään seuratyöskentelyssä.  

LAATUSEURA-AUDITOINTI: TÄHTISEURA 
RiVoLi on mukana Voimisteluliiton vuonna 2018 uudistetussa laatuseurajärjestelmässä, Tähtiseura-

toiminnassa. Tavoitteena tuoda Lasten ja nuorten laatuseuratoimintaan mukaan myös nuorten 

osallistaminen seuratoimintaan Nuvo-toiminnan kautta. Seuran auditointi marraskuussa 2018 

laadukkaan nuorisotyön takaamiseksi. 

USKOLLISUUDEN KILTA 
Seuramme Uskollisuuden Kilta on perustettu 10.5.1990. Kiltatoiminta on osa Riihimäen Voimistelu ja 

Liikunta ry:n toimintaa ja pohjautuu Suomen Voimisteluliiton Uskollisuuden kiltojen sääntöihin. 

Toiminnasta vastaa Killan ”emännistö” (hallitus). Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaisia 

voimistelijoita yhteen, perinteistä kilta-ajatusta noudattaen, ystävyyttä ja henkistä vireyttä 

ylläpitäväksi ryhmäksi. Killan toimintaan sisältyy mm. tapaamisia, esitelmiä, liikuntaa ja retkiä. Kilta 

jatkaa toimintaansa oman suunnitelmansa mukaisesti. Seuran hallituksessa toimii Killan 

yhteyshenkilö. 

TAVOITTEET 
1. Seurasihteerin palkkaaminen jäsenistöä palvelemaan. 

2. Tähtiseura-toiminnan laadukkuuden varmistaminen. 

3. Voimisteluviikon järjestäminen kauden aloituksessa, syyskuussa 2019 

4. Voimisteluliiton ja ESLUn tarjoamien järjestelmien hyödyntäminen seuraosaamisen 

kehittämiseksi 

5. Osallistuminen seuraseminaareihin ja kouluttautuminen seuratyössä 

6. Pyritään oppimaan muilta seuroilta lisäämäällä yhteistyötä ja hyviä toimintamalleja jakamalla 

7. Lasten ja nuorten laatuseuran auditointi vuoden 2019 aikana. 
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OSAAMINEN 

Osaamisen kehittämistoimenpiteet koskevat kaikkia kohderyhmiä: harrastevoimistelua, 

seuratoimintaa sekä kilpaurheilua. 

Seuran koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä ohjaajien, valmentajien, tuomareiden sekä 

seuratoimijoiden osaamista ohjaajamalla liittojen järjestämään laadukkaaseen, nykyaikaiseen ja 

tarpeita vastaavaa koulutukseen.  

Toisilta oppimista ns. parhaat käytännöt -mallia tuetaan järjestämällä seuran sisäisiä koulutuksia ja 

kannustetaan valmentajia järjestämään joukkueleirejä/koulutuspäiviä eri lajien kanssa yhteistyössä. 

Monipuolinen liikuntaosaaminen tukee kehittymistä ja kasvamista niin lajissa kuin ohjaajana. 

Ohjaajien EA-osaamisen turvaamiseksi laaditaan seuralle oma EA-koulutuskäytäntö tai 

hyödynnetään paikkakunnan eri tahojen järjestämiä valmiita EA-koulutusta. Käydään 

vastuuohjaajien kanssa ryhmien turvallisuussuunnitelmat läpi kauden alussa. 

Uusien ohjaajien ja seura-aktiivien rekrytoimiseksi lisätään seuran nettisivuille avoin hakemus ja 

kannustetaan apuohjaajia kouluttautumaan ohjaajiksi. Hyödynnetään rekrytoinnissa eri tahojen 

medioiden kanavia ja verkostoja mahdollisten uusien ja paikkakunnalle muuttavien liikunta-alan 

osaajien löytämiseksi. Ohjaajilla on käytössä valmennus- ja ohjaustoimintaa tukevat Voimisteluliiton 

Silta-palvelu (ent. VoimisteluWiki) ja Ohjaajaklubi. Seuran oma ohjaajan käsikirja päivitetään, ja se 

jaetaan kaikille ohjaajille kauden alussa. Hallituksen lajivastaavat toimivat uusien ohjaajien 

perehdyttäjinä ja tukihenkilöinä. 

TAVOITTEET 
1. Uusi koulutuskalenteri ja vastuuohjaajien koulutussuunnitelmat laadittuna vuoden loppuun 

mennessä. 

2. Rakennetaan seuran sisäistä koulutusjärjestelmää kannustamalla ohjaajia yhteistyöhön ja 

järjestämään yhteisiä koulutuspäiviä ja tilaisuuksia yhteishengen kohottamiseksi. 

3. Kartoitetaan tarpeet ja järjestetää EA-koulutusta tarvittaessa ohjaajille ja seura-aktiiveille.  

 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Hallinto 

RiVoLi ry:llä on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-

marraskuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuran toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä 

vuodelta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille. Syyskokouksessa 

vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksujen 

suuruudesta. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  

Seuran hallintoa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi 

kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6 - 8 hallituksen 

jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan 

varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt. Hallituksen toimenkuvat 

sovitaan vuosittain. Hallituksen jäsenten monipuolista asiantuntemusta eri toimialoilla hyödynnetään. 

Hallitus kokoontuu kuukausittain tai tarvittaessa useammin. Hallituksen kokouksiin kutsutaan 

tarvittaessa asiantuntijoita.  
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Seura lähettää Voimisteluliitolle vuosittain vuositilaston, jossa henkilöjäsenmäärän lisäksi kerrotaan 

tarkempia harrastaja yms. tietoja. Tilasto annetaan Hoika-jäsenrekisteriohjelmassa.  

Markkinointi ja viestintä 

Seuran näkyvyyttä paikkakunnalla lisätään tehostamalla digitaalista viestintää ja tuomalla jäsenistön 

kokemuksia esiin mieliharrastuksensa parissa. 

Seura toteuttaa omaa viestintäsuunnitelmaansa paikallisesti ja jäsenistölle tavoitteenaan tuoda esille 

voimistelua harrasteesta kilpaurheiluun. 

Viestinnässä painotetaan sähköisiä kanavia, seuran nettisivuja, Facebook- ja Instagram-sivuja. 

Jäsenistölle ja ohjaajille lähetetään säännöllisesti tiedotteita jäsentietojärjestelmän kautta. 

Paikalliselle medialle lähetetään lehdistötiedotteita tuomalla esiin eri ryhmissä tapahtuvaa 

liikuntaharrastusta. Kilpailuista ja tapahtumista tiedotetaan erikseen. 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Yritysyhteistyöhän etsitään uusia malleja. Seura pyrkii jatkamaan yhteistyötä nykyisten 

yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan toimintaa ja tuodaan jäsenistölle lisäetuja. 

TAPAHTUMAT 

Seura järjestää kaksi näytöstä vuoden aikana. Kevätkauden päättää kevätnäytös Urheilutalolla 

toukokuussa. Syyskauden päättää Stara-tapahtuma Urheilutalolla joulukuussa. Näytöstapahtumien 

lisäksi seura järjestää lajisuunnitelmien mukaan muita jäsenistöä aktivoivia tapahtumia esim. 

jäsenilta. 

Kansainvälinen kilpailu- ja näytöstoiminta  

Itävallan Dornbirnissä 7.-13.7.2019 järjestettävään maailman suurimpaan voimistelutapahtumaan 

World Gymnaestradaan lähtee Suomesta iso delegaatio, joista suurin osa on aikuisliikunnan 

harrastajia. RiVoLista tapahtumaan osallistuu n. 30 jumpparia. 

RiVoLi 100 vuotta 

Vuonna 2021 RiVoLi täyttää 100 vuotta. Aloitetaan valmistelut juhlavuoteen perustamalla 100v-

juhlatoimikunta. Samana vuonna myös Voimisteluliitto juhlii 125 vuoden toimintaansa. Voimistelun 

Suomi Gymnaestrada järjestetään vuonna 2022. 
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TALOUS JA TALOUSARVIO 

Seuran toiminnan talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi. (liitteenä) 
 



 

 
 

1
0

 

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry Budjetti Budjetti Toteuma

BUDJETTI 2019 2019 2018 2017

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot

3100 Pääsylipputuotot 12 400 12 800 8 788

Toiminta 2

Toiminta 3

Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä 12 400 12 800 8 788

Varsinaisen toiminnan kulut

Henkilöstökulut yhteensä 81 303 83 703 65 994

Toiminta 2

Toiminta 3

Esim. vuokrat

Poistot 992

Muut kulut yhteensä 75 915 79 415 54 581

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 157 218 163 118 121 567

Tuotto-/Kulujäämä -144 818 -150 318 -112 779

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

6010 Jäsenmaksutuotot 95500 104 500 105 699

6015 Välitystoiminta ym. 24500 31 000 358

6025 Muu varainhankinta 500 500 5 493

Varainhankinnan tuotot yhteensä 120 500 136 000 111 549

Varainhankinnan kulut

Jäsenmaksukulut

6105 Välitystuotteet/ arvat ym. 1 750 1 750 3 039

Varainhankinta 2

Varainhankinnan kulut yhteensä 1 750 1 750 3 039

Tuotto-/Kulujäämä 118 750 134 250 108 510

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 354

Kulut 0

 Tuotto-/Kulujäämä 0 0 353

Yleisavustukset

8000 Yleisavustukset 4 500 1 500 5750

Muut satunnaiset tuotot, Hankeavustukset/Tripla 21 600 15 000

Avustukset yhteensä 26 100 16 500 5 750

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 32 432 1 835

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden voitto / tappio 32 € 432 € 1 835 €  


