TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Riihimäen Voimistelu ja Liikunta RiVoLi ry
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1 YLEISTÄ
Riihimäen Voimistelu ja Liikunta RiVoLi ry, RiVoLi, on Suomen Voimisteluliittoon kuuluva
riihimäkeläinen voimistelu- ja liikuntaseura. Seuran toimintaa ja taloutta suunnittelee ja ylläpitää
hallitus, johon kuuluu seitsemän syyskokouksessa valittua jäsentä. RiVoLi työllistää tällä hetkellä
noin 20 ohjaajaa sekä palkatun osa-aikaisen seurakoordinaattorin. Jäseniä seurassa on 706. Lisäksi
apuna toiminnassa on lukuisia vapaaehtoisia.
Seuran toiminta-ajatus ja arvot päivitettiin kesäkuussa 2021. Toiminta-ajatuksen mukaisesti
seuramme tarjoaa monipuolista voimisteluliikuntaa kaikenikäisille yli 100 vuoden kokemuksella.
Tavoitteena on koota kaikenikäiset liikkujat harrastamaan ja kehittymään ammattitaitoisessa
ohjauksessa. Haluamme olla seurayhteisö, josta voimme kaikki olla ylpeitä.
Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ilo ja yhteisöllisyys sekä reiluus ja vastuullisuus.
Seuratoiminnan tulisi olla iloista yhdessä tekemistä. Reilu, oikeudenmukainen, avoin ja kaikkia
seuran jäseniä mahdollisimman hyvin huomioiva toiminta on ja täytyy olla seuramme perusajatus.
Jokainen ohjaaja, valmentaja ja hallituksen jäsen on sitoutunut hoitamaan tehtävänsä
vastuullisesti sekä eettisesti.
Seuramme ydinajatus on ”Kasva kanssamme liikkuen”.

2 TILANNEKATSAUS
Toimintakauteen 2020-21 vaikutti voimakkaasti pandemia sekä sen edellyttämät rajoitukset.
Näistä johtuen ei päästy juhlimaan seuran 100-vuotista taipaletta suunnitelmien mukaan.
Aikuisliikunta oli lähes koko kauden tauolla eikä toimintakauteen tavallisesti sisältyviä tapahtumia
päästy järjestämään. Syksyllä 2021 päästiin vihdoin käynnistämään kaikkien ryhmien toiminta.
Tähtiseura-auditointi tehtiin syksyllä 2021 sekä aikuisliikunnan että lasten ja nuorten toiminnan
osalta.

3 TAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEET
Tavoitteena tulevalle kaudelle on nostaa seura pandemiaa edeltävälle tasolle.
Tärkeää on turvata arkinen toiminta, päästä jälleen nauttimaan vuosittaisista tapahtumista, jatkaa
aiemmin aloitettua kehittämistyötä sekä juhlistaa vielä seuran 100-vuotista taivalta muutaman
tapahtuman osalta. Edellisen taloudenhoitajan jätettyä tehtävänsä kesällä 2021, on seuran hallitus
pohtinut toimintatapaa selkiyttää ja sujuvoittaa taloudenhoitoa ja tätä työtä jatketaan myös
kaudella 2022.
Toiminnan painopisteinä ovat:
• Vakiintuneiden ja suosittujen ryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
• Ohjaajien ja seuratoimijoiden rekrytointi ja kouluttaminen
• Laadukkaan toiminnan jatkaminen Tähtiseurana
• Seurakoordinaattorin toimen vakiinnuttaminen, osana pysyvää seurahallintoa ja jäsenpalvelua
• Seuratalouden hoidon ja taloushallinnon selkiyttäminen ja sujuvoittaminen

• RiVoLin oman valmennusjärjestelmän vakiinnuttaminen ja dokumentointi (OKM-hanke: mm.
seuran valmennuslinjaus, lajien yhteinen vuosikello, joukkueenjohtajat yms.)
• Hallituksen osaamisen ja työskentelyn kehittäminen, strategiatyön jatkaminen

3.1 AIKUISLIIKUNTA
Aikuisliikunnassa on viime vuosina pyritty laajentamaan toimintaa. Pandemia toi tähän omat
haasteensa ja kevään 2021 ajan aikuisliikunta oli tauolla. Syksy 2021 on näyttänyt jo paremmalta
ja tällä hetkellä seuralla onkin kattava valikoima aikuisliikunnan tunteja aina kehonhuollollisista
tunneista tanssillisiin ja raskaammista lihaskuntotunneista akrobatiaan. Vuoden 2022 tavoitteena
on mahdollistaa olemassa olevien tuntien ja ryhmien jatkuminen ja harrastajamäärän
kasvattaminen.
Tarkoitus on saada vakiinnutettua RiVoLin aikuisliikunnan paikka Riihimäen kaupungissa. Tähän
apuna aiotaan hyödyntää vahvaa some-markkinointia ja syksyllä 2021 kokeiltuja aikuisliikunnan
Avoimet ovet -iltoja ennen kauden alkua. Ensimmäinen kokeilu oli erittäin onnistunut ja avoimien
ovien kautta saatiin täysin uusiakin jumppareita mukaan sen lisäksi, että pandemian aikana tauolla
olleet pitkäaikaiset jäsenet löysivät takaisin omien suosikkituntiensa pariin.
Seuran pitkänä perinteenä on ollut viikkoryhmien joulutauon aikana järjestetyt välipäiväjumpat.
Myös nämä olivat pandemia-aikana tauolla. Koska seurassa halutaan pitää tästä perinteestä kiinni,
pyritään toimintaa jälleen jatkamaan.
Aikuisliikunta on tärkeä osa seuraa, sillä se mahdollistaa monelle edullista liikuntaa
ammattitaitoisten ohjaajien kanssa. Osallistumiskynnys pidetään matalana, jotta jäsenet kokevat
tunneille tulemisen helppona. Palstakadun salin vuokraaminen on mahdollistanut aikuisliikunnan
ryhmämäärän kasvattamisen ja laadukkaan tilan tarjoamisen jäsenistölle. Tavoitteena on jatkaa
Palstakadun salin vuokraamista ja pitää aikuisliikunnan ryhmiä keskitetysti siellä.

3.2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
Seuran tavoitteena on tarjota kaiken ikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastamiseen
omalla tasollaan. Ryhmävalikoimaa kehitetään jatkuvasti muun muassa ohjaajien osaamisen,
kysynnän sekä seuralle myönnettyjen salivuorojen antamissa rajoissa. Tavoitteena on taata kaikille
monipuolista ja terveyttä edistävää liikuntaa, jota voi jatkaa läpi elämän.
Myös lasten ja nuorten liikunta on kärsinyt pandemiasta.
Syksyllä 2021 saatiin moni ryhmä täyteen ja paljon uusia harrastajia löysi seuran jäseneksi. Lasten
ryhmien kohdalla tavoitteena on sekä lisätä harrastusmahdollisuuksia perheen pienimmille että
monipuolistaa tarjontaa. Tarkoituksena on rakentaa ikätasoittain etenevä jatkumo myös
harrastusryhmiin.
Valmennusryhmät ovat merkittävä osa seuran toimintaa ja tarjoavat mahdollisuuden jatkaa
tavoitteellista voimistelua. Valmennusryhmiä on akrobatiavoimistelussa kolme ja
joukkuevoimistelussa viisi. Ryhmien toiminnan takaaminen on tärkeää, jotta voimistelijat voivat
jatkaa rakkaan harrastuksensa parissa mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on tarjota jokaiselle
kilpailemisesta kiinnostuneelle sopiva ryhmä ja rakentaa entistäkin selkeämpi polku, jolla
voimistelija etenee iän ja taitotason karttumisen myötä ryhmästä seuraavaan.

3.3 USKOLLISUUDEN KILTA
Osana RiVoLin toimintaa toimii Uskollisuuden Kilta, joka on perustettu 10.5.1990. Killan toiminta
pohjautuu Suomen Voimisteluliiton Uskollisuuden kiltojen sääntöihin ja omiin vakiintuneisiin
toiminta-malleihin. Killan toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2022 löytyy liitteistä.

3.4 TAPAHTUMAT
Näytösten järjestäminen on oleellinen osa seuran taloudenpitoa ja näiden tärkeys on korostunut
pandemian aikana. Vuonna 2022 järjestetään seuran vuosikelloon kuuluvat tapahtumat eli
kevätnäytös ja joulua edeltävä stara-näytös. Kevätnäytöksen teemana on 101-vuotias seura. Tämä
siitä syystä, että kyseistä juhlaa ei ole pandemian vuoksi päästy viettämään. Lisäksi 101-vuotiaan
seuran taivalta juhlistetaan kevään aikana juhlanäytöksellä ja historiikin julkaisutilaisuudella.
Seuramme osallistuu kesän 2022 Gymnaestradaan Tampereella. Alueelliset
akrobatiavoimistelukilpailut järjestetään huhtikuussa ja joukkuevoimistelukilpailut marraskuussa.
Lisäksi vuoteen kuuluu myös pieniä tapahtumia, kuten valmennusryhmien kisakatselmukset ennen
kilpailukauden aloitusta.

4 OHJAAJISTA HUOLEHTIMINEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
RiVoLi ry haluaa pitää kiinni ohjaajistaan ja kannustaa aktiivisesti harrastajia ohjaajapolulle. Seura
mahdollistaa ohjaajilleen edullisen liikkumisen seuran ryhmissä ja mahdollisuuden säännölliseen
kouluttautumiseen. Tavoitteena on, että seura kouluttaa jatkuvasti uutta ohjaajapolvea ja tukee
ohjaajiaan henkilökohtaisessa oppimisessa, kehittymisessä, myös vertaistoiminnan avulla.
Seuran omien koulutusten tavoitteena on lisätä ohjaajien, valmentajien, tuomareiden sekä
seuratoimijoiden ja vastuunkantajien osaamista. Ohjaajien oppimista ja parhaiden käytäntöjen
levittämistä kannustetaan järjestämällä lajien sisäisiä ja lajien välisiä koulutuspäiviä. Monipuolinen
liikuntaosaaminen tukee niin ohjaajien valmennustyötä, kuin valmennettavien lasten ja nuorten
kehittymistä ja kasvua.

5 HALLITUSTYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN
RiVoLin hallituksessa konkreettista työtä ja tehtävää on paljon, sillä seurahallinnossa työskentelee
vain yksi henkilö: osa-aikainen seurakoordinaattori. Seurahallinto on näin suuressa seurassa
työlästä ja hallitustyöskentely jo siitä syystä enemmän tai vähemmän jatkuvan kehittämisen
kohteena. Tiedonkulun varmistamiseksi seurakoordinaattori osallistuu hallituksen kokouksiin
ilman äänioikeutta.
Taloushallinnosta vastaa tällä hetkellä yhteistyössä seurakoordinaattori, puheenjohtaja sekä
sihteeri. Taloudenhoidon selkiyttäminen ja sujuvoittaminen on yksi toimintasuunnitelman
tavoitteista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hankerahalla tehty kehittämistyö Opetus ja
kulttuuriministeriön myöntämällä hankerahoituksella (yht. 29te) on palkattu seuran ensimmäinen
seurakoordinaattori, kehitetty ja digitalisoitu seurahallintoa ja seuran taloushallintoa. 2020 OKMn

tukemaan hankkeeseen lisättiin RiVoLin oman valmennuslinjauksen ja -järjestelmän kehittäminen.
Tämä työ viedään päätökseen vuonna 2021 ja raportoidaan OKMlle syksyllä 2022.

6 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Markkinointi ja viestintä on tärkeässä roolissa ympäri vuoden ja siihen on nimetty oma tiimi, johon
kuuluu myös palkattu seurakoordinaattori. Tiimi vastaa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta
ja toteutuksesta yhdessä hallituksen kanssa. Suurimpia markkinoinnin tavoitteita vuodelle 2022 on
jäsenhankinnan tehostaminen sekä sisäisen viestinnän rakenteiden täsmentäminen.
Vuoden 2022 tavoitteena on myös löytää uusia yhteistyökumppaneita ja varainhankintakeinoja.
Seura jatkaa yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa; Riihimäen Sportia, Tilitoimisto
Onnimanni, Netvisor, Roberts Berrie ja tanssikoulu Dance Art. Kevään aikana on tavoitteena
vahvistaa syksyllä 2021 aloitettua yhteistyötä tanssikoulu Dance Artin kanssa.
Kerran kuukaudessa lähetettävät ohjaaja- ja jäsentiedotteet on todettu toimiviksi ja tätä
viestintätapaa jatketaan. Tiedotteiden lisäksi toiminta näkyy seuran some-kanavissa sekä
verkkosivuille. Some-kanavissa näkymistä lisätään entisestään ja pyritään tuomaan koko toimintaa
vahvemmin esille.

