OULUN NAISVOIMISTELIJAT RY
Kuusiluodonkatu 14
90120 OULU

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Korona-pandemia vaikuttaa oleellisesti seuramme toimintaan ja toimintamahdollisuuksin vuonna
2021. Pandemiasta aiheutunut salien sulkeminen ja jäsenkato harrasteliikunnan puolella pakottavat
meidät monella tavoin miettimään uudelleen sekä fyysisiä että taloudellisia mahdollisuuksiamme.
Pyrimme kuitenkin jatkamaan toimintaamme entiseen tapaan jäsenistöämme palvellen.

1. TOIMINTA JA TAVOITTEET
Toiminta-ajatus
Toimintavuonna 2021 Oulun Naisvoimistelijat ry (ONV) jatkaa laadukkaiden liikuntapalveluiden
tuottamista oululaisille liikunnanharrastajille. Seura tarjoaa jäsenilleen monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia erilaisilla ryhmäliikuntatunneilla sekä lisäksi kilpailumahdollisuuksia
joukkuevoimistelussa, kilpa-aerobicissa, showtanssissa ja tanssillisessa voimistelussa.
Toiminta-alueet
 lasten ja nuorten liikunta
 harraste- ja kuntoliikunta
 kilpailu- ja valmennustoiminta
 seuratoiminta
 kiltatoiminta
Seuran toimintaa ohjaavat arvot
 terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 vastuullisuus
 elämyksellisyys
 suvaitsevaisuus
 kasvatuksellisuus
Missio
Oulun Naisvoimistelijat ry:n johtokunta arvioi ja kehittää seuran toimintaa suunnitelmallisesti ja
järjestelmällisesti jäsentensä ja ohjaajiensa toiveiden mukaisesti. Monipuolisen perustarjonnan lisäksi
viikkotarjontaan otetaan mukaan uusia tunteja, kun kysyntää on ja sopiva koulutettu ja innokas
ohjaaja sekä sopiva liikuntatila löytyvät. Koulutetut ja ammattitaitoiset ohjaajat takaavat laadukkaat,
terveyttä edistävät, monipuoliset ja persoonalliset tunnit, jotka tarjoavat jäsenillemme nautinnollisia
liikuntakokemuksia.
Painopistealueet vuonna 2021
- Uusien toimintatapojen ja – menetelmien kehittäminen, että pystytään vastaamaan koronan
aiheuttamiin muutoksiin toiminnassa ja taloudessa

- Toimitilat:
-Oman salin löytäminen sopivasta paikasta, mahdollisuuksien ja mahdollisten
yhteistyökumppanien kartoitus jatkuu.
-Toimiston siirtäminen pois Urheilutalolta toukokuun loppuun mennessä, kun Urheilutalo
poistuu käytöstä. Toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa.
- Seuran tunnettuuden lisääminen ”Kaikkien seura”-kampanja
Toimintamme on laadukasta
Oulun Naisvoimistelijat ry:n laadukkaasta toiminnasta kertoo se, että seura on vuodesta 2018
lähtien Tähtiseura. Tämä olympiakomitean laatusertifikaatti korvaa aiemmat Priima- ja NuoriSuomisinetit.
Seura pyrkii löytämään koulutettuja ja motivoituneita ohjaajia ja tukee heitä heidän työssään
ohjaajana kouluttamalla, kannustamalla ja kuuntelemalla.
Vuodelle 2021 ei ole laadittu tarkkaa toimintakalenteria, koska korona-pandemia on muuttanut
suunnitelmia jo useaan otteeseen. Pyrimme toimimman niin normaalisti kuin mahdollista.
Seuraavassa taulukokssa on esitetty toimintamme linjauksia:
Tahtotila

Tavoitteet

Toteutus

Mittarit

Jatkamme
toimintaamme
luotettavana
ammattitaitoisena
oululaisten
liikuttajana

Johdonmukainen ja
pitkäjänteinen
strategiatyöskentely

Säännölliset
suunnittelukokoukset

-Strategian toteutumisen
seuranta asetettujen
tavoitteiden mukaisesti.

Riittävä ennakointi toiminnan
suunnittelussa

-Toiminnan suunnittelujen
ajankohta merkittynä
vuosikalenterissa
-Päivitetty
viestintästrategia
-Viestintäkanavilla
tavoitettu henkilömäärä
-Palaute ohjaajilta
Tiimeissä ja työryhmissä
toimineiden lukumäärä

Tehokas viestintä jäsenille,
ohjaajille ja johtokunnan
kesken

Viestinnän selkeä roolistus

Aktiivisten ja
seurahenkisten
vapaaehtoistoimijoiden
määrän lisääminen

Tiimit ja työryhmät toimivat
matalan kynnyksen
vaikuttamiskanavana

Viestintästrategia ja vuosikello

Pyritään palkkaamaan
seurahenkisiä ohjaajia

Vastuutaho
Johtokunta
toiminnanjohtaja

Johtokunta
Markkinointitiimi

Toiminnanjohtaja
Johtokunta

Tapahtumien
järjestämiseen
osallistuneiden lukumäärä

Vapaaehtoisten kiittäminen
ja palkitseminen

Taloudellinen
vakaus ja harkittu
riskinotto

Kaiken ikäisten oululaisten
liikuttaminen
Vakavaraisuuden
säilyttäminen

Pidetään huolta tarjonnan
monipuolisuudesta
Taloudellisen
kannattavuuden
saavuttaminen kaikissa
toimivissa ryhmissä

Valmius oman salin
hankintaan/vuokraamiseen

Huolellinen budjetointi
Talouden kuukausittainen
seuranta

Toteutuneet ryhmät
Budjetin ajoitus ja
realistisuus
Toiminnanjohtaja esittää
kassavirtalaskelman
johtokunnalle
sääännöllisesti

Toiminnanjohtaja
Johtokunta
Johtokunta
Toiminnanjohtaja
Toimialojen
vastuuhenkilöt

2. HARRASTELIIKUNTA
2.1. Lasten ja nuorten liikunta
Korona-pandemian takian myös lasten liikunta on olut ajoittain tauolla. Lasten liikuntaryhmät
pyritään pitämään toiminnassa aina kusn se on lulvallista, vaikka vähän pienempinä, sillä jatkuvuus on
lasten innostuksen ylläåpitämisessa ensiarvoisen tärkeää.

Tahtotila
Tähtiseurakriteerien
mukainen toiminta

Tavoitteet

Toteutus

Mittarit

Hyvin suunniteltu,
innostava sisältö

Sopivien ohjaajien
rekrytointi ja koulutus

Ohjaajien lukumäärä ja
koulutustaso
Viikkotuntien lukumäärä

LANU–tiimi
Toiminnanjohtaja
Johtokunta

Ohjaajat keskustelevat
ryhmän osallistujien
kanssa vähintään kauden
alussa pelisäännöistä
Laaditaan kauden alussa
annettava lajikohtainen
yleinen infolappu,
starttivartti vanhemmille
Ohjaajat kirjoittavat
tuntikuvaukset

Ohjaajan arvio pelisääntöjen
toteutumisesta
Palautteet jäseniltä ja
vanhemmilta
Palautteet jäsenilta ja
vanhemmilta

Ohjaajat,
LANU –tiimi
Toiminnanjohtaja

Kokonaissuunnitelman ja
yhdenmukaisten
tuntisuunnitelmien määrä
verkkosivuila

LANU-tiimi
ohjaajat

Kysyntää vastaava
tarjonta
Ryhmien omat ja
seuran yhteiset
pelisäännöt
Selkeä informointi eri
suuntiin

Suunnitelmallisuus,
toiminnan
läpinäkyvyys,
yhtenäinen linja
toiminnassa

Kausiohjelma vastaa
LANU-tiimin
suunnitelmaa
Tuntikuvausten
yhdenmukaistaminen

Vastuutaho

Ohjaajat,
LANU –tiimi
Sihteeri

2.2. Aikuisten liikunta
Koronapandemia romahdutti aikuisten harrasteliikuntatoiminnan lähes täysin keväällä 2020.
Pikaisesti käynnistetty ONVLIVE etäjumppa-toiminta ei ole saanut pidettyä jäsenistöä seurassa. Tästä
johtuen toimintavunna 2021 toimintaa tullaan rajoittamaan ja pyrimme luomaan liikuntatuotteita
jotka kiinnostaisivat jäsenistöä myös korona-aikana. Olemme valmiit aloittamaan
ryhmäliikuntatoiminnan saleilla heti kun se on luvallista.

Tahtotila
Tähtiseurakriteerien
mukainen toiminta

Tavoitteet

Toteutus

Mittarit

Monipuolinen viikkoohjelma, joka sisältää
tarjontaa eri puolilla
kaupunkia

Salivuorojen haku eri
puolilta Oulua
suunnitellun viikkoohjelman mukaisesti

Salivuorojen toteutuma

Sopivien ohjaajien
rekrytointi ja
monipuolinen
kouluttaminen

Aikuisten ohjaajien
lukumäärä

Tähtiseura-toiminnan
tunnettuuden
lisääminen

Ohjaajien informointi
Tähtiseura-kriteereistä
Kysely ohjaajille

Toteutuneiden
viikkotuntien lukumäärä

Ohjaajien käymien
koulutusten lukumäärä
Kyselyyn saatujen
vastausten lukumäärä

Vastuutaho
Toiminnanjohtaja
AILI-tiimi

AILI-tiimi

2.3. Uskollisuuden kilta
Kiltatoiminnan tavoitteena on kiltalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
ylläpitäminen ja vahvistaminen seuran jumppatuntien ja virkistystoiminnan avulla. Seuran
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kutsutaan killan tapaamiseen kahdesti vuodessa. Killan jäsenet
pyrkivät aktiivisesti kertomaan kiltatoiminnasta seuran jäsenille ja hankkimaan siten kiltaan uusia
jäseniä.
Tahtotila

Tavoitteet

Toteutus

Mittarit

Uskollisuuden
Kilta on osa seuran
normaalia toimintaa

Säännöllinen toiminta.
Jäsenmäärän säilyminen
korkealla tasolla
ikääntymisestä huolimatta.

Aktiivinen jäsenistö, runsas
oma toiminta ja
osallistuminen
seuratoimintaan. Uusien
jäsenten hankkiminen

Kokousten ja
tapahtumien
lukumäärät sekä niihin
osallistuvin
lukumäärät.
Jäsenmäärä.

Vastuutaho
U-Killan
emännistö
Kiltavastaava

3. VALMENNUSTOIMINTA
3.1. Joukkuevoimistelu
TAVOITTEET VUODELLE 2021
Tahtotila,
ylätason
tavoite

Tavoitteet

Toteutus: miten, kuka,
milloin?

Mittarit

Vastuutaho

Laadukas
valmennus

Uusia valmentajia on
kasvatettu
vastuuvalmentajan rooliin.

JV-vastaava keskustelee
valmentajien kanssa
säännöllisesti, seuraa
valmentajien
kouluttautumista ja
valmennusresurssien
kohdentamista.
Valmentajat huolehtivat
oman osaamisensa
ajantasaisuudesta.
Seura mahdollistaa
riittävän kouluttautumisen.

Uusien
vastuuvalmentajien
määrä.

Joukkuevoimistelun
lajivastaava

Yksittäisen valmentajan
kuormitus pysyy
kohtuullisena.
Valmentajille on
rakennettavissa selkeä
henkilökohtainen
kehittymispolku ja
valmentajat ovat siitä
tietoisia.

Kilpailumenestys

Sijoitusten, pisteiden ja
kategorioiden
parantaminen v. 2020
verrattuna.
Onnistuneet sarjanousut.
Vähintään kategorian 3
saavuttaminen 8-10vuotiaiden sarjassa.
Finaalipaikka mestiksissä
14-16K.
Pysyminen kärjessä /
kärjen tavoittaminen

JV-vastaava yhdessä
valmentajien kanssa:
Suunnitelmallinen ja
laadukas valmennus
riittävillä resursseilla ja
tukitoimilla (mm.
tuomarivierailut).

Valmentajien
tyytyväisyys/jaksaminen.

Valmentajat
Seura

Esitettävässä muodossa
oleva pohja valmentajan
kehittymispolulle.
Järjestetty tuomarileiri ja
harjoitusleiri
ulkopuolisten
kouluttajien vetämänä
kaikille halukkaille
joukkueille.
Vastuuvalmentajien
asettamien tavoitteiden
toteutuminen.
Saavutetut sijoitukset,
pisteet ja kategoriat
suhteessa tavoitteisiin ja
edellisiin kausiin.

Vastuuvalmentajat ja
valmennustiimit
Seura ja kotijoukot
taustatukena

harrastesarjoissa (16-20 ja
yli16v).
Onnistuminen kvkilpailussa (Team Delia).
Toiminnan
jatkuvuus

Alle 12-vuotiaiden
ikäluokissa kussakin
vähintään 3 joukkuetta
koko vuoden ajan.
Jokaisessa yli 12v
ikäluokassa vähintään yksi
joukkue koko vuoden ajan.
Harrastajamäärä pysyy
vähintään samana.
Voimistelijoiden
hyvinvoinnin ja perheiden
tukeminen.

JV-vastaava ja valmentajat:
Uusia harrastajia mukaan
ympäri vuoden
suunnitelmallisesti.
Uusien ikäluokkien
aloittaminen säännöllisesti.
JV-vastaava ja
vastuuvalmentajat:
Valmentajaresurssien
järkevä kohdentaminen.
JV-vastaava ja
vastuuvalmentajat: Kodin
roolin selkeytys: tiedotus
vanhemmille, jojojen
kouluttaminen.

Joukkueiden ja
voimistelijoiden määrä ja
vaihtuvuus eri ikäluokissa
sekä valmentajien määrä
ja vaihtuvuus.

Lajivastaava
Seura
Valmentajat
Joukkueenjohtajat

3.2. Kilpa-aerobic
TAVOITTEET VUODELLE 2021
Tahtotila
Laadukas
valmennustoiminta

Tavoitteet
Laadukas ja
tavoitteellinen
toiminta.
Seuratyöntekijä
kilpalajeille.
Vastuuvalmentajien
asettamien tavoitteiden
toteutuminen.

Parketin käyttö ja
sijoitus

Harjoitusryhmien
jatkuvuus

KV-valmentajan leiri.
Saada parketti
päivittäiseen käyttöön
ainakin kesäajaksi.

Kilpaillen-ryhmät:
Harrastajamäärä pysyy
vähintään samana.
Voimistelijoiden
hyvinvointi ja terveys
keskiössä.
Huipulle-ryhmät:
Sopiva määrä ja
taidoiltaan sopivat
urheilijat. Jos
harrastajamäärä kasvaa

Toteutus
-Jokaisella ryhmällä
vastuuvalmentaja, sekä
mahdolliset
lisävalmentajat.
Harjoitusvuorojen jako
ryhmän tarpeita ajatellen.
-Jokaisella ryhmällä
vastuuvalmentajan
asettamat tavoitteet.
-Seurayhteistyötä leirin
järjestämisessä.

Mittarit
-Jokaisella ryhmällä läpi
vuoden vastuuvalmentaja.
-Jokaiselle tarvittavalle
harjoitukselle valmentaja.
-Kilpailuissa oman
suorituksen parantaminen,
mahdolliset nousupisteet.
-Pidettiinkö vuoden aikana
leiri.

Vastuutaho
Kilpa-aerobic
vastaava,
vastuuvalmentajat ja
valmentajat.

Neuvotella sijoituspaikasta
kaupungin kanssa myös
tulevaisuudesta, jotta
parkette saadaan
jatkuvaan kyttöön.
Varteenotettavana
vaihtoehtona myös oman
salitilan vuokraaminen
lajin käyttöön.
Uusia harrastajia mukaan
ympäri vuoden,
harrastajamäärä pysyy
vähintään samana.
Voimistelijoille
”koulutusta” omasta
hyvinvoinnista.
Harjoitusryhmien päivitys/
jatkuva arviointi ja
mahdollinen siirto
kilpaillen puolelta huipulle
ryhmiin.

Onko parketille saatu
sijoituspaikka.

Kilpa-aerobic
vastaava ja
vanhempien
lattiatoimikunta.

Kilpaillen puolella
jokaisessa ikäryhmässä
harjoitusryhmä.
Rasitusvammojen määrä.

Kilpa-aerobic
vastaava,
vastuuvalmentajat ja
valmentajat.

Huipulle puolella
vähintään kahdessa
ikäryhmässä
harjoitusryhmä.
Rasitusvammojen määrä.

Kilpa-aerobic
vastaava,
vastuuvalmentajat ja
valmentajat.

Kilpailumenestys

Tuomareiden
kouluttaminen ja
uusi Code
(sääntökirja) auki
kaikille
valmentajille.

Mars (12-14v) ryhmän
perustaminen.
Voimistelijoiden
hyvinvointi ja terveys
keskiössä.
Sijoitukset kilpailuissa
hyviä, kilpasarjoissa
mitalisijat. SM-sarjoissa
finaalipaikkojen
saavuttaminen.

Voimistelijoille
”koulutusta” omasta
hyvinvoinnista.
Harjoitusmäärien ja paikkojen tarvittava
määrä. Laadukas ja
suunnitelmallinen
valmennustoiminta.

Lähempänä kärkeä
jokaisessa ikäsarjassa sekä
kilpa- että SM-sarjassa.

Ryhmien
vastuuvalmentajat

Koulutetaan neljä
tuomaria.
Valmentajat tietävät
uudet säännöt
viimeistään syksyn
aikana.

Yksi tuomari KV-kurssille,
kolme muuta kotimaahan.
Joku tuomari/ lajivastaava
pitää koulutuksen muille
valmentajille.

Onko tarpeeksi
tuomareita, tietääkö kaikki
valmentajat säännöt.

Kilpa-aerobic
vastaava, tuomarit ja
vastuuvalmentajat.

4. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Markkinoinnista, SOME-viestinnästä ja viestinnän ja verkkosivujen ulkoasusta vastaa vuonna 2018
toimintansa aloittanut Markkinointitiimi. Vuonna 2020 aloittanut puolipäiväinen toimistotyöntekijä
vastaa some-markkinoinnin toteuttamisesta markkinintitiimin suunnitelmien mukaisesti.
Tahtotila

Tavoitteet

Toteutus

Mittarit

Jäsenistölle,
kaupunkilaisille ja
sidosryhmille
viestiminen selkeää,
oikea-aikaista ja
relevanttia

Toimiva Markkinointitiimi

Nettisivujen päivitys
Some: FB, Instagram

Jäsenmäärän
kasvu
Jäsenten
tyytyväisyys
(kysely)

Sisäinen viestintä
oikea-aikaista, riittävää
ja säännöllistä

Nettisivut ajantasalla
Viestintä tarpeeksi ajoissa
jäsenistölle
Viestintäkello päivitetty ja
toiminnan runkona

Markkinoinnin
teemoittaminen ”Kaikkien
seura”

ohjaajahuoneen käytön
kasvattaminen

Lehtimainonta
Imagotutkimus
toiminnanjohtajan infokirje
ohjaajille ja valmentajille

viestintäsuunnitelma

sähköpostijakelu

mahdollisten uusien
keinojen löytäminen

viestintäkyselyn
toteuttaminen

Vastuutaho
Toiminnanjohtaja
Markkinointitiimi

Tuotettu materiaali
Ohjaajien ja
jäsenistön
tyytyväisyys
(kyselyn tulokset)

Toiminnanjohtaja
Markkinointitiimi

5. TAPAHTUMAT
Kevät -ja joulunäytökset
Perinteiset kausinäytökset pyritään järjestämään mikäli koronarajoitukset sen sallivat. Vaihtoehtoisia
toteutustapoja etsitään.
Stara
Stara-kisat järjetetään keväällä 2021 koronarajoitusten sallimissa rajoissa joko hybridimallin jukaan
tai kokonaan etänä.

Tahtotila

Tavoitteet

Toteutus

Mittarit

Tapahtumatoiminnan
elvyttäminen ja
vahvistaminen

Suunniteltujen
tapahtumien
järjestäminen
menestyksekkäästi

Selkeät toteutustyöryhmät

Osallistujamäärät

Johtokunnan pitäminen ajan
tasalla

Uusien harrastajien
määrä

Uusien mahdollisuuksien
kartoittaminen

Mainonnan kehittäminen

Järjestettyjen
tapahtumine lukumäärä

Uusien
mahdollisuuksien
kartoittaminen

Tapahtumien
hyödyntäminen
jäsenhankinnassa
Tapahtumatiimin
aktiivinen toiminta
Tapahtumien mainonnan
kehittäminen ja
terävöittäminen
Aktiivinen osallistuminen
Oulun
liikuntatapahtumiin
(jos niitä järjestetään)

KA ja JV kisojen
järjestäminen
taloudellisesti
kannattavasti

Suurten paikallisten
voimistelutapahtumi
en järjestämiseen
osallistuminen

Hankkia näkyvyyttä ja
vahvistaa yhteistyötä
alueen muiden
toimijoiden kanssa

Tapahtumien vuosikalenterin
luominen
ja tapahtumien
järjestämisohjeiden
päivittäminen

Vastuutaho
Tapahtumatiimi
ja muut tiimit
Toiminnanjohtaja
Johtokunta

Tuotettu materiaali
(ohjeistukset,
markkinojnti)

Mainontaa kouluihin
Kertapalkka-korvaus
markkinointiin osallistuville
ohjaajille
Nimetä edustajat ajoissa
Päivittää tarvittava
materiaali

Aikataulutus ajoissa
Valmistelut käyntiin ajoissa
Toteutus hyväksi koetulla
kaavalla ottaen huomioon
edellisten kisojen
parannuskohteet
Olla aktiivinen tilaisuuden
tullen

Seuran edustajien
määrä
Tapahtumaraportit

Toiminnanjohtaja

Uusien harrastajien
määrä

Osallistujat

Osallistujamäärät

KA / JV
Tapahtumatiimi
Toiminnanjohtaja
Johtokunta

Taloudellinen tulos

Tapahtuma-tiimi

Osallistuneet
talkoolaiset
Toiminnanjohtaja
Johtokunta

Hankkia uusia ideoita
Voimistelupäivien
2022 järjestäminen
Oulun Pyrinnön
kanssa

Suorittaa ohjausryhmässä
sovitut tehtävät

Nimetä tarpeellinen määrä
vastuuhenkilöitä ja
rekrytoida vapaaehtoisia

Kisojen toteutuminen
odotetusti
Järjestelyihin
osallistuneiden
lukumäärä

Johtokunta ja
toiminnanjohtaja

6. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Toimintavuonna 2021 yhteistyökumppanien etsiminen nimenomaan toimitilamahdollisuuksiin liittyen
ovat erityisesti työn alla.

Tahtotila

Tavoitteet

Toteutus

Vahva ja
positiivinen
julkisuuskuva

Aktiivinen osallistuminen
keskusteluun ja
tapahtumiin

Osallistuminen tähtiseuraseminaariin
Osallistuminen alueellisiin
seuratapahtumiin
Osallistuminen liikuntaa

Mittarit
Omien juttujen lukumäärä
mediassa ja uutisten
linkitys ja keskustelu esim.
Facebookissa

Vastuutaho
Markkinointitiimi
Johtokunta
Toiminnanjohtaja

Yhteistyön
parantaminen
eri sidosryhmien
kanssa

Seurojen välisen yhteistyön
aktiivinen kehittäminen

Uusien yritysyhteistyökumppanien
hankinta ja jatkuva
kumppanuus, sekä
jäsenetujen
mainostaminen
Seuratuotteiden myynti

koskeviin alueellisiin
ajankohtaisiin keskusteluihin
Yhteiset palaverit ja
tapahtumat/viestintä
muiden seurojen kanssa
osallistuminen kaupungin
tilaisuuksiin ja
liikuntaseurojen
neuvottelukunnan
toimintaan
-Suunnitelmalliset
Yhteydenotot ja kysely
yhteistyökumppaneille,
-Yhteistyö-”tuotteiden”
luominen
-Yhteistyökumppaneiden
mainitseminen kausi-infossa
Kuvaston ja tilauskaavakkeen
luominen nettisivuille

Toteutuneet
yhteistyömuodot

Toiminnanjohtaja
Kilpalajivastaavat,
Puheenjohtaja
Tapahtuma-tiimi

Yhteistyökumppanien
määrä,
yhteistyökumppanien
palvelujen käyttömäärä
(jos mahdollista saada
tämä tieto)

Toiminnanjohtaja

Tilausmäärät
Tulot

Toiminnanjohtaja
Markkinointitiimi

Markkinointitiimi
Johtokunta

7. TALOUS
Oulun Naisvoimistelijat ry on yleishyödyllinen yhdistys. Toiminta rahoitetaan pääosin
jäsenmaksutuloilla. Koronan vaikutuksesta jäsenmäärä ja siten myös jäsenmaksutulot vähenevät, ja
toimintaa on sopeutettava suhteessa väheneviin tuloihin. Normaalina toimintavuonna saamme
lisätuloja myös kevät- ja joulunäytösten pääsylipputuloista, mutta koronan vaikutuksista johtuen
toimintavuonna 2021 nämä lisätuotot jäävät todennäköisesti saamatta. Ainoastaan
(muutto)myyntituotteilla on mahdollista saada jonkin verran lisätuloja. Seurassa tehdään lisäksi
varojenhankintaa kilpatoiminnan tukemiseen. Oulun kaupunki antaa vuosittaista toiminta-avustusta
sekä tarjoaa alle 18-vuotiaiden liikuntaryhmien salivuorot maksutta.
Suurimmat menoerät ovat palkat, tilavuokrat sekä kilpatoimintaan ja ohjaajien koulutukseen liittyvät
kulut. Seuran johtokunta seuraa ja ohjaa taloutta ja kustannusten kehitystä kuukausittaisissa
kokouksissaan.
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HYVÄSSÄ SEURASSA ON ILO LIIKKUA!

