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                                             Toimintasuunnitelma 2022 

                                             

                                   Osaamista Oppimista Onnistumisia    -      

                                                     Hyvässä seurassa  

 

                 TNV – pähkinänkuoressa  

                                       Aikuisliikunnan Tähtiseura 

                                       Voimistelu- ja tanssiliikunnan vahva osaaja 

                                       Vantaalaisten hyvinvoinnin edistäjä  

                   Jäsenet  

                     Lasten ja nuorten jäsenmäärä on kasvanut ja tavoitteena on kasvattaa      

                                       sitä edelleen mm. Cheen- ja parkourryhmien kautta 

                                       Jäsenet kuuluvat  

• Suomen Voimisteluliittoon 

• Suomen Cheerleadingliittoon 

• Suomen Parkourliittoon 

                      Arvot 

                                        Iloa, elämyksiä, yhteisöllisyyttä 

                                        Yhdessä tekemistä               

                                        Yhdessä onnistumista 

                       Visio 

                                        Voimistelu on halutuinta ha hyvinvointia edistävää liikuntaa  

                                        TNV on vetovoimaisempia harrasteliikunnan toimijoita Vantaalla 

                       Missio 

                                         Edistää elämänkaariseurana monipuolista ja edullista liikuntaa 

                                          Huolehtia jatkumosta  
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 Painopisteet 

                                         Voimistelu on ilmiö, liike on ikuinen 

                         Aili-painopisteet 

▪ Tähtiseurasertifikaatin ja auditointipalautteen suurempi hyödyntäminen 

▪ Ryhmäliikuntaan uusia tuntimalleja ja uusia kohderyhmiä 

▪ Jäsenmäärän kasvattaminen 

▪ Yhteistyö muiden liikuntatoimijoiden kanssa 

▪ Jumppareiden ja ohjaajien seuratietoisuuden kasvattaminen 

▪ Live- tunteja käyttöön 

                       Lanu- painopisteet 

▪ Laadun ja osaamisen kehittäminen mm. ohjaajien säännöllisillä koulutuksilla 

▪ Cheer- ryhmien kehittäminen ja olosuhteiden päivittäminen 

▪ Parkour ryhmien aktivoiminen 

▪ Harraste – ja kisaryhmiin aktivointikeinoja ja - malleja 

▪ Yhteisöllisyyttä kehittäviä tapahtumia mm. näytöksiä 

▪ Kilpa-, voimistelu- ja tanssipolut ohjelmaan 

                       Tapahtumat 

                                       Tavoitteena vahvistaa julkisuuskuvaa, hakea yhteistyökumppaneita ja                                                           

                                        lisätä yhteisöllisyyttä  

                                        Talouden tukeminen  

                  Tapahtumat ja projektit    

▪ Vuosikello 

▪ Syys- ja kevätkauden starttiviikot 

▪ Tiiviskursseja eri kohderyhmille 

▪ Kevät- ja joulunäytökset  

▪ Leirejä ja ideapäiviä 

▪ Osallistumiset eri kisoihin ja harrastekilpailuihin 

▪ Gymnaestrada 2022 Tampere                           

 

Koulutus  

Ohjaajat osallistuvat pääsääntöisesti Suomen Voimisteluliiton, Cheerleading- 

ja Parkour- liittojen koulutuksiin                                       

                                     Koulutus on osana kehittämistoimintaa, sitoutumista ja sitouttamista  

                                     Ohjaajien tietokanta koulutuksen osalta päivitetään kausittain 
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  Viestintä ja markkinointi 

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman aikataulu laaditaan riittävän ajoissa 

kausittain 

                        Markkinoinnista vastaa markkinointitiimi 

Painopisteenä on jäsenhankintakampanjoiden ja verkostoinnin avulla kehittää     

markkinointia. 

                        Hyödynnetään Voimisteluliiton harrasteliikunnan markkinointimateriaalia 

                        Päivitetään kotisivut 

                        Virtuaalikokoukset sisäisen viestinnän keinona 

                        Painopisteenä myös sisäisen viestinnän jatkuva seuranta 

 

       Talous 

Taloutta seurataan säännöllisesti ja tiedotetaan tilanteesta hallituksen        

kokouksissa 

                      Tapahtumat ja kampanjat ovat varainhankintakeinoina 

 

                      Yleiset tavoitteet ja kehittämiskohteet 

                          Kehitetään osaamista, virtuaalisuutta, markkinointia ja viestintää 

                          Mietitään keinoja jäsenmäärän kasvattamiseen 

                                   Seurataan kaupungin liikuntatilojen tilannetta ja mahdollisia muutoksia niissä 

                                   Tarkkaillaan ympäristön olosuhteita ja mahdollisia muutoksia niissä                               

            Toiminta              

                                 Tiimitarpeen määrittäminen ja tehtävien päivittäminen v. 2022 

                                 Toiminnan ja vision yhdenmukaistaminen käytännössä 

                                  Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 

                        Päivitetään seuran vahvuudet 

• pitkäaikaiset seuran jäsenet 

• laadukas, monipuolinen ja edullinen tarjonta 

• tunnettavuus ja luotettavauus 

• voimistelun lajivahvuudet 

• korkea ammattitaito ja osaaminen 

• kevyt organisaatio 
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                 Haasteet 

• Ympäristön haasteet 

• Työtehtävien epätasainen jakautuminen/ riittämätön osaaminen 

• Talous 

• Markkinointi ja sisäinen viestintä 

 

                 Yhteistyötahot 

                     Suomen Olympiakomitea 

                     Suomen Voimisteluliitto 

                     Suomen Cheerleadingliitto 

                     Suomen Parkourliitto 

                     Etelä – Suomen Liikunta ja Urheilu 

                     Vantaan kaupunki / Liikuntapalvelut 

                     Tilitoimisto Rantalainen 

                     Vantaan Liikuntayhdistys ry.  

  

                  Lopuksi 

                            Maailmanlaajuinen pandemia jatkuu edelleen ja edellyttää seurantaa  

                               tilanteesta ja mahdollisista liikunta- ja urheilusektoria koskevista rajoituksista. 

                               Toiminnan ennustettavuus on edelleen tietyltä osin haastava. 

                               Tämän toimintasuunnitelman tavoitteita ja linjauksia joudutaan soveltamaan, 

                               mikäli pandemiatilanne aiheuttaisi rajoituksia. 

 

 

 


