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Visiot 2025

Tapiolan Voimistelijat ry

Harrasteliikunnan visio 2025
Olemme Tapiolan seudun suurin aikuisten liikuttaja. Lasten tuntitarjontamme on 
laaja ja monipuolinen ja osallistujamäärä on huipussaan. Lasten toimintamme 

on tunnettu iloisista ja ammattitaitoisesti toteutetuista tunneista.

Kilpatoiminnan visio 2025
Voimistelijamme kilpailevat kaikilla kansallisilla tasoilla kaikissa ikäluokissa 
tähdäten myös kansainvälisiin edustuspaikkoihin. Seuramme tunnetaan 

urheilijalähtöisestä valmennuksesta ja positiivisesta ilmapiiristä. Kilpatoimintaan 
pääsevät mukaan kaikki halukkaat. 



Tavoitteet 2025

Tapiolan Voimistelijat ry

Seura

✓ Tapiolan Voimistelijat on tunnettu ja arvostettu toimija Suur-Tapiolan seudulla

Aikuisten harrasteliikunta

✓ Vuoden 2025 osallistujamäärä on noussut 1100 osallistujaan*

✓ Tuntitarjonta on monipuolinen ja sisältää reilu 30 viikkotuntia

✓ Tuntitarjontaa on Tapiolan, Mankkaan, Haukilahden, Kilon, Laajalahden sekä 

Leppävaaran alueilla

Lasten harrasteliikunta

✓ Vuoden 2025 osallistujamäärä on noussut 1150 osallistujaan*

✓ Tuntitarjonta pysyy monipuolisena ja sisältää niin voimistelua, temppuilua, akrobatiaa, 

tanssia kuin perheliikuntaakin

✓ Tunnit toteutetaan ammattitaitoisesti positiivisessa ilmapiirissä

Kilpatoiminta

✓ Jokaisessa joukkuevoimistelun ikäsarjassa on kolme joukkuetta

✓ Valmentajien koulutus on systemaattista, jatkuvaa ja suunnitelmallista ja tähtää siihen, 

että joukkuevoimistelun valmentajat ovat 1-tason koulutuksen käyneitä

✓ Tanssillisessa voimistelussa on neljä kilpailevaa joukkuetta

*osallistujamäärät = kevään ja syksyn osallistujat yhteenlaskettuna



Toimenpiteet 2023-2025

Tapiolan Voimistelijat ry

Seura

➢ Osallistumme aktiivisesti toiminta-alueemme tapahtumiin

➢ Järjestämme omia avoimia tapahtumia

➢ Tehostamme markkinointia

➢ Vahvistamme seuran brändiä mm. yhtenäistämällä 

seuran ilmettä

➢ Kehitämme olosuhteita hankkimalla omat harjoitustilat

➢ Teemme tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin ja muiden 

sidosryhmien kanssa



Toimenpiteet 2023-2025

Tapiolan Voimistelijat ry

➢ Panostamme aikuisliikunnassa erityisesti kohderyhmäämme 

+35 ikäisiin

➢ Keskitymme aikuisliikunnassa laadukkaisiin perustunteihin, 

mutta pysymme myös ajan hermolla ja uudistamme 

tuntitarjontaa kysynnän mukaan

➢ Lisäämme aikuisten tunteja mm. Leppävaaraan sekä uusille 

Kilon ja Laajalahden kouluille niiden valmistuessa

➢ Jatkamme aikuisten kurssimuotoista toimintaa

➢ Lisäämme perheliikuntaa, voimistelua sekä temppuilua 

erityisesti alle 10-vuotiaille ja otamme myös nuorten tunnit 

takaisin ohjelmistoon. Perustamme lasten ryhmiä myös uusille 

alueille, esim. Espoon keskustaan

➢ Uudistamme välineitä, jotta ne ovat toimivia, 

tarkoituksenmukaisia ja niitä on tarvittava määrä

➢ Panostamme syys- ja kevätkausien aloituksiin ja varmistamme, 

että tunneille on helppo tulla

➢ Koulutamme ohjaajia systemaattisesti ja säännöllisesti

➢ Apuohjaajista koulutetaan suunnitelmallisesti 

vastuuohjaajia 

➢ Mahdollistamme ohjaajien lisäkouluttautumisen ja 

järjestämme seuran sisäisiä koulutuksia

➢ Sitoutamme ohjaajia kehittämällä työskentelyolosuhteita ja 

lisäämällä yhteisöllisyyttä yhteisillä tapaamisilla

➢ Teemme säännöllisesti palautekyselyjä ja nostamme kyselyiden 

vastausmääriä. Palautteiden perusteella kehitämme toimintaa

➢ Lisäämme englanninkielistä viestintää

Harrasteliikunta



Toimenpiteet 2023-2025

Tapiolan Voimistelijat ry

➢ Syksyisin perustamme kaksi uutta esivalmennusta

➢ Mahdollistamme kilpatoimintaan osallistumisen kaikille 

kiinnostuneille

➢ Jaamme valmennuksen resurssit tasa-arvoisesti joukkueiden 

kesken

➢ Luomme joukkueille pelisäännöt ja viestimme niistä aktiivisesti 

➢ Luomme yhtenäisen toimintamallin joukkueiden muodostamiseen 

➢ Rekrytoimme aktiivisesti joukkuevoimisteluvalmentajia

➢ Toimimme taloudellisesti kilpailukykyisellä palkkatasolla

➢ Tiivistämme valmennustiimejä ja varmistamme, että valmentajien 

erilainen osaaminen jakaantuu tasaisesti joukkueille

➢ Koulutamme aktiivisesti valmentajia koulutuslisenssin kautta. 

➢ Kehitämme seuran sisällä työssä oppimista ja valmentajien 

mentorointia 

➢ Perustamme uusia tanssillisen voimistelun joukkueita ja 

palkkaamme niille uudet valmentajat 

➢ Koulutamme tanssillisen voimistelun tuomareita

➢ Teemme säännöllisesti palautekyselyjä ja palautteiden perusteella 

kehitämme toimintaa

➢ Sitoutamme valmentajia kehittämällä työskentelyolosuhteita ja 

lisäämällä yhteisöllisyyttä yhteisillä tapaamisilla

Kilpatoiminta


