Strategia 2012-2020
VISIO
Voimistelu on innostavin liikuntaharrastus ja haluttua urheilua hyvässä seurassa.
Olemme laadukkain lajiliitto ja menestymme arvokilpailuissa.

MISSIO
Edistämme kaiken ikäisten voimistelua harrasteesta huipulle terveyttä tukien ja tarjoamme iloa ja elämyksiä.
Tuemme seurojen voimistelu- ja vapaaehtoistoimintaa.

LIIKKUJA
VOIMISTELIJA

PÄÄMÄÄRÄ/
TAVOITETILA

Voimistelu tuottaa iloa ja
elämyksiä sekä edistää
terveyttä ja hyvää oloa.
Voimistelusta löytyy oman
mielenkiinnon, taitotason ja
tavoitteiden mukaista
laadukasta toimintaa.
Voimistelu tarjoaa
mahdollisuuksia menestyä
kilpailuissa ja onnistua
tapahtumissa.
Voimisteluyhteisö innostaa
mukaan ja kannustaa
kuulumaan joukkoon.
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SEURA

LIITTO

• Ohjaaja/Valmentaja
• Seuratoimija

• Toimihenkilöt
• Luottamushenkilöt

Seuroissamme on
vetovoimaa ja ne ovat
hyviä kasvun ja
kehittymisen paikkoja.

Voimisteluliiton toiminta
on arvostettua,
vaikuttavaa ja
ekologisesti kestävää.

Seuroillamme on riittävät
toimintaedellytykset ja
seuratoimijamme ovat
osaavia.

Voimisteluliitolla on
laadukkaat
seuratoiminnan ja
voimistelun kehittämisen
toimenpiteet

Seuramme kehittävät
toimintaansa aktiivisesti ja
ihmislähtöisesti.

- seuramme voivat hyvin

Seuramme tekevät
yhteistyötä.

Voimisteluliitto on
toimijana ja työnantajana
hyvinvoiva.
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- voimistelijat menestyvät
ja onnistuvat.

ARVOT
ilo ja elämykset
onnistuminen ja menestyminen
yhdessä tekeminen

LIIKKUJA
VOIMISTELIJA
MENESTYSTEKIJÄT

Voimistelu on monipuolinen
harrastus ja kilpailumuoto.

Seurojen toiminta on
suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä.

Voimistelu kehittää psyykkistä,
fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia sekä motorisia
taitoja.

Seurat näkyvät ja ovat
arvostettuja
paikkakunnillaan.

Voimistelijalle on useita eri
vaihtoehtoja olla toiminnassa
mukana.

Seuroilla on vahva
voimistelu- ja seuratoiminnan
osaaminen.

Voimistella voi lähellä ja
edullisesti.

Seurat huolehtivat
yhteisöllisyydestä sekä
toimijoiden rekrytoinnista ja
jaksamisesta.

Huippuvoimistelijat ovat
arvostettuja idoleita.
Voimistelu antaa
mahdollisuuden
kansainvälisyyteen.
Syyskokous 19.11.2011

SEURA

Seuroilla on hyvät olosuhteet
ja toimivia kumppanuuksia.
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LIITTO

Voimisteluliitto on
uudistumiskykyinen,
aikaansaava ja
vuorovaikutteinen.
Voimisteluliitolla on kestävä
tulo- ja kulurakenne sekä
painopisteiden mukainen
resursointi.
Voimisteluliitto on osaava ja
asiantunteva verkostotoimija
sekä vaikuttava
liikuntapolitiikan toimija.
Voimisteluliitto on haluttu
toimintaympäristö ja
työnantaja ja sillä on oikea
määrä osaavia itseään
kehittäviä toimijoita.

MOTTO

Voimistelu liikuttaa
LIIKKUJA
VOIMISTELIJA

TOIMENPITEET

Tarjoamme voimistelun
ajanmukaisia sisältöjä,
tuotteita ja kampanjoita.
Mahdollistamme
voimistelijoiden
osallistumisen kansallisiin
ja kansainvälisiin
voimistelutapahtumiin ja –
kilpailuihin.
Viestimme ja
markkinoimme
voimistelijoille.
Huomioimme toiminnan
kehittämisessä
voimistelijoiden
mielipiteet.
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SEURA

Kartoitamme seurojen
tarpeet säännöllisesti.
Tarjoamme segmentoituja
seurapalveluita mm.
laatuseuratyötä,
konsultointia ja
kohtaamisia.

LIITTO

Toteutamme seuratoiminnan
ja harraste- sekä kilpa- ja
huippuvoimistelustrategian
toimenpiteet.
Vahvistamme
voimisteluseurojen jäsenyyttä
ja yhteisöllisyyttä.

Kehitämme seurojen
tarpeita vastaavaa
koulutusjärjestelmäämme.

Kehitämme voimistelun ja
liiton sisäistä ja ulkoista
mielikuvaa /brändiä.

Tarjoamme seuroille
työkalu- ja tietopankkia
toimijoiden työn
tukemiseksi.

Vaikutamme tuloksellisesti
kansalliseen ja
kansainväliseen
liikuntapolitiikkaan sekä
tuemme vaikuttajien työtä.
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Vetovoimaisuus 2012
Voimistelun iloa – Sun Lahti 2013
Aktiivisen toiminnan vuosi 2014
Make the earth move – Gymnaestrada Helsinki 2015
Onnistuminen ja menestys 2016

MITTARIT
- vuosittain valitaan
1-3 mittaria
painopisteiden
mukaisesti osaalueittain
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LIIKKUJA
VOIMISTELIJA

SEURA

LIITTO

Palaute
- osallistujilta tapahtumissa ja
kilpailuissa ja kohtaamisissa
- tuotteiden käyttäjiltä
Osallistujamäärät
- Tapahtumissa
- Kilpailuissa
Kävijämäärät
- Netissä
- sosiaalisessa mediassa
Hyvinvointimittari
- luodaan terveyttä edistävään
liikuntaan
Liikkujakyselyt
- Drop-outin seuranta&syyt
- liikkumisen motivaattorit
- Liikuntatottumukset
- odotukset sisällöistä
Lisenssien määrä

Vuositilasto
- jäsenmäärä, laatuseurojen
määrä, ohjaajien ja
valmentajien määrä, toteutetut
jäsenkyselyt seuroissa,
johtokuntien itsearvioinnit,
kehittämishankkeiden
toteutuminen, talous
Koulutusten palaute ja
koulutuksiin osallistuvien
seurojen ja koulutettujen määrä
Rekrytointien onnistuminen
- toiminnassa mukana
pysymisen aika
Olosuhteet
Päätoimisten määrän
kehittyminen
Osaamisen mittaaminen koulutettujen tasosuoritusten
määrä ja tuomarikokeet,
valmentajakokeet,
kehittämishankearviot

Mielikuvan mittaus
- ulkopuolinen asiakasraati
- jäsenistön raati sähköisesti
- medianäkyvyyden mittaaminen
Seurakysely ja laatukyselyt
- seurojen tarvekartoitus ja
toiminnan ja palveluiden
arviointi
Toiminnan seuranta /
analysoiminen
Vaikuttavuuden mittaaminen
Talous
- talouden mittarit tavoitteisiin
nähden
Tavoitekeskustelut kaikkien
jäsenseurojemme kanssa
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