
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017–2018 
 
 
 
 
 
 
 
Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät 
kehityskohteet kaudelle 2017–2018. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan 
panostaa laadukkaan perustoiminnan lisäksi. Seuran perustoiminta ja eri 
toimijoiden roolit kuvataan jatkossa toimintakäsikirjassa, joka valmistuu 
toimintakauden alkaessa. 
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Yleinen hallinto 
 

- Perustoiminta kirjataan toimintakäsikirjaan ja päivitetään jatkuvasti 
- Päätoimisten työntekijöiden työssä jaksamisesta huolehditaan. 

 
JNV-halli 
           Omassa hallinnassa olevan hallin toiminnan käyttöönotto monipuolisesti 

• synttäritoiminta 
• päivätunnit 
• leiritoiminta 

Hallin olemassaolo ja pysyvyys turvataan realistisella talouden hallinnalla. 

Perheliikunnan toimiala  
 

- Hallin tuntien mainostaminen ja alueen perheiden tavoittaminen 
- Perhe liikkuu – tunnin kehittäminen houkuttelevammaksi harrastusmuodoksi 
- Palautteen kerääminen harrastajilta säännöllisesti 
- Sijaislistan parantaminen: enemmän varahenkilöitä, viestinnän kehittäminen 
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Voimistelukoulun toimiala 
 

- Sijaislistan parantaminen: enemmän varahenkilöitä, viestinnän kehittäminen 
- Hallin tuntien mainostaminen ja alueen lasten tavoittaminen 
- JNV-polun vahvistaminen ja jäsenpysyvyys myös harrastepuolella 
- Toimintaa kehitetään säännöllisesti kerätyn palautteen avulla  

 

Tanssillinen toimiala  
 

- Vahvistetaan tanssillisen toimialan ryhmien välistä yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä. 
- Tanssillinen toiminta on tärkeässä roolissa valmennusjärjestelmän uusiuduttua ja tarjoaa 

vetovoimaisen polun nuorille jäsenille jatkaa voimistelua läpi elämän. 
- Tanssillisen voimistelun ohjaajat osallistuvat aktiivisesti yhdessä kehittämään toimintaa 

toimialatiimissä. 
- Syksyllä perustetaan uudet ryhmät lapsille ja aikuisille, mahdollisesti myös nuorille. 
- Tanssillisen voimistelun leiri pidetään syyskuun alussa, leirille ulkopuolinen vetäjä. 

Kevätkaudelle leiri vuoden alussa, missä ohjaajat käyvät katsomassa toistensa ohjelmia ja 
antavat palautetta. 

- Osallistutaan aktiivisesti tanssillisen voimistelun kilpailuihin ja tanssillisen voimistelun 
aluetapahtumiin.  
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Kilpailun ja valmennuksen toimiala  
   
Valmennuksen ammattimaistuminen  
 
1. Valmentajien sitouttaminen ja kouluttaminen (sisäiset ja ulkoiset koulutukset) 

• Osaamisen kehittämisen (henkilökohtainen) suunnittelu ja seuranta 
• Koulutuspäivät ikäluokittain 
• Apuvalmentajien kouluttaminen 

2. Valmennuksen kehittäminen 
• Laadukas valmentaminen -> palaute valmennuksesta (auditointi) 
• Rinkien ja tiimien yhteistyön ylläpitäminen -> laadun yhtenäistäminen 
• Valmentajan polku jakoon valmentajille ja linkitetään henkilökohtaisen suunnitelman tekoon 

3. Huippuvoimistelun edistäminen 
• Olosuhteiden (JNV-hallin) hyödyntäminen 
• Yksilön huomioiminen -> kokonaisvaltainen valmennustoiminta ja yhteistyö eri alojen 

ammattilaisten kanssa 
 
Valmennusjärjestelmän kehittäminen (KA ja Kilpa-JV) sekä vakiinnuttaminen (JV) 
 
1. Valmennusjärjestelmän yhtenäisyyden vakiinnuttaminen koko Kiva:n puolella 

• Yhteistyö ikäluokkien sisällä ja välillä 
• Uusien valmentajien perehdyttäminen valmennusjärjestelmään 

2. Kilpa-aerobicin valmennusjärjestelmän kehittäminen 
• Harrastajamäärän kasvattaminen 
• Tavoitteiden ja toteutuksen ylöskirjaaminen 

3. JV Kilpa-tiimin valmennusjärjestelmän selkiyttäminen 
            * Tavoitteiden ja toteutuksen ylöskirjaaminen 
 
100-vuotias JNV  
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• Näkyminen mediassa, sen hyödyntäminen sekä jatkuminen juhlavuoden jälkeen. 

Aikuisten liikunnan toimiala 
Tavoitteena saada lisää aikuisliikkujia: 
Tarjotaan 

- voimistelijoiden vanhemmille jumppatunteja lasten harjoitusten kanssa samaan aikaan 
- Laukaan suunnalta työmatkalaisille jumppatunteja työpäivän päätteeksi 
- samoja tunteja JNV-hallilla ja Graniitissa 

Selkeytetään jumppakalenteria 
- jaottelemalla ryhmäliikunta kolmeen formaattiin: tehotreeniin, kehonhuoltoon ja tanssitreeniin 
- vähentämällä tuntinimikkeitä  

Uskollisuuden kilta 
- Kilta on mukana juhlavuoden tapahtumissa 
- Sisariltaan osallistuu kiltalaisia 
- Killan tapahtumiin osallistuu emoseuran edustaja mahdollisuuksien mukaan 

Tiedotus ja markkinointi 
Tapahtumamarkkinoinnin avulla saavutamme uutta yleisöä 
Yritysyhteistyön saaminen tapahtumien yhteyteen 
Juhlavuosi näkyy kaikessa viestinnässä 
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Tapahtumat 
Jumppatori 
Juhlanäytös ”Yhdessä” 
Hopeaharppaus 
Kevätnäytös 
Sporttileiri 
KIVA-leiri 
Tanssillisen voimistelun kilpailu 
Kaupunki Cup –kilpailu 

Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 
JNV:n sidosryhmät 

- Juhlavuonna huomioidaan niin nykyiset kuin entisetkin jäsenet, ohjaajat, valmentajat ja 
luottamushenkilöt 

- Edustus & huomaavaisuus (kunniamerkit, kutsuvieraat, kunniajäsenyydet yms.) hoidetaan 
laadukkaasti ja hyvissä ajoin ennen juhlanäytöstä 

- Aktiivinen yhteistyö kunnan, paikallisten yhdistysten ja Voimisteluliiton kanssa läpi vuoden  
 
JNV:n yhteistyökumppanit 

- Yhteistyökumppanuuksien laajentaminen juhlavuoden ja hallihankkeen avulla → pyrkimys 
pitkäaikaiseen kumppanuuteen 

- Uudenlaisten yhteistyötapojen kartoitus 
- Oma halli ja juhlavuoden tapahtumat mahdollistavat yhteistyökumppaneiden aktiivisemman 

kontaktoinnin ja tavoittamisen → verkostotilaisuudet 


