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1. Yleistä 

Pakilan Voimistelijat PNV ry (PNV) on Pohjois-Helsingissä toimiva voimisteluseura, joka 
on perustettu 1947. PNV on Suomen Voimisteluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry:n (ESLU) jäsen. Tavoitteena kaudella 2017- 2018 on nykyisen jäsenmäärän 
kasvattaminen 5 %:lla 1500 jäseneen.  

 

2. Seuran toimintatavoitteet 

I PNV on Suomen kiinnostavin ja laadukkain voimistelu- ja liikuntapalveluja tarjoava 
seura 

II Joukkuevoimistelussa tavoitteena Suomen ja myös maailman kärkisijat. Vastuullisesti 
huipulle! 

III Seuraan on helppo tulla mukaan iästä, sukupuolesta, liikunnallisesta taustasta ja 
taloudellisesta asemasta riippumatta.  

 

3. Harrasteliikunta 

3.1 Lasten ja nuorten liikunta (LaNu) 

PNV tarjoaa lapsille ja nuorille (1-14v) monipuolista voimistelua ja liikuntaa 
voimistelulinjalla, tanssilinjalla ja perheliikuntalinjalla. Tuntikuvaukset ovat selkeät ja 
panostamme ohjaajien koulutukseen.  Teemme laaduntarkkailun kautta jatkuvaa 
parantamista. 

3.2 Aikuisten liikunta (AiLi) 

Aikuisille ja nuorille (yli 15v) tarjoamme monipuolisia tunteja kolmella eri tehotasolla. 
Tuntikuvaukset ovat selkeät ja ohjaajamme ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia.  

Mahdollistamme äitien ja isien liikkumisen järjestämällä samalla koululla yhtä aikaa 
tunteja sekä vanhemmille että perheen lapsille. 

Tavoitteena on myös kannustaa vähän tai ei lainkaan liikkuvia miehiä säännöllisen 
liikunnan pariin tarjoamalla matalan kynnyksen kurssi Pohjois-Helsingin alueella asuville 
miehille kaudella 2017-2018. Lähellä ja edullisesti sloganilla "Iskät iskuun".  

Kesällä 2018 järjestämme puistojumpat kahdesti viikossa. 

Uudet ohjaajat arvioidaan näytetuntien kautta ja teemme myös laaduntarkkailua tunteja 
seuraamalla.  

3.3 Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa, EasySport 

Järjestämme EasySport kerhotoimintaa alakouluikäisille lapsille (1-3-luokkalaisille). Kyse 
on matalan kynnyksen voimistelutoiminnasta, joka on perheille kohtuuhintaista.  

 

4 Pro Dance 

Kouluikäisille tytöille ja pojille: 

Järjestämme tanssia harrastetasolla kerran-useamman kerran viikossa 
Tavoitteelliset tanssiryhmät harjoittelevat kilparyhmissä SM-tasolle asti ryhmässä sekä 
solo- ja duo-ohjelmissa. 

Tuntikuvaukset ovat selkeät ja tanssiopettajat osallistuvat Voimisteluliiton 
jumppakoulun ohjauskoulutuksiin ja tanssin erityiskoulutuksiin.  



Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa poikien määrä tanssiryhmissä. Tätä tuemme 
hankkimalla myös poika/miesohjaaja. 

Pro Dance -linjan tavoite on tanssijoiden määrän kasvattaminen 35 %:lla.  

 

5 Valmennustoiminta 
 

5.1 Joukkuevoimistelu 

PNV:ssä on jokaisessa ikäluokassa useita joukkueita erilaisilla harjoitusmäärillä ja 
tavoitteilla. 8-10v ikäluokasta alkaen perustamme huippuvoimisteluun tähtäävän Gloria-
edustusjoukkueen. PNV tarjoaa 12-vuotiasta alkaen voimistelijoille huippuvoimisteluun 
tähtäävän SM-sarjan tai vaihtoehtoisesti kilpasarjan joukkueen. Seurana haluamme 
panostaa turvallisiin harjoitteluolosuhteisiin, terveyttä edistävään valmennukseen mm. 
ryhmäfysioterapiaan ja kokonaisvaltaiseen urheilijana kasvamiseen.  

5.2 Rytminen voimistelu 

Tarjoamme alle 10-vuotiaille joukkuevoimistelijoille mahdollisuuden harjoitella rytmistä 
voimistelua ja kilpailla luokkakilpailuissa.  

5.3 Valmentajat 

Pakilan Voimistelijat ry:ssä on vakituinen valmennuspäällikkö, 
nuorisovalmennuspäällikkö ja kullakin joukkueella on vastuuvalmentaja sekä joukko 
valmentajia ja apuvalmentajia. 

5.4 Valmennusleirit 

Uuden, oman harjoitteluhallin (TUPA) valmistuttua siirrämme kaikki joukkueiden omat 
leirit kaupunkileireiksi kotisalille. Lisäksi osallistumme Voimisteluliiton 
ikäkausivalmennusleiritykseen/aluevalmennusleiritykseen sekä 
maajoukkueleiritoimintaan ja Yläkoululeiritykseen, joka on osa Suomen 
Olympiakomitean Urheiluakatemia-ohjelmaa.  

5.5 Tuomaritoiminta 

Panostamme kansainvälisen tason tuomarikoulutukseen kouluttamalla kaksi I-tason 
tuomaria tälle tasolle. Lisäksi koulutamme seuramme omia valmentajia ja voimistelijoita 
tuomareiksi joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun alueilla.  

5.6 Entisten huippu-urheilijoiden uran jatko 

Voimistelijapolun lisäksi seurassamme tarjotaan urheilijoillemme myös muita 
vaihtoehtoja, kuten tuomarikoulutusta/toimintaa, ohjaaja/valmennustoimintaa ja 
seuratoimijan polun (PNV tapahtuminen järjestäminen, erilaiset kehitysprojektit). 
 

6 Koulutus- ja kurssitoiminta 

6.1 Ohjaaja- ja valmentajakoulutus 

Hyödynnämme Voimisteluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n koulutuksia 
AiLi:n ja LaNu:n ohjaajille ja kaikki valmentajamme käyvät Voimisteluliiton 
valmentajakoulutuksen. Järjestämme sisäistä koulutusta ohjaajille itsenäisesti tai 
yhteistyössä lähiseurojen kanssa.  



6.2   Seurajohtajakoulutus 
Hallitukselle ja työryhmille järjestetään hyvän hallinnon koulutus. Seuran sihteeri 
osallistuu seurahallinnon koulutukseen.  

 

7 Tapahtumat 

7.1 Pakilan Voimistelijat 70 vuotta 

PNV juhlii 70-vuotista toimintaansa 9.12 2017 Savoy-teatterissa järjestämällä kaksi 
juhlanäytöstä. Ohjaajille, valmentajille ja kutsuvieraille järjestämme yhteisen tilaisuuden 
näytöksen yhteydessä. Näytöksen nimi on "Elämä on juhla". Käytämme väliaika- ja 
tulomusiikkina aikaisempien kenttäohjelmien musiikkia. Näytöksen aloittaa lippuairue.  

70-v juhlan ohjelmistoon sisällytetään osa tulevan kesän Gymnaestrada 
näytösohjelmasta.  

7.2 Seuran näytökset ja omat tilaisuudet 

Syksy 2017: Lasten ja nuorten starttitapahtuma ja ohjaajien ja valmentajien syysstartti, 
Pakilan kylätapahtuma, JV Harjoituskilpailu 10/2017, II-adventin Messu 17.12.2017, 
Pakila 600 vuotta juhlakonsertti 8.10.2017 (voimisteluesitys) ja seuran syyskokous 
marraskuussa 2017. 

Kevät 2018: JV harjoituskilpailu 3/2018, Kevätkokous 5/2018, Ohjaajien, valmentajien 
ja muiden seuratyöntekijöiden vuoden päätös 5/2018. Kevätnäytös 5/2017. Itä-Pakila 
päivä 5/2018. Leijonien äitienpäivätapahtuma on13.5.2018.  

7.3 Seuran järjestämät kilpailut 

12.11.2017 Kaupunki CUP, Pinkin Pantterin Stara 19.11.2017. Keväälle 2018 haemme 
Kaupunki CUP-kilpailua ja/tai mestaruuskilpailuja. 

 

8 Voimistelun Suomi Gymnaestrada 2018 
Osallistumme Turussa järjestettävään  tapahtumaan noin 80-hengen ryhmällä. 

Yli 14v joukkueet + SM 12-14:  kenttäohjelma, Ruutuohjelma 

10-12v joukkueet, JV harraste: 7-12v kenttäohjelma, Labyrintti 

Pro Dance: Tanssiohjelma "Oonhyväjustnäin" 

Aikuisten kunto-ohjelma mahdollisesti yhteistyössä toisen seuran kanssa. 

Elämänvoima ohjelmaa harjoitellaan Sari Turusen johdolla viikoittain. 
Lisäksi haemme näytösohjelmaa ja lavaesityksiä.  

 

9 Viestintä ja markkinointi 

9.1 Viestintätiimin vahvistaminen eri toimialueiden (AiLi, LaNu, KiVa, Pro Dance) 
viestintävastaavilla.  
9.2 www.pnv.fi toimii viestinnän kotipesänä ja nettisivut uudistuvat kaudeksi 2017-
2018. 
9.3 Sisäinen viestintä, jäsenkirjeitä lähetämme noin kerran kuukaudessa. 
9.4 Someviestinnän kanavina käytämme Facebook-sivuja, Instagram-kuvapalvelua ja 
Twitteriä. Panostamme someviestintään. Linkit eri somekanaviin ovat myös 
nettisivuillamme.  

http://www.pnv.fi/


9.5 Jaamme markkinointiesitettämme ja käytämme paikallisten kauppojen 
ilmoitustauluja mainostamiseen. 
9.6 PNV:n visuaalinen ilme perustuu seuran omaan brändiohjeistukseen.  
9.7 Verkostoidumme ja rakennamme yhteistyötä. alueen muiden seurojen ja 
toimijoiden kanssa 
9.8 Markkinointiesitteen ja someviestinnän lisäksi: 

Pidämme esittelytunteja päiväkodeissa ja kerromme toiminnastamme päiväkotien ja 
koulujen vanhempainilloissa.  

EasySport tunneilla esittelemme myös seuran muiden harraste- ja kilparyhmien 
toimintaa.  

Hyödynnämme Voimisteluliiton omia kampanjoita ja materiaaleja sekä järjestämme 
omia kampanjoita.  

Pidämme huolta vanhoista jäsenistämme järjestämällä kauden aluksi starttitapahtuman, 
jossa aiemmat LaNu:n ja Pro Dance -ryhmien lapset ja nuoret voivat ilmoittautua 
tunneille ennakkoon. Samassa yhteydessä kauden starttijumppa aikuisille. 

Teemme Rope Skipping (naruhyppy) ja tanssin esittelytunteja ja vierailuja alueen 
kouluille. 

Seuramme ohjaajat infoavat tunneilla uutuuksista heille annettuja ohjeita noudattaen. 

 

10 PNV-tuotteet 

PNV:llä on yhteistyösopimukset seuratekstiileistä (Piruetti ja Mainoslahjatiimi). Linkki 
verkkokauppaan löytyy seuran nettisivuilta.  

 

11 Talous 

Kuluseuranta on ajantasaista. Emme tavoittele voittoa, mutta haluamme varautua 
tuleviin kehityshankkeisiin. Seura työllistää päätoimisesti kolme työntekijää ja 
tuntityöntekijöinä useita ohjaajia ja valmentajia, joiden ajantasainen palkanmaksu on 
ykkösprioriteettejamme.  

 

12 PNV-toimisto ja hallinto 

Seuran toimisto palvelee asiakkaita aamupäivisin (Ohrahuhdantie 2 A, Helsinki). Seuran 
toimintaa johtaa kevätkokouksessa valitut hallituksen jäsenet (6-12 kpl), jotka toimivat 
tehtävässään luottamushenkilöinä ja joille työ on vapaaehtoistyötä ilman 
kokouskorvauksia. Lisäksi seuralla on kolme päätoimista työntekijää (toimistosihteeri, 
valmennuspäällikkö, nuorisovalmennuspäällikkö) ja noin 70 ohjaajaa ja valmentajaa 
(tuntiperusteinen korvaus).  

 
 


