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 TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 

LaNu • Lasten jäsenmäärän 
kasvattaminen 

• Kilpailukykyinen 
tuntivalikoima 

• Toiminta-alueen 
laajentaminen 
Veräjämäkeen ja Koskelaan 

• Ohjaajien osaamistason 
nostaminen 

Tuotevalikoima: 

• Ryhmät nykyistä täydemmiksi 

• 2 – 3 uutta ryhmää 

• Tuntivalikoiman selkeyttäminen 
kategorioihin   
1. Voimistelu, 2. Temppu/akro 3. Tanssi 

• Kaikille ikäryhmille on tasaisesti tarjolla 
kaikkien kategorioiden tunteja 

• ProDancessä jatkavat kilparyhmät 
Muut tunnit: Dancemix, Streetmix, 
Showmix harrastetunteina ja 
harrastehinnoilla Tanssi-kategorian alle 

Markkinointi & viestintä 

• Tehokas markkinointi uusille jäsenille 
(some, netti, esite, tapahtumat, koulu- ja 
päiväkotikäynnit) 

• Tiivis viestintä nykyisille jäsenille (some, 
netti, sähköposti, tapaamiset (x2/vuosi) 

• Liidien hyödyntäminen (tarjoukset 
sisaruksille, kavereille, aikuisille, 
voimistelijoille) 

Ohjaajien osaaminen ja sitouttaminen 

• Koulutukset ohjaajille yksin ja yhdessä 
kumppaniseurojen kanssa 

• Ohjaajien perehdyttäminen 

• 550 lasta harrastaa 

• Yksi uusi toiminta-alue  

• Kaikki ohjaajat ovat 
vähintään 
jumppakoulukoulutettuja 



• Ohjaajien tutorointi 

• Tuntikäynnit + kehityskeskustelut 
Selkeät työsopimukset 
 

AiLi • Aikuisten jäsenmäärän 
kasvattaminen  

• Toiminta-alueen 
laajennuksen 
vakiinnuttaminen 

• Houkutteleva ja 
tarkoituksenmukainen 
tuntivalikoima 

Tuotevalikoima & hinnoittelu 

• Ryhmät nykyistä täydemmiksi ja ryhmien 
minimikooksi 10 osallistujaa  

• Aikataulussa tasaisesti kaikkien 
kategorioiden (sportti, tanssi, 
kehonhuolto) tunteja, päällekkäiset saman 
kategorian tunnit pois 

• Viikkotuntien lisäksi kaksi kurssia vuodessa 
erilliseen hintaan  

• Tuntinimikkeet selkeiksi ja houkutteleviksi 

• Kymppikortin rinnalla testataan 
kertamaksu 

• Hinnoittelussa siirrytään vuosihinnasta 
kausihinnoitteluun 

Markkinointi & viestintä 

• Tehokas markkinointi uusille jäsenille: 
nettisivut, some, tapahtumat (alueen 
tapahtumat, omat ilmaisjumpat), 
promootiotyö (erityisesti Oulunkylä) 

• Nykyisten jäsenten vahva sitouttaminen 
(tiivis viestintä, asiakasuskollisuudesta 
palkitseminen, edut) 

• Liidien hyödyntäminen: tarjoushinta lanu- 
ja kiva-lasten vanhemmille 

• 730 aikuista jäsentä 

• Oulunkylä vakiinnutettu 
toiminta-alueeksi 

KiVa • Joukkuekokojen 
vahvistaminen 

• Pienten voimistelijoiden 
määrän suhteellinen 

Voimistelijoiden määrän kasvattaminen 

• Selkeä ohjaus harrasteryhmistä 
valmennuspuolelle 

• 10-12 voimistelijaa/joukkue 

• alle 10 vuotiaiden määrä kasvaa 
15 voimistelijalla 



kasvattaminen ja 
ikäpyramidin pohjan 
laventaminen 

• Valmentajien sitouttaminen 
ja osaamisen kehittäminen 

• Valmennuksen laadun 
parantaminen 

• Tehokas viestintä vanhemmille: mitä 
joukkuevoimistelu on 

• Brändin kirkastaminen (laatu + olosuhteet 
+ voimistelijalähtöisyys) 

Valmentajien sitouttaminen ja osaamisen 
kehittäminen 

• 2 uutta ammattivalmentajaa 

• 2 nykyistä valmentajaa kakkostason 
koulutukseen 

• Ykköstason koulutukset yksin ja yhdessä 
kumppaniseurojen kanssa 

• Valmentajien tutorointijärjestelmän 
käyttöönotto 

• Selkeät työsopimukset 
Valmennuksen laadun parantaminen  

• Valmennuksen pelikirjan ensimmäinen 
versio käyttöön 

• Jokaisella joukkueella ammattitaitoinen 
vastuuvalmentaja 

• Tuvan käytön maksimointi (lauantai, 
keskiviikko, iltapäivät) 

 

• kaikki valmentajat ḱoulutettu 
vähintään ykköstasolle 

• Mitalitavoitteet: 
o Kaikki 

edustusjoukkueemme 
(Gloria-sarja): 
tyttömestaruuskilpailujen 
mitalisija ja SM-
kilpailujen mitalisija  

o Alle 14-v. joukkue 
kansainväliset kilpailut: 
sijoitus 1. – 6. 

o Yli 14-v. joukkue 
kansainväliset kilpailut: 
sijoitus 1. – 8.  

o Juniorit ja seniorit:pääsy 
Challenge Cupin ja World 
Cupin kisoihin 

o Kilpasarjajoukkueet: 
Kilpamestaruuskisoista 
yhteensä 3 mitalia 

Tapahtumat • Tapahtumien määrän 
kasvattaminen 

• Kaksi staraa / vuosi  

• Kaksi voimistelukilpailua / vuosi  

• Yksi tanssikilpailu / vuosi  

• Kaksi  näytöstä / vuosi  

• Yksi gaala 

• Viisi leiriä / vuosi (syysloma, hiihtoloma, 
kesäloman harraste, kesäloman kilpa, 
kesäloman tanssi) 

• Tapahtumien nettotuotto n. 
40000 eur 



Hallinto • Taloushallinnon 
tehostaminen 

• Päätöksentekoprosessien ja 
vastuiden selkiyttäminen 

 
 

• Sähköinen kirjanpitojärjestelmä käyttöön 

• Sähköinen tuntikirjanpito käyttöön ja 
seuranta 

• Toimintaohjesäännön kirjaaminen 

• Työnkuvien kirjaaminen kaikille hallinnon 
ja valmennuksen kuukausipalkkaisille 
työntekijöille 

• Taloustieto ajantasainen  

Markkinointi 
& viestintä 

• Seuran tunnettuuden 
lisääminen 

• Asiakaskokemuksen 
parantaminen 

•  

• Säännöllinen ja kiinnostava 
somemarkkinointi 

• Näkyvä tapahtumamarkkinointi: omat 
tapahtumat, alueen tapahtumat, lajin 
tapahtumat, yhteistyötapahtumat 

• Aktiivinen promootiotyö: jalkautuminen 
sinne, missä ihmisvirrat liikkuvat, 
toiminnan esittely kouluissa ja 
päiväkodeissa 

• Seuran muun toiminnan esittely 
säännöllisesti niille, jotka jo jotenkin 
toiminnassa mukana (esim. aikuisten 
harrastetoiminnan esittely  harrastavien 
lasten vanhemmille) 

• Nettisivujen uudistaminen paremmin 
asiakkaita palvelevaksi 

• Markkinointimateriaalien uudistaminen 
(entistä tarkempi kohdentaminen) 

• Suosittelijoiden hyödyntäminen, poistujien 
poimiminen 

• Säännöllinen, selkeä jäsenviestintä eri 
jsenryhmille 

• Seuran somekanavien 
julkaisuihin sitouttaminen ja 
kattavuus kasvaa 

• Jäsentyytyväisyyskyselyt eri 
sektoreilla 

Yhteistyö • Yhteistyön tehostaminen 
Voimisteluliiton kanssa 

• Aktiivinen osallistuminen Voimisteluliiton 
kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin 

 



• Seurayhteistyön jatkaminen 
Tapiolan Voimistelijoiden 
kanssa  

• Yhteistyön jatkaminen pk-
seudun muiden 
joukkuevoimisteluseurojen 
kanssa 

• Toimivien suhteiden 
rakentaminen Helsinkin 
kaupungin kanssa 

• Yhteistyön jatkaminen 
toiminta-alueen muiden 
toimijoiden kanssa 

• Yhteistyöjoukkueet junioreissa ja 
senioreissa Tapiolan Voimistelijoiden 
kanssa 

• Tuomari- ja valmennusyhteistyö pk-
seudun joukkuevoimisteluseurojen kanssa 

• Keskeisten Helsingin kaupungin 
virkamiesten ja päättäjien tapaaminen 

• Aktiiviset ja säännölliset suhteet toiminta-
alueen toimijoihin, mm. osallistuminen 
kokouksiin ja tapahtumiin 
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