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 TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 
    

LaNu • Lasten ja nuorten tuntien 
kannattavuuden nosto 

• Voimistelukoulu-konseptin 
täysimääräinen käyttöönotto 

• Ohjaajien osaamistason ja 
sitoutumistason nostaminen 

• Toiminnan tarjoaminen myös 
erityislapsille: Osallistuminen 
Voimisteluliiton Erityistä Voimaa 
–hankkeeseen  

Tuotevalikoima, toiminnan laatu: 
• Tarjonnan selkeyttäminen 

Voimistelukoulu-konseptin avulla: 
voimistelukoulutunnit ja tanssilliset 
tunnit 

• Tuntien pituuksien yhtenäistäminen 
ja hintojen korotus (15 %): 

• Ohjauslinjaus laaditaan ja 
jalkautetaan yhdessä lasten 
ohjaajien ja valmentajien kanssa 

• Erityistä Voimaa hankkeen puitteissa 
järjestämme liikuntakurssin NepSy-
oireisille lapsille, koulutus-
kokonaisuuden ohjaajille, sekä 
teemme ohjaajan käsikirjan kurssille 

 
Ohjaajien osaaminen ja sitouttaminen 

• Ohjaajien aktiivisuutta mm. 
tapahtumien järjestämisessä lisätään 
ja arvostetaan heitä kiittämällä. 
Lisätään osaamista 
kuukausipalaverilla 

• Lasten & nuorten jäsenten määrä: 30-
50 lasta lisää, tuntien täyttöastetta 
kasvattamalla 

• Merkkisuorituspäivä 
tapahtumakalenterissa 

• Erityistä voimaa hanke toteutettu 

• Ohjaajien osallistuminen tapahtumien 
järjestelyyn lisääntyy 

• Ohjaajien kokema perehtyneisyys 
seuran toimintaan paranee 
(ohjaajakysely) 

• Ohjauslinjaus tehty syksyn 2022 
aikana 

• Ohjaajilla palkitsemisjärjestelmä 



• Koulutukset ohjaajille yksin ja 
yhdessä koulutuslisenssiseurojen 
kanssa 

• Ohjaajien vertaistutorointi ja 
tutorointi vakiinnutetaan 
kausittaiseksi 

AiLi • Aikuisten jäsenmäärän ja 
kannattavuuden nostaminen 

• Viikkotuntimäärä ennallaan 
• Korttivaihtoehtojen 

selkiyttäminen 
 

• Sporttitunteja enemmän ilta-aikaan 
• Juoksukoulu ja hiihtokoulu tarjontaan 

• Hintojen nosto 15 % 
• Jäsentyytyväisyyskysely jäsenistölle 

keväällä 2023 
• Ammattitaitoiset ohjaajat ja 

laadunvalvonta: mysteerishoppaaja-
menetelmällä 

• MyClub-järjestelmän käyttöönotto ja 
korttijärjestelmän uusiminen 

• Kurssit ”sisäänheittotuotteeksi”  
• Etätunnit lisämaksulla 
• Faktapohjainen analyysi jäsenten 

käyttäytymisestä olemassa 
 
 

• Aikuisten jäsenten määrä: 100 
aikuista lisää nykyiseen verrattuna 

• Ryhmät täydemmiksi 
• Jäsentyytyväisyys kyselyssä yli 75 % 

ovat tyytyväisiä PNV:n tarjontaan ja 
tuntien laatuun 

 
 
 
 

KiVa 
 

1. Voimistelijoiden ikäjakauman 
tervehdyttäminen nuorten 
voimistelijoiden määrää 
kasvattamalla, lisäksi aloitetaan 
aikaisemmin kilpaurheilijaksi 
valmistautuminen 

2. Vahva SM-linja: Elegance ja 
seurayhteistyö 

3. Valmennus 
järjestelmällisemmäksi 

Alle 10-vuotiaiden voimistelijoiden 
lukumäärän kasvatus, myös kilpaurheiluun 
valmistautuminen 

1.1. Pidetään matala kynnys liittyä stara-
joukkueisiin pitämällä treenimäärä 
kohtuullisena 

1.2. Tehdään stara-toiminta 
houkuttelevaksi: viestitään 
esityksistä, hienoista puvuista ja 
joukkuetoiminnan eduista 

1.Alle 10-vuotiaiden nuorten osuus 
kasvaa 39 %:n (kokonaisjäsenmäärä 210) 
 
2. 12-14-vuotiaiden SM-sarjassa 2 
joukkuetta 
2. Oma juniori SM-joukkue 
2. Gloria Jr:ssa PNV voimistelijoita 
2. Valmentajien 
seurayhteistyötapahtuma 

  



4. Valmentajien sitoutuneisuus  
ja osaaminen kasvaa 

5. Talous hyvässä kunnossa 
 

1.3. 8-10-vuotiaiden sarjaan selkeä 
huippujoukkue: varmistetaan 
kilpaurheilijan ominaisuudet sekä 
kokonaisvaltaiseen kilpaurheilijan 
elämään totuttelu. Tehdään vahva 
valmennustiimi. 

Vahva SM-linja, oma + seurayhteistyö 
2.1. Vahva oma Elengance-linja: 10-12-

vuotiaissa vahva Elegance-
edustusjoukkue ja vahva 
haastajajoukkue, 12-14-vuotiaiden 
SM-sarjassa 2 joukkuetta, lisäksi 
juniorijoukkue 

2.2. Gloria Jr: Vakiinnuttaminen 
huipputasoiseksi. Laadukkaita 
voimistelijoita joukkueeseen, ja 
annetaan tuki seurayhteistyölle 

2.3. Seurayhteistyöstä hyötyä myös 
nuoremmille voimistelijoille ja 
valmentajille valmentajien 
yhteistyön ja yhteisten tapahtumien 
kautta 

Valmennus järjestelmällisemmäksi: 
3.1. Valmennusjärjestelmä 
dokumentoidaan selkeäksi paketiksi 
3.2. Voimistelijan harjoituskirjan 
pilotointi 10-12-vuotiaiden ikäluokalla 
3.3. Valmentajille oleelliset asiat löytyvät 
helposti intranetistä  
3.4. Selkeät, monimuotoiset 
harrastuspolut 

3. Selkeästi dokumentoitu 
valmennusjärjestelmä, sekä muut 
valmentajien ohjeet löytyvät intranetistä 
3. Harjoituskirja pilotti tehty ja tieto 
jaettu valmentajille ja perheille 
3.Valmentajan opaskirja päivitetty ja 
löytyy intranetistä 
 
4.Ammattivalmennuskoulutuksessa 1 – 2 
valmentajaa 
4. Kaikilla valmentajilla vähintään 1 
koulutus joka vuosi, I-tason loppuun asti. 
Apuvalmentajilla lisäksi passit täytetty ja 
katselmoitu vastuuvalmentajan 
toimesta. 

 
5.Tehostetut alkulämmittelyt käytössä 
5.Koreo- ja pukukierrätys ohjeistettu 
5.Kuukausipohjainen laskutus käytössä 
5.Starajoukkueen koko 20 voimistelijaa 

  
Menestystavoitteet: 

• 8-10-vuotiaiden ja 10-12-
vuotiaiden sarjoissa 1- kategoria 

• 12-14-vuotiaiden SM-sarjasta 
mitalisijoitus 

• Talent-rinkipaikka 10-12- ja 12-
14-vuotiaiden ikäluokissa 

• Gloria Jr:lle Challenge Cup paikka 
• Glorialle MM-finaalipaikka 



3.5. Kilpa- ja harrastesarjassa rentous = 
halutaan harrastaa pitkään 

Valmentajien sitoutuneisuus ja osaaminen 
kasvaa 

4.1. Vanhemmille apuvalmentajille 
enemmän tunteja (myös Lanu) 

4.2. Uusien valmentajien tutorointi ja 
sitouttamisen: valmentajien 
käsikirja, nuorille valmentajille omaa 
koulutusta, perehdytyslomake 

4.3. Vastuuvalmennukseen 
kannustaminen: huomiointi 
palkkauksessa + tuki uusille 
vastuuvalmentajille nimetyn 
mentorin muodossa 

4.4. Koulutukset: apuvalmentajien 
koulutus ja passi käytössä, kaikki 
valmentajat käyvät vähintään I-tason 
koulutuksen, 1-2 ohjaajaa ammatti- 
ja lajivalmennuskoulutuksessa 

Talous hyvässä kunnossa laadusta tinkimättä 
5.1. Laskutus kuukausipohjaiseksi jotta 

katetaan pidemmän kevätkauden 
kulut (hinta nousee 10%) 

5.2. Tehostetaan alkulämmittelyjä (1 
valmentaja kahdella joukkueella tai 
apuvalmentajilla itsenäisempiä 
aikoja) jolloin resursseja muuhun 

5.3. Staraan iso/isoja joukkueita, 2 
kokoonpanoa:  
paikalla vastuuvalmentaja + 
apuvalmentaja 



5.4. Koreoiden “kierrätyskirjasto” 
käytössä 

5.5. Pukujen kierrätys kommunikoitu ja 
käytössä 

5.6. Jatketaan jojojen työn standardointia 
= vapauttaa valmentajien ajan 
valmentamiseen 

PNV Dance 
 

• Tanssijoiden määrän maltillinen 
kasvattaminen 

• Toiminnan vakiinnuttaminen 

• Pink Dance Stars -kisat vuonna 

2023  

• Joukkueiden itsenäinen toiminta 

• PNV Dancers alla avoimet tunnit sekä 
kilpailevat showtanssiryhmät  

• Jokaisella joukkueella syksystä jojo ja 
rahuri ja oma tili  

• Tanssijoiden jäsenmäärä: 40, eli noin 
10 uutta tanssijaa ja neljä joukkuetta 

• Kisatavoitteena: ykkössija jollakin 
joukkueista 

 

Tapahtumat • Tapahtumien määrä 
normaalille, koronaa edeltävälle 
tasolle 

• Vahva osallistuminen kesän 
2023 World Gymnaestradaan 

• Kaksi staraa / vuosi  
• Kaksi voimistelukilpailua / vuosi  

• Yksi tanssi- tai tanssillisen 
voimistelunkilpailu / vuosi  

• Kaksi näytöstä / vuosi  
• 75-vuotisgaala 

• 8 leiriä / vuosi (syysloma 
(voimistelu+tanssi), hiihtoloma 
(voimistelu+tanssi), kesäloman harraste 
x2, kesäloman kilpa, kesäloman tanssi) 

• WG 2023 oma hallinäytös, 
kenttänäytöskurssit 

• Tapahtumatuotot vähintään 50.000 € 

• World Gymnaestrada -osallistujien 

määrä: 35-45 henkeä 

Hallinto • Toiminnanjohtaja täysiaikaiseksi 
• Uuden jäsentietojärjestelmän 

vakiinnuttaminen käyttöön 
• Taloushallinnon tehostaminen 

• Päätöksentekoprosessien ja 
vastuiden selkiyttäminen 

• Toimintakäsikirjan jalkauttaminen ja 
ylläpito 

• Talousohjesäännön päivittäminen 
• Uuden jäsentietojärjestelmän (MyClub) 

käyttöönotto ja vakiinnuttaminen 

• Taloustieto ajantasainen  



• Valmistautuminen kohti 
joukkuevoimistelun Tähtiseura-
statusta 
 

 

• Valmisteleva katselmus Voimisteluliiton 
kanssa kohti joukkuevoimistelun 
Tähtimerkkiä 

 

TILAT • Laadukkaat ja sopivan kokoiset 
tilat AiLille, Lanulle, Prodancelle 
ja Kivalle 

 

• Kartoitetaan alueen mahdolliset tilat 
sektoreiden tarpeita vasten 

• Selvitetään nykyisten tilojen 
tehokkaampaa hyödyntämistä (esim. 
voimistelumatto koululle) 

• Tilaan tehtävät investoinnin tehdään 
hallituksen hyväksynnällä budjetin päälle 

• Eri sektoreilla laadukkaat tilat 
käytössä 2022-2023 

• Uusi tila otettu käyttöön 2022-2023 
aikana 

Markkinointi 
& viestintä 

• Seuran tunnettuuden 
kasvattaminen 

• PNV-brändin edelleen 
kirkastaminen ja uudistaminen 

• Seuran jäsenmäärän 
kasvattaminen 

• Tapahtuma- ja kurssituottojen 
kasvattaminen 

• Nettisivujen uudistaminen selkeämmiksi 
ja paremmin käyttäjien tarpeita 
vastaaviksi, sekä paremmin löydettäväksi 

• Facebook- ja Instagram-tilien seuraajien 
määrä kasvattaminen, säännöllisen ja 
kohderyhmiä koukuttavan 
monimuotoisen sisällön kautta 

• Viestinnän pääsisältöinä: 
o Voimisteluliiton strateginen 

valinta ”Laadukas lasten liikunta” 
o Lasten ja nuorten sekä aikuisten 

Tähtimerkit 
o Voimistelukoulu-konsepti 
o Joukkuevoimistelun idolit ja 

seurayhteistyön kautta saavutettu 
kansainvälinen menestys 

• Seuran yleisesite käyttöön 

• Meta-mainonnan säännöllinen 
käyttäminen jäsenien hankkimiseksi ja 
tapahtumatuottojen kasvattamiseksi 

• Facebook-seuraajat: 2200 (+20 %)  

• Instagram-seuraajat: 2500 (+20 %) 
• Facebook-kattavuus: 100.000 (nyt 

78.000) 
• Instagram-kattavuus: 60.000 (+100%) 
• Kriisiviestintäsuunnitelma tehty 

• Kuvausluvat kaikilta jäseniltä 
kunnossa 

 



• Google-mainonnan aloittaminen 

• Näkyvä mutta fokusoitunut 
tapahtumamarkkinointi: omat 
tapahtumat, sekä valitut lähialueen 
tapahtumat, lajin tapahtumat ja 
yhteistyötapahtumat 

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

• Kuukausittainen jäsenviestintä 
jäsenkirjeen (sähköposti sekä nettisivut) 
muodossa   

• Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen ja 
jalkauttaminen seuratoimijoille 

• Kuvauslupien kerääminen kaikilta 
jäseniltä syksyn ilmoittautumisen 
yhteydessä 

• Joukkueiden sometilien nimien 
yhtenäistäminen ja some-ohjeistus 

Yhteistyö • Yhteistyön jatkaminen 
Voimisteluliiton ja IFAGG kanssa 

• Seurayhteistyön jatkaminen 
• Toimivien suhteiden 

rakentaminen Helsingin 
kaupungin kanssa 

• Yhteistyön jatkaminen toiminta-
alueen muiden toimijoiden 
kanssa 

• Yrityssponsoroinnin 
käynnistäminen 

• Aktiivinen osallistuminen Voimisteluliiton 
kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin 

• Tuomari- ja valmennusyhteistyö pk-
seudun joukkuevoimisteluseurojen 
kanssa 

• Osallistuminen Seuraparlamenttiin 

• Toimivat suhteet toiminta-alueen 
toimijoihin, mm. osallistuminen 
tapahtumiin 

• Tarjonnan tuotteistaminen sponsoreille 

• Edustaja IFAGG:ssa 
• Edustajat Voimisteluliiton 

luottamusryhmissä 
• Edustaja Seuraparlamentissa 

• 1-2 yrityssponsoria 



 


