Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n

TOIMINTASUUNNITELMA
JA TALOUSARVIO 2017
Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n toiminnassa tavoitteena on tarjota liikuntaa
jäsenistölle koko elinkaaren ajalle, toimintaa ohjaava ajatus on:

”Liikuntaa vauvasta vaariin”
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UUDISTUMISEN VUOSI 2017
Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n vuoden 2017 tavoitteena on
tarjota monipuolista liikuntaa jäsenistölle koko elinkaaren ajalla, aina
vauvajumpasta seniorijumppaan asti. 96. toimintavuoden keskeinen
tavoite onkin kiteytetty lauseeseen ”Liikuntaa vauvasta vaariin”.
Seuran elinvoimaisuus ja liikuntaryhmien suosio ovat kaiken
voimistelutoiminnan perusta. 95v-juhlavuonna 2016 aloitettua
hallituksen ja seuran toiminnan kehittämistä ja uudistusta viedään
eteenpäin suunnitelmallisesti. Seuran jäsenistölle ja ohjaajille
toteutetaan tammikuussa kyselyt. Tavoitteena on ohjaajien
koulutussuunnitelman avulla kannustaa ohjaajia pitkäjänteiseen
seura- ja ohjaustyöhön. Tavoitteena lisätä laaja-alaista osaamista
seuraan. Seuratoiminnan kehittämiseksi laaditaan lajikohtaiset
toimintasuunnitelmat 1. vuosineljänneksen aikana. Lajikohtaisista
suunnitelmista muodostuu seuran vuoden 2017 toimintakalenteri eli
vuosikello.

Riihimäen Voimistelu
ja Liikunta ry
Perustettu v.1921
JÄSENENÄ:
Suomen
Olympiakomitea ry

1.1.2017 yhdistyvien Suomen Olympiakomitean ja VALOn tulevat
uudistukset ja muutokset lajiliittotasolla ja edelleen seuratasolla
otetaan huomioon tarkemmissa lajikohtaisissa
toimintasuunnitelmissa. RiVoLin lajiliittoina ovat Suomen
Voimisteluliitto, joka kuuluu Suomen Olympiakomiteaan yhtenä
jäsenjärjestönä, sekä Suomen Cheerleadingliitto.
Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi seura
kannustaa jäsenistöä ja ohjaajia aktiiviseen toimintaan paikkakunnan
ja valtakunnan eri liikunta- ja juhlatapahtumissa sekä lisää
yhteistoimintaa eri tahojen kanssa.

Voimisteluliitto ry

Etelä Suomen
Liikunta ja Urheilu ry

Suomen
Cheerleadingliitto ry
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VOIMISTELUTOIMINTA
Harrasteliikunta
LASTEN JA NUORTEN VOIMISTELU
Lasten voimisteluliikunnassa keskitytään 4 ryhmään: 1) Telinevoimistelu ja temppujumppa, 2)
Voimistelukoulu, 3) Perheliikunta ja 4) Liikuntaleikkikoulu. Nuorten voimisteluliikunnassa on 4
ryhmää: 1) Akrobatiavoimistelu, 2) Freegym, 3) Tanssillinen voimistelu ja 4) Tanssi.
Suosittujen liikuntaryhmien tarjontaa lisätään mahdollisuuksien mukaan ja uutta välineistöä
hankitaan tukemaan ja turvaamaan harjoittelua. Avainliikuntaryhmien eli suosituimpien ryhmien
valmennusta tehostetaan kouluttamalla vastuuohjaajia. Syksyksi 2017 pyritään löytämään
suurimmille ryhmille tarpeet täyttävät uudet liikuntatilat, kartoittamalla mm. Palmu Areenan ja
Urheilutalon tilojen ja välineistön käyttömahdollisuudet. Harrasteliikunnan ryhmät voivat osallistua
Stara-näytöstapahtumiin.
Tavoitteena on lisätä perheliikuntatarjontaa vauva-ikäisille ja äideille perustamalla vauvajumpparyhmä syksyllä 2017 muiden nykyisten ryhmien rinnalle. Naperot ja Ipanat sekä
Perheakrobatia-ryhmien lisäksi aikuisia osallistuu myös Liikuntaleikkikoulun yhteistunneille.
CHEERLEADING
Cheerleading-joukkueet harjoittelevat kahdessa ikäryhmässä. Lajin suosion ja kiinnostuksen
lisääntyessä tarjontaa pyritään kasvattamaan, jotta uudet innokkaat harrastajat saadaan mukaan
esim. aloittamalla alle kouluikäisten ryhmä.

AIKUISTEN JA IKÄÄNTYVIEN LIIKUNTA

Ryhmäliikunta
Aikuisten liikuntatarjonnassa pidetään yllä suosituimpia ryhmäliikuntaryhmiä: Kuntoa ja
kehonhuoltoa, Voima ja liikkuvuus, Body, Step-aerobic, Vesijumppa, Kahvakuula, Venyttely,
Juoksukerho. Jatketaan ja lisätään kurssimuotoista liikuntatarjontaa, kuten Pilates-alkeiskurssi.
Kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa miesten oma liikuntaryhmä.

Ikääntyvien liikunta
Ikääntyvien liikuntaan perustetaan oma ryhmä syksyllä 2017.

Tanssillinen voimistelu
Aikuisten tanssillisen voimistelun ryhmät ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti. Kahdessa eri
ryhmässä on aktiivinen ja innokas harrastajaryhmä, joiden osallistumista eri tapahtumiin ja näytöksiin
kannustetaan edelleen. Kartoitetaan FlowGymanstic-ryhmän aloittamista syksylle 2017.

Erityisliikunta
Erityisliikunnan ryhmä Säpikkäät tarjoaa liikunnan iloa kerran viikossa järjestettävällä tunnilla.

Kilpaurheilu
Kilpailutoiminnassa on mukana kaksi lajia:1) Joukkuevoimistelu ja 2) Cheerleading.
Joukkuevoimistelu osallistuu Voimisteluliiton järjestämiin kilpailuihin ja Cheerleading-ryhmä
osallistuu Cheerleadingliiton järjestämiin kilpailuihin.
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Esiintyvien ja kilpailevien ryhmien kehittymistä tuetaan kannustamalla kisa- ja esitysmatkoille.
Ryhmien omaa varainkeruuta toteutetaan esiintymällä eri tilaisuuksissa. Kilpailevien ryhmien
toimintaa kannustetaan entisestään. Uusien kilpailevien ryhmien toimintaa tuetaan alkuvaiheessa.
Tehdään seuran esiintyvien ryhmien yhteisesite ja videoita. Esityksiä tarjotaan yhteistyökumppanien
ja paikallisten organisaatioiden tilaisuuksiin.

Seuratoiminta
Seuran organisaatioon kuuluu Hallitus (6-8 jäsentä) ja Ohjaajat eli Vastuuohjaajat/valmentajat ja
Apuohjaajat (yhteensä noin 40 henkilöä).
OHJAUSTOIMINTA
Eri lajitoiminnan säilymistä tuetaan ja kehitetään ottamalla käyttöön Voimisteluliiton mallin mukaan
seuran koulutuskalenteri sekä jokaiselle vastuuohjaajille henkilökohtainen koulutussuunnitelma, ns.
HOPS.
HALLITUKSEN TOIMINTA
Seuran hallitus laatii alustavat pitkän aikavälin suunnitelmat aina 100 v. juhlavuoteen 2021 asti.
Muutosprosessia ja uudistusta rakennetaan myös hallitusjäsenten tehtäviä ja toimenkuvia
selkeyttämällä ja tiimityöskentelyllä. Osaamista tuetaan kouluttautumalla ja osallistumalla
seuraseminaareihin ja muihin liiton järjestämiin seurajohdon koulutuksiin.

VOIMISTELU
Harrastevoimistelu
Alle kouluikäisten ja alakouluikäisten toiminnan kattava lasten Voimistelupassi uudistettiin 2015.
Voimistelupassit ovat käytössä kaikissa RiVoLin voimistelukoulu-ryhmissä. Stara-tapahtuma on
järjestetty kerran vuodessa. Starat ovat lasten ensimmäisiä kosketuksia esiintymiseen ja
kilpailemiseen. Vuoden 2017 tavoitteena on järjestään Stara yhteistyössä lähipaikkakuntien seurojen
kanssa. Kesällä 2017 lähtee ensimmäinen Akrobatiavoimistelun joukkue kansainväliseen
näytöstapahtumaan Norjaan.
Nuorille tarkoitettua uutta harrastusta, Freegymiä, jatketaan ja rinnalle perustetaan tarvittaessa uusi
ryhmä, jotta kaikki halukkaat pääsevät harrastuksen pariin.
Voimisteluliiton tarjoamaa tukea hyödynnetään parhaan mukaan harrasteliikunnan tarjoamiseksi eri
ikäryhmille. Liitto tuottaa seuroille mm. markkinointi- ja viestintämateriaalia eri liikuntatempausten
(mm. Jumppaviikko) yhteyteen.
Aikuisten harrastevoimistelutarjontaa on tavoitteena lisätä ikääntyvien omalla liikuntaryhmällä sekä
miehille suunnatulla ryhmällä. Aikuistenliikunnassa keskitytään tarjoamaan sellaista liikuntaa, joka
houkuttelee nykyisten lisäksi myös uusia jäseniä. Varmistetaan suosittujen ryhmien toiminnan
jatkuminen. Tutkitaan mahdollisuuksia lähteä Voimisteluliiton tuottamiin hankkeisiin, kuten Urheillen
terveyttä -hankkeessa ja ikääntyvien kehittämishanke IKILIIKE, mukaan.
Seuran tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista ja kaikkien saatavilla oleva liikuntaa, joka muodostaa
pohjan elinikäiselle liikunnalliselle elämäntavalle. Voimistelun matalaa lähtökynnystä vaalitaan ja
drop-out -ilmiön lieventämiseen on tarjolla mm. nuorten tanssillisen voimistelu -ryhmä.
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TAVOITTEET:
1. Lasten – ja nuorten liikunnan saavutettavuus paikkakunnalla varmistetaan lisäämällä
suosituimpien ryhmien tarjontaa eri lajeissa.
2. Voimistelupassi on käytössä kaikissa voimistelukoulu-ryhmissä.
3. Yhteistoimintaa lisätään eri seurojen kanssa järjestämällä Stara-tapahtuma yhteistyössä
lähipaikkakunnan seurojen kanssa.
4. Suosituimpia ryhmiä lisätään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
5. Ohjaajien yhteistoimintaan kannustetaan ja sisäiseen koulutukseen panostetaan – parhaat
käytännöt tyyppisellä oppimisella toisilta ohjaajilta.
6. Hyödynnetään Voimisteluliiton tarjoama viestintätuki harrasteliikunnan lisäämiseksi eri
ikäryhmissä.
7. Hyödynnetään kaupungin liikuntatoimen ja muiden tahojen tuki mm. ohjaajien
koulutustoiminnassa.

Kilpaurheilu
Voimisteluliiton kilpailulajit ovat akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten
telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, rytminen voimistelu, TeamGym ja trampoliinivoimistelu.
RiVoLin vuoden 2017 kilpailulajit ovat joukkuevoimistelu sekä cheerleading. Seura liittyi SCL –
Suomen Cheerleadingliittoon lokakuussa 2016.
Seuran lajitoimintaa ohjaa Voimisteluliiton jäsenseurana lasten urheilun suomalainen malli,
huippuvoimistelun kehitysohjelma sekä kilpa- ja harrastevoimistelun ja huippuvoimistelun strategiat.
Tämä kokoelma muodostaa erinomaisen viitekehyksen valmennuksen kehittämiselle eri ikäryhmissä
ja tavoitetasoilla. Seuran toiminta tukee lasten voimistelun eri muotoja harrasteesta kilpailemiseen
edellä mainituissa kilpalajeissa.
Lajeissa painotetaan ja tuetaan lasten ja nuorten valmennuksen kokonaisvaltaista laatua sekä
terveyden kannalta välttämättömiä liikunnan kokonaismääriä. Tuetaan ohjaajien ja valmentajien
monipuolista kouluttautumista ja lajiosaamisen lisäämistä.
TAVOITTEET:
1. Valmennuksen osaamisen nostaminen – vuoden lopussa kaikki vastuuvalmentajat ovat
laatineet henkilökohtaisen koulutussuunnitelman ja seuralla on valmis koulutuskalenteri.
2. Kilpailevat joukkueet osallistuvat vähintään 3 kilpailuun kaudessa.
3. Laaditaan seuralle oma kilpailutoiminnan vuosisuunnitelma sekä lajikohtaiset suunnitelmat.
4. Seurassa on vähintään yksi JV-tuomarikoulutuksen käynyt henkilö, joka osallistuu
tuomarointiin JV-kilpailuissa.

SEURATOIMINTA
Voimisteluliiton seuratoiminnan painopiste on menestyvä seura. RiVoLi tähtää toiminnassaan
menestykseen. Seuratoiminnan edellytyksenä ja menestyksen takeena on aktiivinen jäsenistö ja
seuratoimijat. Seuratyötä kehitetään osallistumalla Voimisteluliiton, ESLUn ja muiden tajojen
järjestämiin koulutuksiin, seurapäiville ja seuraseminaareihin.
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Seuran jäsenistölle tehdään tammikuussa jäsenkysely ja ohjaajakysely. Kyselyn vastauksista
laaditaan yhteenveto. Mahdolliset muutostarpeet analysoidaan ja niistä valmistellaan tulevien
vuosien kehittämissuunnitelmat lajeittain. Kysely toteutetaan Nepton – jäsenrekisteriohjelmassa ja/
tai seuran nettisivujen kautta. Seuratoiminnan kehittämiseksi lajivastaavat laativat yhdessä
vastuuohjaajien kanssa lajikohtaiset toimintasuunnitelmat 1. vuosineljänneksen aikana.
Suunnitelmissa hyödynnetään jäsenkyselyn tuloksia ja palautetta. Lajikohtaisista suunnitelmista
muodostuu seuran vuoden 2017 toimintakalenteri.
Osallistutaan Voimisteluliiton järjestämiin seuratoiminnan kehittämisseminaareihin ja webinaareihin.
Koulututetaan seuran hallitusjäseniä käyttämään järjestelmiä ja liiton palveluita. Lisätään
yhteistoimintaan lähialueen muiden seurojen kanssa mahdollisuuksien mukaan, oppimalla ja
ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä. Voimisteluliiton tarjoama Nepton Jäsentieto-rekisteriä
hyödynnetään hallinnollisessa työssä. ESLUn tarjoama Sporttisaitti-nettisivustoa kehitetään
edelleen. Otetaan käyttöön uusia maksutapoja (esim. Liikuntaseteli) ja kehitetään edelleen
nykyaikaista tapa hoitaa mm. ilmoittautumiset ja laskutus netissä ja sähköisesti. Jäsentiedon sekä
muiden käytössä olevien ja tulevaisuuden tietojärjestelmien käyttöä hyödynnetään
seuratyöskentelyssä.
SINETTI JA PRIIMA
Lasten ja nuorten liikunnan Sinettiseuratyötä jatketaan ja ylläpidetään. Aikuisliikunnan Priimaseuratyön kehittämistä kartoitetaan.
USKOLLISUUDEN KILTA
Seuramme Uskollisuuden Kilta on perustettu 10.5.1990. Kiltatoiminta on osa Riihimäen Voimistelu ja
Liikunta ry:n toimintaa ja pohjautuu Suomen Voimisteluliiton Uskollisuuden kiltojen sääntöihin.
Toiminnasta vastaa Killan ”emännistö” (hallitus). Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaisia
voimistelijoita yhteen, perinteistä kilta-ajatusta noudattaen, ystävyyttä ja henkistä vireyttä
ylläpitäväksi ryhmäksi. Killan toimintaan sisältyy mm. tapaamisia, esitelmiä, liikuntaa ja retkiä. Kilta
jatkaa toimintaansa oman suunnitelmansa mukaisesti. Seuran hallituksessa toimii Killan
yhteyshenkilö.
NUORET VAIKUTTAJAT (NUVA)
Seuran Nuorten Vaikuttajien ryhmän, NuVan, toimintaa aktivoidaan uudelleen käyntiin. Ryhmään voi
kuulua seuran aktiivivoimistelijoita, ohjaajiia ja apuohjaajia. Toimintaan voi osallistua jokainen seuran
12–22-vuotias jäsen.
TAVOITTEET
1. Voimisteluviikon järjestäminen kauden aloituksessa, syyskuussa 2017
2. Voimisteluliiton ja ESLUn tarjoamien järjestelmien hyödyntäminen seuraosaamisen
kehittämiseksi
3. Osallistutaan seuraseminaareihin ja kouluttaudutaan seuratyössä
4. Järjestetään seuran oma seuraseminaari kaksi kertaa vuodessa
5. Pyritään oppimaan muilta seuroilta lisäämäällä yhteistyötä ja hyviä toimintamalleja jakamalla

OSAAMINEN
Osaamisen kehittämistoimenpiteet koskevat kaikkia kohderyhmiä: harrastevoimistelua,
seuratoimintaa sekä kilpaurheilua.
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Seuran koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä ohjaajien, valmentajien, tuomareiden sekä
seuratoimijoiden osaamista ohjaajamalla liittojen järjestämään laadukkaaseen, nykyaikaiseen ja
tarpeita vastaavaa koulutukseen.
Vuoden 2017 aikana uudistetaan seuran koulutuskalenteri sekä ohjaajien ja valmentajien
koulutuspolku ottamalla käyttöön henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat.
Toisilta oppimista ns. parhaat käytännöt mallia tuetaan järjestämällä seuran sisäisiä koulutuksia ja
kannustetaan valmentajia järjestämään joukkueleirejä/koulutuspäiviä eri lajien kanssa yhteistyössä.
Monipuolinen liikuntaosaaminen tukee kehittymistä ja kasvamista niin lajissa kuin ohjaajana.
Ohjaajien EA-osaamisen turvaamiseksi laaditaan seuralle oma EA-koulutuskäytäntö ja
hyödynnetään paikkakunnan eri tahojen järjestämiä valmiita EA-koulutusta. Käydään
vastuuohjaajien kanssa ryhmien turvallisuussuunnitelmat läpi kauden alussa.
Uusien ohjaajien ja seura-aktiivien rekrytoimiseksi lisätään seuran nettisivuille avoin hakemus ja
kannustetaan apuohjaajia valmentautumaan ohjaajiksi. Hyödynnetään rekrytoinnissa eri tahojen
medioiden rekrytointikanavat ja verkostot mahdollisten uusien ja paikkakunnalle muuttavien liikuntaalan osaajien löytämiseksi. Ohjaajilla on käytössä valmennus- ja ohjaustoimintaa tukevat
Voimisteluliiton VoimisteluWiki ja Ohjaajaklubi. Seuran oma Ohjaajan käsikirja päivitetään, ja se
jaetaan kaikille ohjaajille kauden alussa. Hallituksen lajivastaavat toimivat uusien ohjaajien
perehdyttäjinä ja tukihenkilöinä.
TAVOITTEET
1. Uusi koulutuskalenteri ja vastuuohjaajien koulutussuunnitelmat laadittuna vuoden loppuun
mennessä.
2. Rakennetaan seuran sisäistä koulutusjärjestelmää kannustamalla ohjaajia yhteistyöhön ja
järjestämään yhteisiä koulutuspäiviä.
3. Kartoitetaan tarpeet ja järjestetää EA-koulutusta tarvittaessa ohjaajille ja seura-aktiiveille.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Hallinto
RiVoLilla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous lokamarraskuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuran toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä
vuodelta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille. Syyskokouksessa
vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksujen
suuruudesta. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Seuran hallintoa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi
kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6 - 8 hallituksen
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan
varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt. Hallituksen toimenkuvat
sovitaan vuosittain. Hallituksen jäsenten monipuolista asiantuntemusta eri toimialoilla hyödynnetään.
Hallitus kokoontuu kuukausittain tai tarvittaessa useammin. Hallituksen kokouksiin kutsutaan
tarvittaessa asiantuntijoita.
Seura lähettää Voimisteluliitolle vuosittain vuositilaston, jossa henkilöjäsenmäärän lisäksi kerrotaan
tarkempia harrastaja yms. tietoja. Tilasto annetaan Nepton – jäsenrekisteriohjelmassa.
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Markkinointi ja viestintä
Seuran yleinen näkyvyys lisääntyi juhlavuoden aikana paikallisesti ja jäsenistön keskuudessa.
Juhlavuotta edelsi 2015 Gymnaestrada tapahtuma joka lisäsi voimistelun näkyvyyttä Suomessa ja
nosti voimistelu profiilia yleisesti.
Seura toteuttaa omaa viestintäsuunnitelmaansa paikallisesti ja jäsenistölle tavoitteenaan tuoda esille
voimistelua harrasteesta kilpaurheiluun.
Viestinnässä painotetaan sähköisiä kanavia, seuran nettisivuja ja FaceBook-sivuja. Jäsenistölle ja
ohjaajille lähetetään säännöllisesti tiedotteita Nepton-jäsentietojärjestelmän kautta. Paikalliselle
medialle lähetetään lehdistötiedotteita tuomalla esiin eri ryhmissä tapahtuvaa liikuntaharrastusta.
Kilpailuista ja tapahtumista tiedotetaan erikseen.
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Yritysyhteistyöhän etsitään uusia malleja. Seura pyrkii jatkamaan yhteistyötä nykyisten
yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan toimintaa ja tuodaan jäsenistölle lisäetuja.

TAPAHTUMAT
Seura järjestää 2 näytöstä vuoden aikana. Kevätkauden päättää Kevätnäytös Urheilutalolla
toukokuussa. Syyskauden päättää Stara-tapahtuma Urheilutalolla joulukuussa. Näytöstapahtumien
lisäksi seura järjestää lajisuunnitelmien mukaan muita jäsenistöä aktivoivia tapahtumia esim.
juoksutapahtuma, jäsenilta.

Kansainvälinen kilpailu- ja näytöstoiminta
Seura lähettää akrobatiavoimistelun näytöskilpailuun ensimmäistä kertaa oman joukkueen. 3. World
Gym for Life Challange -tapahtuma järjestetään heinäkuussa 2017 Vestfoldissa Norjassa.
Naisia osallistuu kesäkuussa Berliinissä Saksassa järjestettävään Turnfest-festivaalitapahtumaan,
jossa esitetään Helsingin Gymnaestradan Valkea lintu ohjelma.
Syksyllä 2017 valmistaudutaan tulevien vuosien voimistelutapahtumia varten opettelemalla kesän
2018 Voimistelun Suomi Gymnaestrada Turku tapahtuman ohjelmia. Ohjelmat esitetään edelleen
Gymnaestradassa Itävallan Dornbirnissä 2019.

TALOUS JA TALOUSARVIO
Seuran toiminnan talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi.
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LIITTEET
Talousarvio 2017
Uskollisuuden Killan Toimintasuunnitelma 2017
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Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry
•

•
•

tarjoaa eri-ikäisille jäsenille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista terveyttä ja hyvää oloa
edistävää voimisteluliikuntaa harrastus- ja kilpaurheilutasolla harrastajien edellytysten ja
tarpeiden mukaan
järjestää jäsentilaisuuksia varsinkin lasten ja seniori-ikäisten harrastajien virkistykseksi ja
tapaamismahdollisuuksiksi
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä
Voimisteluliiton Sinettiseuroille ja Priima-seuroille asettamat laatuvaatimukset.

Visio

RiVoLi – halutuinta voimisteluliikuntaa ja toimintaa yhdessä.

Missio

RiVoLi edistää jäsenten liikunnan harrastamista ja tarjoaa iloa ja elämyksiä sekä
mahdollisuuksia fyysisen kunnon kehittämiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä
seuratoimintaan ja vapaaehtoistyöhön osallistumiseen.

Liikuntaa vauvasta vaariin!
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Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry
TALOUSARVIO (BUDJETTI) 2017
BUDJETTI
VUOSI 2017

7.12.2016

BUDJETTI VUOSI
2016
1-12 yhteensä

TUOTOT YHTEENSÄ

121 600,00

101 000,00

9 800,00
8 000,00
0,00
1 800,00
9 800,00

11 200,00
4 000,00
7 200,00

78 000,00
78 000,00
0,00
0,00
0,00
29 000,00
3 000,00
0,00
18 000,00
8 000,00
0,00
0,00
107 000,00

78 000,00

Pääsylipputulot
3100
*
*
*

Pääsylipputuotot
Kevätnäytös 10 e (2 näytöstä á 400 katsojaa)
muu näytös (juhlavuosi ym.)
Stara 6 e (1 näytös á 300 katsojaa)

Pääsylipputulot yhteensä
Varainhankinta
6010 Jäsenmaksutuotot
maksut yhteensä
* lasten jäsenmaksut, á 15 e
* aikuisten jäsenmaksu, á 30 e
* harjoitusmaksut
6015 Välitys: t-paidat ym.
* Muut myyntituotteet (seura-asut)
* Unelma-arpa
* Kisamatkat
* Sponsorit ja esiintymistulot
6020 Uskollisuuden kilta
6025 Muu varainhankinta

Varainhankinta yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
7005 Korkotuotot

Sijoitus ja rahoitustoiminta tuotot yhteensä
Satunnaiset tuotot ja avustukset
7200 Satunnaiset tuotot
8000 Yleisavustukset
Riihimäen kaupunki* Perustoiminta-avustus (5400)
Riihimäen kaupunki* Suojeluskunta (1000)

Satunnaiset tuotot ja avustukset yhteensä

KULUT YHTEENSÄ

11 200,00

6 000,00
12 000,00
60 000,00
6 500,00
500,00
1 000,00
5 000,00

84 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4 800,00
4 000,00
800,00
4 800,00

0,00
5 300,00
4 500,00
800,00
5 300,00

-121 215,00

-99 000,00

-48 000,00
-7 000,00
-960,00
-300,00
-600,00
-56 860,00

-47 413,00
-6 300,00
-997,00
-295,00
-567,00
-55 572,00

0,00
0,00

0,00

Henkilöstökulut
5100
5105
5110
5115
5116

Palkat
Tyel-maksu 23,80-5,15 =18,65%
Sosiaaliturvamaksu 2,04 %
Työttömyysvakuutus 0,8-0,6=0,20%
Tapaturmav.ryhmäh.vakuutus

Henkilöstökulut yhteensä
Poistot
9000 Poistot

Poistot yhteensä
Muut kulut
4100 Koulutuksen kulut (koulutustoiminta)
hallituksen seminaarikulut
4110 Toimitilavuokrat
4120 Matkakulut (koulutustoiminta/matkat)
4122 Kilometrikorvaukset
4230 Tarvikkeet
teliveoimistelun välineet
4235 Kolmenvuoden kalusto
4300 Kilpailukulut
cheerleading kisakulut
4305 Gymnaestrada 2015 / muut matkat 2017
4401 Esiintymiskulut
näytöstoiminta (juhlat ym.)
4405 Jumppavaatteet/passit jne.
4410 Ohjaajien/esiintyjien asut
4501 Suhdetoiminta/pr/ansiomerkit
4510 Kokous- ja tilaisuuskulut
4801 Ohjauspalveluostot
4805 Postikulut
4810 Puhelin ja muu tietoliikenne
4815 Pankkikulut
4820 Konttoritarvikkeet
4825 Lomakkeet/kopiot (esitteet)
4830 Ammattikirjallisuus, lehdet
4835 Jäsenmaksut (Voimisteluliitto, Cheerleadingliitto)
4836 Vakuutukset (Pohjola/toimintavakuutus)
4840 Tilintarkastus
4841 Kirjanpito
4843 Lehti-ilmoitukset
4860 Muut kulut

Muut kulut yhteensä
Varainhankinnan kulut
6100 Varainhankintakulut
6105 Välitystuotteet/ arvat ym.

Varainhankinnan kulut yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Kulut
7105 Viivästyskorot

Sijoitus ja rahoitustoiminta kulut yhteensä

0,00
-200,00
-10 548,00
-700,00
-250,00
-350,00
-900,00
-2 700,00
-70,00
-550,00
-600,00
-400,00
-500,00
0,00
-2 600,00
-170,00
-200,00
-7 000,00
-990,00
-100,00
-42 928,00

0,00
-1 750,00
-1 750,00

-500,00
-500,00

-1 000,00
-9 000,00
-400,00
-200,00
-500,00
0,00
-3 000,00

0,00
0,00
0,00
385,00

2 000,00
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-1 200,00
-1 000,00
-12 000,00
-400,00
-100,00
-1 500,00
-4 000,00
0,00
-2 500,00
-400,00
-18 000,00
-375,00
-1 200,00
-2 440,00
-300,00
-300,00
-1 180,00
-3 000,00
-135,00
-660,00
-640,00
-600,00
-390,00
0,00
-2 600,00
-285,00
-300,00
-6 000,00
-1 000,00
-100,00
-62 605,00

