
 

 

Nokian Voimisteluseura ry:n strategia 
 
Hyväksytty seuran johtokunnan kokouksessa 2.2.2022 NVS-hallilla. 

Johdanto 

Tämä on Nokian Voimisteluseura ry:n strategia, joka antaa suuntaviivat seuran kaikelle toiminnalle. 
Strategiassa määritellään Nokian Voimisteluseura ry:n arvot, missio ja visio sekä näiden 
toteuttaminen ja seuranta. Strategiaa täydentävät muut tarkemmin tiettyihin toiminnan osa-
alueisiin keskittyvät strategiat.  

Arvot 

Liikkumisen ilo ja riemu 

Nokian Voimisteluseura ry:n toiminta perustuu siihen, että liikkumisen ensisijainen tarkoitus on 
tuottaa hyvää mieltä ja mukavia kokemuksia. Seura kannustaa jäseniään liikunnalliseen ja 
kokonaisvaltaisesti terveelliseen elämäntapaan, ja näin ollen tukee heidän hyvinvointiaan. 
Toiminnalla vahvistetaan sekä fyysistä että psyykkistä jaksamista.  

Yhdenvertaisuus 

Nokian Voimisteluseura ry painottaa toiminnassaan tasa-arvoa ja ihmisten välistä kunnioitusta. 
Liikuntatarjonta on monipuolista, ja mahdollisuuksia tarjotaan tasavertaisesti kaiken ikäisille ja 
tasoisille harrastajille. Kaikki harrastajat nähdään yhtä arvokkaina riippumatta lajista. Myös ohjaajia 
ja valmentajia arvostetaan yhdenvertaisesti. 

Laadukkuus 

Nokian Voimisteluseura ry:n toiminnan laadun takeena ovat koulutetut ohjaajat ja valmentajat, 
hyvät ja turvalliset välineet ja tilat, toiminnan suunnitelmallisuus ja monipuolisuus sekä toiminnan 
kehittämistyö, josta seuran johtokunta huolehtii. Tunneilla on mahdollisuus kehittyä ja kokea 
onnistumisia. 

Seuran kaikki toiminta pohjautuu näihin arvoihin, joihin sitoudutaan vahvasti.  

Missio 

Nokian Voimisteluseura ry:n toiminnan tarkoitus on voimistelumahdollisuuksien tarjoaminen 
nokialaisille sekä ympäryskuntalaisille. Seura panostaa erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan 
tarjoamalla hyvät perusvoimistelutaidot sekä turvallisen kasvualustan urheilulliseen ja terveelliseen 
elämäntapaan. Seuran toiminta on myös ohjaajia ja valmentajia varten, ja seura tukee heidän 
kehitystään paremmiksi liikunnan osaajiksi.  

Viikoittaisten tuntien lisäksi seura järjestää erilaisia tapahtumia sekä osallistuu muiden järjestämiin 
tapahtumiin. Tapahtumien tarkoituksena on kiinnittää harrastajat ja toimijat osaksi 

voimistelijayhteisöä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä seuran sisällä. Nokian Voimisteluseura 



 

 

on yhteisö, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä, oli 
kyse liikunnallisesta elämäntavasta tai tavoitteellisemmasta voimistelu-
urasta.  

Visio 
Nokian Voimisteluseura ry:n visiona on olla johtava voimisteluharrastuksen tarjoaja Nokialla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että seura tarjoaa tunteja monipuolisesti niin lapsille kuin aikuisillekin. Tunteja 
tarjotaan määrällisesti eniten ja tunneilla käy määrällisesti eniten harrastajia Nokian muuhun 
voimistelutarjontaan verrattuna. Tunnit ovat myös laadullisesti seudun parhaimmistoa. Tunneilla 
kehitytään, mutta tärkeintä on kokea iloa ja riemua liikunnan harrastamisesta.  

Nokian Voimisteluseura ry tuo toimintaansa esiin niin, että nokialaiset tietävät, mikä Nokian 
Voimisteluseura on ja mitä se tarjoaa. Tunnettuutta lisätään omalla aktiivisuudella erilaisissa 
tapahtumissa, perinteisessä mediassa sekä sosiaalisessa mediassa. Kuva seuran toiminnasta 
ulospäin on selkeä. Harraste- ja kilpapuolen toiminta nähdään tasa-arvoisina osina seuran 
toimintaa.  

Seura kehittää toimintaansa niin, että taloudellinen tilanne vakautuu. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
seura kykenee kiinteiden kulujen lisäksi maksamaan myös suurempia hetkellisiä kuluja liittyen 
esimerkiksi tilojen, välineiden tai käytössä olevien palveluiden uusintaan.  

Tavoitteet 

Nokian Voimisteluseura ry:n tavoitteena on nostaa harrasteliikunnan profiilia niin, että toiminta 
nähdään laadukkaana ja houkuttelevana. Tässä onnistutaan selkeyttämällä seuran ulkoista kuvaa 
sekä kulkemalla kohti johtavan voimisteluharrastuksen tarjoajan asemaa Nokialla. 

Lisäksi Nokian Voimisteluseura ry tavoittelee harrastajamäärän kasvua. Kasvua saadaan aikaan 
tunnettuutta lisäämällä. Harrastajamäärän kasvulla on suora vaikutus seuran taloudelliseen 
tilanteeseen.  

Kilpalajien puolella tavoitteena on palkata seuraan sekä kilpa-aerobicin että joukkuevoimistelun 
päätoiminen lajivalmentaja. Päätoimiset lajivalmentajat takaavat kilpalajien valmennuksen laatua 
sekä edesauttavat lajien toiminnan kehittämistä seurassa. Päätoimiset lajivalmentajat selkiyttävät 
myös seuran sisäistä rakennetta.  

Toteuttaminen ja seuranta 

Nokian Voimisteluseura ry:n toimintaa toteutetaan tämän strategian mukaisesti. Seuran 
vuosittainen toimintasuunnitelma laaditaan strategiaan pohjautuen. Toiminnan seuranta on seuran 
johtokunnan vastuulla.  

Seuratoimijoita osallistetaan seuran kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia ideointiin 
esimerkiksi toimijoiden vuosittaisessa kick-off -tapahtumassa. Seura kerää säännöllisesti palautetta 
toiminnan eri osa-alueilta. Palauteet käsitellään johtokunnan kokouksissa ja toimintaa kehitetään 
niiden perusteella.  



 

 

Strategian tarkoituksenmukaisuutta seurataan aktiivisesti ja strategiaa 
päivitetään noin viiden vuoden välein.  

 


