
 

 

Nokian Voimisteluseura ry:n 
viestintästrategia 
 
Hyväksytty seuran johtokunnan kokouksessa 7.3.2022 NVS-hallilla. 
 
Johdanto 
 
Tämä on Nokian Voimisteluseura ry:n viestintästrategia, joka antaa suuntaviivat seuran 
viestinnälle. Viestintästrategiassa määritellään Nokian Voimisteluseura ry:n viestinnän arvot, 
tehtävät sekä toteuttaminen ja seuranta. Nokian Voimisteluseura ry:n viestintää ohjaa seuran 
perustehtävä voimistelulajeja tarjoavana sekä liikunnan iloa ja terveellisiä elämäntapoja edistävänä 
seurana. Nokian Voimisteluseura ry:n viestintä on tehokasta, yhtenäistä ja raikasta. Kaikessa 
viestinnässä pyritään ajantasaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. 
 
Arvot 
 
Nokian Voimisteluseuran viestinnässä tulisi näkyä selvästi yhdistyksen strategiassa määritellyt arvot 
eli liikkumisen ilo ja riemu, yhdenvertaisuus ja laadukkuus. Seuran viestinnän pääasiallinen tarkoitus 
on näiden arvojen edistäminen. Nokian Voimisteluseura ry:n viestinnän tulisi siis olla liikkumaan 
innostavaa ja liikunnan riemua jakavaa, tasa-arvoista ja monipuolista sekä huolellisesti tehtyä ja 
loppuun asti mietittyä.  
 
Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 
 
Nokian Voimisteluseura ry:n viestintä... 
 
• on informoivaa, ajankohtaista ja tunnistettavaa. Sen avulla erotutaan muista Nokian 
harrastustoimijoista sekä muista voimisteluseuroista. Nokian Voimisteluseura ry:llä on selkeä ja 
yhtenäinen visuaalinen ilme ja äänensävy, ja ne näkyvissä kaikissa viestintäkanavissa ja 
dokumenteissa. Yhtenäisyys parantaa seuran tunnettuutta ja näin ollen vakauttaa seuran asemaa.   
 
• käsittelee seuran toiminnan lisäksi monipuolisesti muita voimisteluun, harrastamiseen sekä 
terveellisiin elämäntapoihin liittyviä aiheita. Jäsenistöä informoidaan myös Suomen Voimisteluliiton 
tapahtumista ja toiminnasta, jotta kiinnittyminen osaksi voimistelijayhteisöä on mahdollista.  
 
• parantaa ja ylläpitää toimijoiden välistä yhteishenkeä ja tukee yhteisöllisyyttä seurassa. 
Viestinnällä tuodaan monipuolisesti ja raikkaasti näkyviin kaikkea seuran toimintaa perusarjesta 
kilpailuihin ja tapahtumiin.  
 
• tukee terveellisiä elämäntapoja ja edistää jäsenistön hyvinvointia tuoden esiin liikunnan iloa ja 
riemua. Viestinnän selkeys, ymmärrettävyys ja avoimuus luovat luottamusta seuran toimintaa 
kohtaan. Tarkoituksenmukainen viestintä helpottaa sekä harrastajien, vanhempien, 
seuratoimijoiden, potentiaalisten harrastajien että sidosryhmien arkea ja on näin myös yksi 
hyvinvointia lisäävä tekijä.  

 
 



 

 

Toteuttaminen ja seuranta 
 
Viestintästrategiaa toteutetaan viestintäsuunnitelman avulla ja sen toteutumista 
seurataan aktiivisesti osana toimintakertomustyötä. Ulkoista viestintää ohjaa lisäksi seuran 
sosiaalisen median strategia ja sosiaalisen median suunnitelma. Seurantaa toteutetaan muun 
muassa keräämällä palautetta viestinnästä ja käsittelemällä palautteet johtokunnan kokouksissa. 
Seurannasta ja viestinnän kehittämistyöstä vastaa koko johtokunta. 

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

 
 
 


