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1 Vantaan Voimisteluseuran toiminta
Kaudella 08/2017-07/2017 Vantaan Voimisteluseura (VVS) noudatti pitkän tähtäimen suunnitelmaansa
sekä toimintaideaansa.

1.1 Toimintaidea
Vantaan Voimisteluseura ry (VVS) on vuonna 1976 perustettu vantaalainen voimistelun ja tanssin
suurseura. Seurassa on toimintavuoden aikana ollut jäseniä reilu 1800 ja se on lajiliitto Suomen
Voimisteluliiton yksi suurista jäsenseuroista.
VVS tarjoaa harrastus- ja kilpailuelämyksiä monipuolisesti voimistelussa, tanssissa ja hyvän mielen
harrasteliikunnassa läpi koko elämänkaaren.
Joukkuevoimistelussa seura toimii lajin kansainvälisellä huipulla. VVS on alueellaan aktiivinen
tapahtumanjärjestäjä ja seura-aktiivien kohtauspaikka. Seuratoiminta pyrkii edistämään hyvää mieltä,
laadukasta liikunnan iloa sekä esteettisen kilpaurheilun elämyksiä ruumiille ja sielulle. ”Liikutamme
laadukkaasti hyvällä mielellä” – on seuran toiminnan johtoajatuksena. Toiminnan laadukkuus varmistetaan
pyrkimällä korkeatasoiseen, suunnitelmalliseen ja ammattimaiseen toimintaan. Vantaan Voimisteluseuran
päätoimiset työntekijät (valmentajia sekä toimistohenkilökuntaa) toteuttavat seuran pitkän linjan
tavoitteita yhdessä seuran johtokunnan kanssa.
Päätoimisina 08/2017-07/2018 työskentelivät toiminnanjohtaja, harrasteliikuntapäällikkö, päätoiminen
ammattivalmentaja, valmennuspäällikkö, kilpa-aerobic koordinaattori sekä kaksi liikunnanohjaajaa. Osaaikaisina (noin puolella työajalla) työskentelivät talousvastaava sekä n. kolme valmentajaa. Päätoimisten ja
osa-aikaisten lisäksi Vantaan Voimisteluseurassa työskentelee noin 60 tuntiohjaajaa.

1.2 Toiminta-alueet tilikaudella
Vantaan Voimisteluseura tarjoaa koko perheille ja erityisesti perheen pienimmille (3 kk-5v) turvallisia,
kehittäviä ja innostavia liikuntakokemuksia vauva- ja perheliikuntaryhmissä tutun aikuisen avustuksella eri
puolilla Vantaata. Lapsille ja nuorille (3-18v) seura tarjoaa monipuolisia voimistelu- ja tanssiryhmiä
aloittelijoista edistyneisiin. Lasten harrasteryhmiä pyritään tarjoamaan eri puolilla Vantaata lähellä lasten
kotia ja varmistamaan harrastusmahdollisuus kaudesta toiseen lähialueella.
Kilpailutoimintaan tähtäävää valmennusta seurassa oli joukkuevoimistelussa (14 ryhmää) ja kilpaaerobicissa (3 ryhmää). Tanssin kilpatoimintaa ei tällä hetkellä seurassa ole. Kilpailutoiminta ulottuu myös
yli 18 ikävuoden. Joukkuevoimisteluvalmennus on seurassa kansainvälisesti korkeatasoista ja
edustusjoukkueiden tavoitteena on maajoukkue-edustus ja menestyminen kansainvälisissä kilpailuissa.
Seura on joukkuevoimistelutoiminnassa Suomen Voimisteluliiton Huippuseura –laatusertifioitu seura. Kilpaaerobicin valmennuksessa on mukana liiton maajoukkuevalmennukseen valittuja urheilijoita.
Aikuisille (yli 18 v) seura tarjoaa harrasteliikuntaa eri ryhmäliikuntamuotojen parissa. Monipuolista
voimistelua, tanssia ja kuntoliikuntaa on tarjolla eri puolilla Vantaata niin aloittelijoille, edistyneille,
satunnaisesti liikkuville, himoliikkujille, omaksi ilokseen liikkuville kuin tavoitteellisesti harjoittelevillekin.
Ryhmäliikuntatunnit sopivat myös nuorille. Aikuisille on tarjolla myös esiintymis- ja kilpailumahdollisuuksia
näytöksissä sekä voimistelun ja tanssin tapahtumien parissa. Ikääntyville seura tarjoaa erilaisia
liikuntatunteja sekä päivällä että illalla.
Seurassa harrastettavia lajeja toimintakaudella olivat joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, tanssillinen
voimistelu, telinevoimistelu, akrobatia, eri tanssilajeja, itämainen tanssi, rivitanssi, eri ryhmäliikuntamuodot
(mm zumba, kuntojumppa, body jumppa, circuit, pilates, venyttely jne).
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Seuran toimintaan kuuluu oleellisesti myös tapahtumat ja leirit, joita Vantaan Voimisteluseura järjestää
aktiivisesti vuosittain. Lisäksi seura osallistuu muiden järjestämiin tapahtumiin, mm erilaisille messuille.
Keväällä 2018 seura järjesti normaalia isomman tapahtuman organisoidessaan joukkuevoimistelun World
Cupin osakilpailun maaliskuun puolessa välissä. Tämä oli iso ja erittäin onnistunut tapahtuma sekä
imagollisesti että tuloksellisesti.
Perustoimintaa tukee seuran hallinto, joka käsittää taloushallinnon, viestinnän ja markkinoinnin,
henkilöstöhallinnon sekä toimistopalvelut.

2 Yleistä toimikaudella 08/2017-07/2018
2.1 Jäsenistö
Toimikausi 1.8.2017-31.7.2018
Kokonaisjäsenmäärä toimikaudella
Tyttöjä
Poikia
Naisia
Miehiä
Ohjaajia

2097
1222
267
571
37
n 67

2.2 Johtokunta ja työntekijät
Toimikauden alussa johtokunnan kokoonpano: puheenjohtaja Elina Yrjänheikki, varapuheenjohtaja Seppo
Suominen, Tuula Harju, Johanna Kettunen-Huang, Tiia Moilanen, Tia Vasankari ja Maria KarhulahtiHeinonen, Maija Keurulainen, Arja Pasternack. Kevätkokouksessa 2017 puheenjohtaja Seppo Suominen oli
erovuorossa ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Elina Yrjänheikki. Erovuorossa oleva Johanna KettunenHuang valittiin uudelleen johtokuntaan ja uusina johtokuntaan valittiin Arja Pasternack ja Maija
Keurulainen. Mikko Saikkonen pyysi eroa johtokunnasta ja hänen paikalleen valittiin Seppo Suominen.
Toimikauden 2016-2017 päättyessä johtokunnan kokoonpano on Yrjänheikki, Harju, Moilanen, KarhulahtiHeinonen, Suominen, Vasankari, Pasternack, Keurulainen, Kettunen-Huang.
Seuran hallinnon organisaatio tilikaudella oli toiminnanjohtaja, talousvastaava, harrasteliikuntavastaava,
valmennuskoordinaattori ja lasten valmennuksesta vastaava ikäkausivalmentaja. Kaudella pyrittiin
kehittämään tiimimäistä toimintaa, jossa kukin ohjaaja/valmentaja kuuluu oman toimialueensa tiimiin.

2.3 Toimikauden suuret hankkeet
Toimikaudella 2017-2018 seura järjesti useita suuria ja pieniä tapahtumia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanssillisen voimistelun ensimmäinen Suomen Cup-kilpailu
World Cup I – osakilpailu
Hirvittävät hikihipat perheliikuntatapahtuma
Vivin Estradi – lasten koreografia ja esiintymistapahtumia
STARA ja voimistelun LUMO -tapahtuma huhtikuussa; tanssillinen voimistelu ja lasten Stara-kilpailu
Rivitanssikurssi
Lasten kesäleirejä
Joulu- ja kevätnäytökset
lasten ja aikuisten syysstarttitapahtumat
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Tapahtumat työllistivät seuran toimihenkilöitä kauden aikana ja tämän lisäksi seuran pitkä aikainen unelma
omasta tilasta käynnistyi keväällä 2018. Oma Sali -hanke vihdoin konkretisoitui ja sopiva tila löytyi huhtitoukokuun vaihteessa Kaivokselasta, Vetokuja 1. Oma Sali –haave on noussut seurassa esille ensimmäistä
kertaa jo vuonna 1994. 2010-luku on taloushallinnossa valmistauduttu oman salin hankintaan. Nyt
harjoitusolosuhderesurssit parantuvat huomattavasti ja syyskuussa 2018 avataan VVS Temppis. Vuokratun
tilan koko on 600m2 ja se varustetaan puoliksi joukkuevoimistelun huippu-urheilijoille sopivalla kanveesillalattialla ja puoliksi temppuilu-telinetilaksi. Tavoitteena tulevana tilikautena on saada omaa tilaa
laajennettua myös kilpa-aerobiccareille jotta heille saataisiin myös joustoparketti urheilijoiden
terveellisemmän harjoittelun takaamiseksi.
Omaan Saliin liittyvä urheiluhallin operoiminen voidaan eriyttää erilliseen osakeyhtiöön, mutta toistaiseksi
tähän ei nähty tarvetta. Mahdollisen tulevan osakeyhtiön pääomistajana on Vantaan Voimisteluseura ry.
Osakeyhtiön tarkoitus on oman liikuntahallin ja siihen liittyvän arvonlisäveron alaisen liiketoiminnan
operoiminen. Osakeyhtiö tulisi hankkimaan vuokramarkkinoilta tilan, joka muokataan liikuntakäyttöön ja
vuokraamaan tästä liikuntahallista käyttövuoroja Vantaan Voimisteluseura ry:lle sekä käyttämättä
jääneiden vuorojen osalta myös muille kiinnostuneille tahoille. Ylimääräinen vuosikokous 2016 on
myöntänyt seuran johtokunnalle valtuudet tarvittaessa perustaa halliosakeyhtiö.

3 Toiminnan kuvaus 2017-2018
3.1 Aikuisliikunta
-

Toteutettiin suunniteltu tuntitarjonta ja kehitettiin tarjontaa seuraavalle kaudelle

VVS on terveyttä edistävä aikuisliikunnan Priima-laatuseura. Toimintakaudella tarjolla oli monipuolinen
aikuisten harrasteliikuntatarjonta. Tuntitarjontaa on rakennettu jäsenistön toiveita kuunnellen.
Tuntitarjonnan suunnittelussa pyrittiin huomioimaan alueellisuus, tarjonta eri-ikäisille ja -kuntoisille sekä
tuntisisältöjen monipuolisuus. Lisäksi huomiota kiinnitettiin tarjonnan laatuun. Aikuisliikunnan ryhmiä oli
42.
Aikuisliikunnan työryhmään kuuluivat Heidi Kaartinen, Sanna Koli, Sanna Heinonen, Sirpa Saari, Tuula Harju
sekä Aino Rättyä sekä harrasteliikuntavastaava Anu Louhivuori.

3.2 Lapset ja nuoret
-

toteutettiin laajaa lasten tuntitarjontaa ja lisättiin paljon kysyttyjä temppuilu- ja akrobatiatunteja
sekä perheliikuntaa.

-

kilparyhmien kohdalla keskityttiin laadukkaan perustyön tekemiseen

Toimintakaudella tarjolla oli jälleen kerran laaja ja monipuolinen lasten ja nuorten voimistelu- ja
tanssitarjonta aina vauvajumpasta valmennusryhmiin. Tuntitarjonta on rakennettu jäsenistön toiveita
kuunnellen. Lasten ryhmien suunnittelussa on pyritty mahdollistamaan innostava, kehittävä ja
tavoitteellinen harrastus- ja kilpailutoiminta eri ikä- ja taitotasoilla ja eri puolilla Länsi- ja KeskiVantaata. Liitteenä syksyn 2017 tuntitarjonta. Harrasteryhmien ohella seurassa toimi 5 kilpa-aerobicin
valmennusryhmää ja 17 joukkuevoimistelun valmennusryhmää.

3.3 Joukkuevoimistelun valmennus
-

seura järjesti Stara-kilpailut syksyllä ja keväällä
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-

seura järjesti marraskuussa omat joukkuevoimistelukilpailut

-

seura järjesti World cup I, joka on kansainvälisen lajiliiton yksi arvokilpailu

-

kaudella seurassa toimi yksi ulkomaalainen valmentaja, joka oli Suomessa noin 7-10 päivää kuussa.

-

johtokunta päätti strategisesta panostuksesta joukkuevoimistelun valmennukseen. Kaudelle 20152016 edustusjoukkueelta ei peritty valmennusmaksua ja juniorien edustusjoukkueelta perittiin 50%
valmennusmaksusta. Tuki katetaan mm tapahtumajärjestelyiden tuotoilla. Tukea jatkettiin kaudelle
2017-2018 ja päätettiin jatkaa myös kaudelle 2018-2019.

Seuran edustusjoukkue Team Vantaa saavutti maajoukkuepaikan joukkuevoimistelun MM-kilpailuihin
kesäkuulle. MM-kilpailut järjestettiin Budapestissä.

3.4 Kilpa-aerobic -valmennus
-

toimintaa vakiinnutettiin mm uusia valmentajia rekrytoimalla. Uuden lajin käytäntöjen ajettiin
seuran toimintaan sisään.
palkattin KA-puolella päätoiminen työntekijä.
seuran kilpa-aerobiccarit menestyivät hyvin. Maija Keurulainen edustivat seuraamme Valkeakosken
Koskenpoikien ryhmässä EM-kisoissa.
Yksilöpuolella Maija Keurulainen sijoittui SM-kilpailuiden 4. sijalle.

3.5 Koulutus ja ohjaajat
-

ohjaajia koulutettiin

-

ohjaajaviestintää ja tiimimäistä toimintaa kehitettiin

3.6 Hallinto
-

toimintakaudella keskityttiin seuran perustoimintaprosessien sujuvuuteen ja toimiston työnjaon
jalkauttamiseen.

-

Kilpailutapahtuma järjestelyt työllisti kaikkia toimijoita.

3.7 Talous
-

tarkka talouden pito jatkui ja kaikkia hankintoja arvioitiin tarkasti

-

lasten harrastemaksut ja valmennusmaksut pysyivät entisellä tasolla. Aikuisten maksuja nostettiin
hieman.

Seuran tulos oli tilikaudella voitollinen. Oma Sali -hankkeen vuoksi tavoite on myös kerätä pääomaa
Sali-investointeihin.
Tulevan kauden 2018-2019 talouden odotetaan olevan vakaa, tähtäimenä 0-tulos, sillä oma Sali lisää
menoja huomattavasti. Tiedostamme taloudellisen riskin selkeän vuokratason nousun suhteen ja
hankintoja varten olemme valmiita hyödyntämään edellisinä kausina kerättyä pääomaa. Merkittävä
taloudellinen tuki edustusjoukkueille on budjetoitu myös tulevalle kaudelle ja tullaan kattamaan
pääsääntöisesti tapahtumatuotoilla. Myös lasten valmennusmaksuihin on tulossa pieni korotus
vastaamaan kasvaneita harjoitusmääriä. Uudesta olosuhteesta tulevat kustannukset pyritään saada
katettua täysin oma-salin harrastetoiminnalla.

