YLIVIESKAN VOIMISTELU JA LIIKUNTA RY
TOIMINTASUUNNITELMA

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri ikäisille
mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa, harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasoilla,
harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.
Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja
suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä
tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.
Seura toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla:
- Voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä sekä tiedotus ja suhdetoimintaa
- Jäsenilleen eri-ikäisten kunto- ja terveysliikuntaa, voimistelun eri lajien harjoitus-, valmennus- ja
kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää
kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia
- Voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia
- Näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.
- Hankkia tarvittavia välineitä ja materiaaleja, sekä
- Vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja –
toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin
- Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Seurassa on kaksi toimivaa jaostoa, voimistelu- ja telinevoimistelujaosto, jotka toteuttavat edellä
mainittuja toimintoja omien, seuran kokouksen hyväksymien, toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti.
Seurassa toimii myös ystävyyden kilta.
Johtokunnan tehtävä:
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. YVoLin johtokunta vastaa seuran
hallinnollisesta toiminnasta: organisoi toimintaa, tekee taloudelliset päätökset ja suunnittelee kauden
toiminnan yhdessä jaostojen ja ohjaajien sekä ystävyyden killan kanssa.
Johtokunta:
- valmistelee ja laittaa seuran kokousten päätökset täytäntöön
- edustaa seuraa,
- kehittää seuran toimintaa,
- vastaa seuran omaisuudesta ja taloudesta,
- hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
- nimeää tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
- laatii seuran toiminta- ja taloussuunnitelman seuraava toimintavuotta varten
- laatii seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- hankkii ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita, yhdessä jaostojen kanssa
- hoitaa seuran tiedotustoimintaa
- päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
- laatii toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon sääntöjen mukaisesti
- valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tekee esitykset muista kunnia - ja ansiomerkeistä
- sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.
Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta, puheenjohtaja valitaan vuosittain.
Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

TOIMINTAKAUSI 2016 – 2017

KESKEISET TAVOITTEET
1. Seuran yhteishengen vahvistaminen
2. Seuran sääntöjen uudistaminen
3. Ohjaajien rekrytointi
4. Jaostojen toiminnan kehittäminen ja tukeminen
5. Jopoxin käytön kehittäminen
6. Näkyvyyden kehittäminen; tiedottamisen selkiyttäminen ja kehittäminen

HALLINTO
Kokoukset
Tavoite
Aika
Seuran vuosikokous
1 (2)
kevät (syys)
- Sääntöuudistuksessa mietittävä, järjestetäänkö jatkossa kevät- ja syyskokoukset.
Johtokunnan kokoukset
12
KOULUTUS
Jaostot suunnittelevat tarvitsemansa koulutukset omissa toiminta- ja taloussuunnitelmissaan.
Seura järjestää ensi kaudella jaostoille kaksi yhteistä koulutusta:
 EA –kurssi
 JOPOX -koulutus
TIEDOTUS
Koko seuran toiminnasta tiedotetaan YVOLIn www-sivuilla
Seuran omat tiedotteet sähköpostin kautta
Facebook –ryhmien viestinnän kehittäminen
Svolin ja Keplin tiedotteet
Kymppisanomien muistilista
Lehtijutut

VARAINHANKINTA
Jäsen- ja kausimaksutuotot
Avustukset
Talkootyöt
Sponsorit
Yhteistyökumppanit

