
Mikkelin Voimistelijoiden strategia vuosille 2021-2025

Strategiakauteen 2021-2025 seuramme lähtee uudella nimellä, kun jäsenistömme päätti
elokuussa 2019 muuttaa seuran nimen Mikkelin Naisvoimistelijoista Mikkelin
Voimistelijoiksi eli MiVoksi. Uudella nimellä haluamme sekä kuvata seuramme lajeja
paremmin että entistä selkeämmin toivottaa pojat ja miehet tervetulleiksi toimintaamme.

Tämän strategian tarkoituksena on kuvata seuran tulevien vuosien valintoja, tavoitteita ja
toimenpiteitä.

Tällä strategiakaudella tuomme seuraamme uutena lajina kilpa-aerobicin. Muita
painopistelajeja tulevat olemaan tanssillinen voimistelu, akro ja cheerleading. Lisäksi
aiomme panostaa erilaisiin tapahtumiin, erityisryhmiin sekä kouluttamiseen. Pidämme
valittuja fokusalueita seuramme ydintoimintana, mutta ennen kaikkea haluamme
panostaa seuran sujuvaan arkeen ja jäsentemme liikuttamiseen.

Tulevina vuosina tärkeimpänä haasteena on onnistua pitämään seura houkuttelevana
jäsenille, ohjaajille ja johtokunnalle. Seuran tarjonta tulisi tällä strategiakaudella tuotteistaa
ja seuran tulisi satsata yhä enemmän mm. ikääntyvien liikkumiseen. Tärkeää on, että
seura pysyy harrasteliikunnan monipuolisena tarjoajana niin lapsille, aikuisille ja yhä
enenevissä määrin ikääntyville. Voimistelun eri osa-alueet sekä tanssi tulevat olemaan
jatkossakin seuran tärkeimmät osa-alueet ja tähän suuntaan seuran omaa
liikuntatarjontaa halutaan kehittää ja näin ollen vahvistaa seuran asemaa itsenäisenä ja
elinvoimaisen seurana.

Visio: MiVo toimii laadukkaana kasvattajaseurana sekä jäsenilleen että työntekijöilleen.
Seuran asiantuntijuus on tunnistettu ja sitä hyödynnetään kansallisesti.

Toiminta-ajatus: Mikkelin Voimistelijat ry. järjestää ryhmäliikuntaa ja tarjoaa
esiintymismahdollisuuksia kaikenikäisille Mikkelin alueella. Mikkelin Voimistelijoiden
mukana liikkumalla saa terveellisiä elämyksiä, iloa ja laatua elämään.



TAVOITTEET VUOSITTAIN /TUNNUSLUVUT

Talouden tunnuslukujen seuranta
● Talousarvion seuranta toimintasuunnitelman mukaisesti (tavoitteena +/- 0)

Jäsenet
● Jäsenmäärä: lapset, nuoret, aikuiset, ikääntyvät
● Uusien jäsenien määrä/v
● Jatkavien jäsenten määrä
● ryhmien täyttöaste

Ohjaajat
● Määrä (lapset, nuoret ja aikuiset)
● Ohjaajien koulutusten määrä (lapset, nuoret, aikuiset, esiintyvät ryhmät)
● Vapaita ohjaajien paikkoja hakeneiden määrä
● Poislähteneiden ohjaajien määrä
● Jatkavien ohjaajien määrä

Tapahtumiin osallistuminen
● Paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset voimisteluliiton tapahtumat

Itsejärjestetyt tapahtumat
● Määrä
● kohderyhmä

Tapaturmat
● Määrä (lasten, nuorten ja aikuisten tapaturmat)

Tiedottaminen, mainonta ja markkinointi
● julkaistut lehtijutut määrä
● itse maksetut mainokset määrä
● Menovinkit määrä
● radionäkyvyys määrä
● Näkyminen ulkopuolisten toimijoiden järjestämissä tapahtumissa määrä

Hankkeet
● Omien hankkeiden määrä
● Alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin osallistuminen

Koulutus
● Sisäisten koulutusten määrä
● Ulkopuoliset koulutukset


