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1. YLEINEN 
 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry (KRV) on aikaansa seuraava 113-vuotias voimistelu- ja 

liikuntaseura, jonka toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää jäsenistönsä 

keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista 

voimistelua ja liikuntaa eri toiminta – ja tavoite tasoilla.  

 

Jatkamme vuosiksi 2017–2022 laaditun strategiamme toteuttamista toimintavuonna 2019-

2020.  Strategian painopisteitä ovat jaostotoiminnan käynnistäminen ja tarkka talouden 

seuranta. KRV:llä on Tähtiseura- tunnus, osoituksena laadukkaasta aikuisten, nuorten ja 

lasten harrasteliikunnan toteuttamisesta.   

 

Johtokunta työstää kauden alkuun mennessä talousohjesäännön selkeyttämään toimintaa. 

Talousohjesääntö tulee sisältämään käytännön ohjeistuksia mm. korvauksiin ja 

toimintamalleihin eri tilanteissa ja on osa laatuseuran toimintatapoja. 

 

Voimistelun kilpalajeja KRV:ssä ovat naisten telinevoimistelu, joukkuevoimistelu, Team Gym, 

kilpa- aerobic ja dance. Kullekin kilpalajille perustetaan oma jaosto. Jaosta vastaa oman lajin  

harraste- ja kilpatoiminnasta.  

 

KRV:stä on tullut merkittävä tapahtumajärjestäjä Kuopion alueella. Jo viidesti järjestetty 

tanssin Polkuja -koreografia kilpailut ja neljästi järjestetty joukkuevoimistelun Kalakukko cup 

kerää molemmat tapahtumat yli 1000 osallistujaa.  Voimisteluliitto myönsi seuralla merkittävän 

valtakunnallisen tapahtuman ja KRV järjestää Voimistelupäivät ja Lumo-finaalin kesäkuussa 

2020, jonne odotetaan noin 6000 voimistelijaa ja yhteensä noin 20 000 osallistujaa. 

Voimistelupäiviä varten on koottu järjestelytoimikunta, joka vastaa tapahtuman suunnittelusta 

ja toteutuksesta kaudella 2019-20.  

 

Seura on aktiivisesti mukana kehittämässä kuopiolaisten hyvinvointia ja järjestämässä 

toimintaa vähävaraiselle sekä syrjäytymisvaarassa oleville kaupunkilaisille. Haemme kaudella 

2019-20 Kake-hankkeesta tukea tällaisen toiminnan järjestämiselle.  

 

2. HALLINTO 
 

Johtokunta vastaa Kuopion Reippaan Voimistelijoiden strategiasta, toimintasuunnitelmasta ja 

sen johtamisesta, toiminnan ja talouden suunnittelusta, liikunnan kehittämisestä sekä 

toiminnan jatkuvasta arvioinnista yhdessä toiminnanjohtajan ja lajijaostojen kanssa.  

Toiminnanjohtajan lisäksi palkataan kokoaikainen valmennuskoordinaattori, joka toimii mm. 

valmentajien esimiehenä, vastaa aikuisten liikunnasta, yleisestä laadusta ja vuorojen hausta. 

Lisäksi palkataan projektityöntekijä, joka vetää erilaisia projekteja- ja hankkeita ja vastaa niihin 

liittyvien rahoitusten hauista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, vastaa näytöksistä ja 

tapahtumista, Jäsentiedon päivittämisestä sekä asiakaspalvelusta ja salin viihtyvyydestä.  

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n johtokunta muodostuu toimintakaudella 2019 – 2020 

puheenjohtajasta sekä 6-12 jäsenestä. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, 

tarvittaessa useammin.  

 



 

Kaudesta 2019-20 alkaen johtokunnan lisäksi seuran toiminnasta vastaavat lajijaostot. 

Lajijaostot ovat Joukkuevoimistelu-jaosto, Telinevoimistelu-jaosto, Dance-jaosto, TeamGym- 

jaosto ja Kilpa-aerobic-jaosto. Jaoston vastuulliseen toimikuntaan kuuluu kolmesta – 

viitentoista jäsentä. Jaostojen toimikuntien jäsenten toimintakausi on yksi toimintakausi 

kerrallaan. Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran 

johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. Kukin jaosto valitsee jaoston toiminnassa 

tarvittavat muut kuin seuran varsinaisen kokouksen valitsemat toimihenkilöt.  

 

3. TOIMINTA 
 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:ssä on mahdollista harrastaa ja kilpailla läpi elämän 

monilla eri toiminta- ja tavoitetasoilla monissa eri tanssin muodoissa ja voimistelun lajeissa. 

Mukana oleminen myös ilman liikunnan harrastamista on mahdollista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpa-aerobic 



 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry organisaatiokaavio 

 

 

 

Toiminnasta tiedottaminen tapahtuu pääasiassa seuran www-sivujen ja Hoikan kautta.   

 

3.1. Perheliikunta ja lasten ja nuorten harrasteryhmät 
 

Perheliikunnan ja lasten ja nuorten harrasteryhmien tunnit suunnitellaan salivuorojen ja 

ohjaaja resurssien pohjalta palvelemaan mahdollisimman suurta joukkoa kuopiolaisia ja 

mahdollisimman eri puolilla kaupunkia.   

 

Maksullisten tuntien rinnalla tarjotaan maksuttomia harrastamisen vaihtoehtoja. Järjestämme 

perheliikuntaa sisältävän Reipas Aamu kokoontumisen yhteistyössä Kallaveden seurakunnan 

kanssa.  

 

Tavoitamme perheitä ja nuoria myös avustusjärjestö HOPEn ja Tyttöjen talon kautta, joiden 

kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Seura on mukana Pohjois-Savon Liikunnan 

järjestämällä matalan kynnyksen harrastetoiminnan tuottamisessa mm. suuren suosion 

saavuttaneissa Liikunta Lauantai päivissä. 

 



 

Seura pyrkii vastaamaan jäseniltään tulleeseen kysyntään lisäämällä resurssien mukaan 

voimistelun harrasteryhmiä, jotta saataisiin luonnollinen jatkumo tuntien ja ryhmien välille. 

Edelliskaudella suuren suosion saaneet open gym -vuorot jatkuvat. Ne on suunnattu perheille 

ja niissä tarjotaan vapaata temppuilua lapsille, nuorille ja aikuisille. 

 

3.2. Aikuisten liikunta 
 

Aikuisten harrasteliikunnan tunnit järjestetään pääasiassa KRV:n omalla salilla kaupungin 

keskustassa. Lisäksi pyrimme salivuorojen ja ohjaajaresurssin pohjalta järjestämään aikuisten 

harrasteliikunnan tunteja myös kouluilla. Olemme hakeneet ja tavoitelleet etenkin Etelä-

Kuopion alueen aikuisväestöä. 

 

Tavoitteenamme on eri-ikäisten ja eri kuntoisten kuopiolaisten liikuttaminen, hyvinvoinnin 

lisääminen, tarjonnan monipuolisuus, uutuuksien tarjoaminen ja laadukas ohjaus.  

Tarjoamme myös lyhytkursseja ja teema ym. ylimääräisiä tunteja, joista osa on jäsenille 

maksuttomia osa maksullisia 

 

Aikuiset jäsenet ovat seuran menestyksellisen toiminnan kulmakivi ja siksi aikuisten liikunnan 

kehittäminen ja laadun ylläpitäminen ovat menestyneen seuratoiminnan tae. 

Aikuisten harrasteliikunnan tarjonnassa huomioimme myös miehet ja ikäihmiset. Ikinuorten 

jumppacoctail-tunneille halukkaat voivat osallistua jäsenmaksun maksettuaan kertamaksulla. 

 

3.3. Kilpa- ja valmennustoiminta 
 

Kilpa- ja valmennustoimintaa KRV:ssa on telinevoimistelussa, TeamGymissä, kilpa-

aerobicissa, tanssissa ja joukkuevoimistelussa. Seura pyrkii kehittämään, tukemaan ja 

mahdollistamaan kilpalajien harrastamista. Jaostot kouluttavat ohjaajia, valmentajia ja 

tuomareita. Seura järjestää säännöllisesti omia valmennusleirejä kaikissa lajeissaan.  

 

4. KILTA 
  

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden Uskollisuuden Kilta valitsee edustajan johtokunnan 

kokouksiin, joissa edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kaudella 2019-20 Kilta järjestää 

Savo-Karjalan alueen Syyspäivän 21.9.2019. Syyspäiville odotetaan noin 100 osallistujaa. 

 

4.1. Kiltakokoukset 
 

Kilta järjestää syyskuussa killan vuosikokouksen. Kokouksessa esitellään vuosikertomus ja 

valitaan killan johtokunta ja muut toimihenkilöt ja mahdolliset toimikunnat. Päätetään 

jäsenmaksun suuruus ja esitellään tulo- ja menoarvio sekä johtokunnan ehdotus 

toimintasuunnitelmaksi. 

 

4.2 Kiltatilaisuudet 
 

Kilta järjestää kiltatilaisuudet kuukauden kolmas keskiviikko. Tilaisuuksien aihe vaihtelee 

(esitelmiä, matkakertomuksia, omia juttuja), mutta ohjelmaan kuuluvat aina pullakahvit ja 



 

yhteislaulua. Tilaisuus päättyy aina yhteiseen sisarpiiriin. Syksyllä ja keväällä tehdään pieni 

kävelyretki lähialueelle. Keväthangilla hiihdetään kuutamossa ja keväällä patikoidaan 

luonnossa. Joulukuussa on lounas ja toukokuussa retki lähiseudulle. 

 

4.3. Voimisteluliiton kiltatoimintaan osallistuminen 
 

Keväällä Killan jäsenet osallistuvat Kuopion ja Vuorelan kiltojen yhteiseen alueelliseen 

tapahtumaan, jonka järjestelyvastuu vaihtuu vuosittain. Maalis-huhtikuun vaihteessa on joka 

toinen vuosi Savo-Karjalan alueen kiltojen yhteiset Irman-päivät, jossa Kilta on mukana. 

Tapahtuman järjestelyvastuu vaihtuu vuosittain. Mahdollisuuksien mukaan KRV:n kiltalaiset 

osallistuvat myös muihin alueellisiin tapahtumiin sekä Voimisteluliiton järjestämiin 

valtakunnallisiin tapahtumiin mm. kiltapäiville. 

 

4.4. Kiltalaisten voimistelu 
 

Killan oma voimistelu maanantaisin klo 15–16 Suokadun palvelutalolla. Ohjaajina oma 

”rengas” eli Hertta Hytönen, Pirjo Karinen, Aila Mikkonen ja Marja Pekkarinen. 

 

      5. TALOUDELLINEN TOIMINTA 
  

Tulevalla toimintakaudella 2019–2020 Kuopion Reippaan Voimistelijoiden budjetti on  742 

424,78  euroa. Talousarvio on laadittu nolla tavoitteella. Budjetti päivitetään kesäkuun loppuun 

mennessä. 

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden budjetista osa muodostuu erilaisista avustuksista. Seura 

hakee yleisavustusta Kuopion kaupungilta ja lisäksi muita avustuksia haetaan mm. 

Voimisteluliitolta, OKM:ltä, AVI:lta ja Olympiakomitealta.  

Loppuosa budjetista katetaan oman toiminnan ja varainhankinnan tuotoilla.  Oman toiminnan 

tuottoja ovat mm. perityt harjoitusmaksut ja näytöksistä saatu tuotto ja varainhankintaa 

esimerkiksi arpajaiset. Varainhankintaa tehostetaan mm. kehittämällä näytöstoimintaa, 

koulutuksilla ja tavara-arpajaisilla. 

 

5.1. Jäsenmaksut 
 

Kaudella 2019–2020 seuran jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun, joka käsittää koko 

toimintakauden eli syksyn ja kevään sekä kesän. Seuraan voi liittyä myös kannatusjäseneksi.  

 

Jäsenmaksut kaudella 2019-2020:  

Aikuiset ja kilta  20 €  

Lapset    20 € 

Kannatusjäsenet  35 € 

 

Aikuisten harjoitusmaksun voi maksaa Smartum –maksuvälineillä, Tyky –seteleillä, 

Sporttipassilla, ja Ticket-maksuvälineillä. Kyseisillä maksuvälineillä maksettaessa 

maksaminen hoidetaan seuran toimistolla. Jäsenmaksun osuutta edellisillä ei voi maksaa. 

 



 

5.2. Yhteistyökumppanit ja sponsorit 

 

Seuralla on tällä hetkellä muutamia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanuuksia pyritään 

hankkimaan kauden aikana. Jaostot voivat myös solmia johtokunnan hyväksymiä 

yhteistyösopimuksia.  Kaudella 2019-20 syvennämme yhteistyötämme oppilaitosten kanssa, 

Savonian tanssin opiskelijat ja Lumit -opiskelijat, ovat tuoneet osaamista etenkin tanssijaoston 

toimintaan. 

 

Nykyiset KRV:n yhteistyökumppanit ovat:  

● Kuopion kaupunki 

● Kauneushoitola AdaMiina 

● Saurum/ Lumoava-korut 

● Hieroja Ilari Sivonen 

● Tyttöjen Talo 

● Hiusstudio Iloa 

● Pohjolan Matkat 

● Ramin konditoria 

● Refresco Finland Oy 

● Kespro 

 

Yhteistyökumppaneiden merkitys tulee entisestään korostumaan Voimistelupäivien ja Lumo-

finaalin johdosta.  

          

      5.3. Oma sali 
 

Seura on käyttänyt omaa salia 1.9.2013 alkaen. NMKY:n tilat ovat osoitteessa Kauppakatu 40 

- 42, myös seuran toimisto on näissä tiloissa. Omaan saliin keskitetään keskustan alueen 

kaikki aikuisten ryhmäliikuntatunnit, sekä valmennustoimintaa niiltä osin kuin se on 

aikataulullisesti mahdollista. Omien vuokrakulujensa pienentämiseksi seura vuokraa päivä- ja 

viikonloppuvuoroja myös muille toimijoille sekä kehittää uutta toimintaa saliin. Seuran 

toiminnan kasvaessa myös tilaresursseja kartoitetaan koko ajan vastaamaan tarvetta. Kauden 

2019-20 aikana tullaan neuvottelemaan yksityisten tilojen vuokraamisesta. 

 

6. KOULUTUS 
 

Kuopion Reippaan Voimistelijat kouluttaa säännöllisesti ohjaajia ja johtokunnan jäseniä. 

Jaostot kannustavat kouluttautumaan tukemalla koulutukseen lähtijöitä. Jaosto tukee 

tarkoituksenmukaisille ja jaoston hyväksymille kursseille osallistumista 50% koulutuksen 

hinnasta ja tuomarikoulutuksista korvataan kaikki koulutuksen kulut. Syksystä alkaen 

valmennuskoordinaattori pitää valmentajille kehityskeskustelut sekä syksyllä että keväällä ja 

jokaiselle kirjataan omat henkilökohtaiset tavoitteet.  

Seuran ohjaajat ja johtokunta käyvät Voimisteluliiton, liikunnan aluejärjestöjen ja tanssin 

organisaatioiden järjestämissä koulutuksissa. Lisäksi muita koulutusmahdollisuuksia 

tarkastellaan tarpeen ja koulutustarjonnan mukaan.  

Seuran sisäisten koulutusten tarjontaa yritetään lisätä, koska osaamista on paljon. Tämä 

etenkin lasten- ja nuorten ohjaajien kohdalla.  



 

Omien koulutusten lisäksi koulutusyhteistyötä tehdään Pohjois-Savon Liikunnan ja 

Voimisteluliiton kanssa.  

7. HENKILÖSTÖ 
 

Kuopion Reippaan Voimistelijat toimii työnantajana seuran yli 70 ohjaajalle. Määrä vaihtelee 

vuosittain tarpeen mukaan. Osa ohjaajista toimii sijaisina. Seura ja ohjaaja solmivat 

ohjaajasopimuksen, josta ilmenee ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet. Tuntikorvaus 

määritellään erillisen palkkataulukon mukaisesti.  

Ohjaajilta edellytetään ryhmän ohjaamista edellyttävää osaamista, kun he hakeutuvat KRV:n 

palvelukseen. Osaaminen näytetään näytetunneilla ja osaamista lisätään koulutuksella. 

Ohjaajat tutustutetaan seuraan ja sen käytänteisiin kauden alussa ja ohjaajat velvoitetaan 

osallistumaan ohjaaja- ja valmentajapalavereihin.   

KRV:lle on palkattu kokoaikainen toiminnanjohtaja ja kokoaikainen valmennuskoordinaattori, 

joka toimii mm. valmentajien esimiehenä, vastaa aikuisten liikunnasta, yleisestä laadusta ja 

vuorojen hausta. Lisäksi palkataan projektityöntekijä, joka vetää erilaisia projekteja- ja 

hankkeita ja vastaa niihin liittyvien rahoitusten hauista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, 

vastaa näytöksistä ja tapahtumista, Jäsentiedon päivittämisestä sekä asiakaspalvelusta ja 

salin viihtyvyydestä.   

Henkilöstöstä ja voimistelijoista pidetään huolta, heitä kiitetään, kannustetaan ja palkitaan. 

Seura jakaa tunnustuksen mm. aktiivisesti toimineelle nuorelle ohjaajalle, vuoden 

tsempparille, vuoden valmentajalle, vuoden onnistujalle, vuoden joukkueelle, vuoden 

esikuvalle, vuoden menestyjälle ja vuoden ahkeralle harjoittelijalle. 

Kukin jaosto valitsee lajikohtaiset palkintojen saajat ja johtokunta päättää muutoin 

palkittavista. 

 

Seuran edustajina luottamustehtävissä ovat: 

Voimisteluliiton kiltatyön asiantuntijaryhmä ja Seurakummi: Pirjo Karinen 

Voimisteluliiton ehdollepanotoimikunta: Merja Naamanka 

 

8. VAPAAEHTOISET 
 

Kuopion Reippaan Voimistelijat on tunnettu tapahtumajärjestäjä. Yhtenä onnistuneiden 

tapahtumien edellytyksenä on toimiva ja palkitseva vapaaehtoistyö. Tapahtumat 

organisoidaan siten, että jokainen kokee olevansa merkityksellinen, tietää tehtävänsä eikä 

kuormitu liikaa. Vapaaehtoiset palkitaan ja heistä pidetään hyvää huolta. Osa 

vapaaehtoistyön mielekkyyttä seurassa on sen avulla luotu hyvä henki ja yhteisöllisyyden 

kokemus. Osana varsinaista toimintaa vapaaehtoistyö mahdollistaa erilaisen mutta 

arvokkaan mahdollisuuden osallistua seuratoimintaan. 

 

    9.  KILPAILUT JA TAPAHTUMAT 
  

Aikuisten jäsenille järjestetään jo perinteeksi muodostuneet pikkujoulujumpat, 

kinkunsulatusjumpat, ystävänpäiväjumpat, kevätkarkelot. Lisäksi suunnitteilla on erilaisia 

teemapäiviä esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.  



 

Seurassa toimivat ryhmät kilpailevat ja esiintyvät kunkin ryhmän suunnitelman ja eri 

kilpailukalentereiden mukaisesti. KRVDance Academyn ryhmät ovat mukana erilaisissa 

tanssin valtakunnallisissa katselmuksissa ja kilpailuissa. 

 

Seuran omia tapahtumia ja kilpailuja ovat  

● kevät- ja joulunäytökset  

● POLKUJA-koreografiakilpailu 18.1.2020 

● Joukkuevoimistelun Kalakukko Cup 4.4.2020 

● Naisten telinevoimistelukilpailut 12.-13.10.2019 ja keväällä 2020 

● Omat tanssit - tapahtuma 

● Team Gym kilpailut 

● muut tanssi- ja voimistelutapahtumat sekä paikalliset tilaisuudet 

● FDO tanssi, street dance SM-osakilpailu 14.-15.3.2020 

● liiton kevätkokous 21.3.2020 

 

Haluamme kehittyä ja olla yksi merkittävä tapahtumajärjestäjä Kuopion kaupungissa ja 

teemme tiivistä yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa tapahtuma-asioissa. 

 

Voimistelupäivät ja Lumo-finaali 2020 

 

KRV on saanut järjestääkseen Voimistelupäivät ja Lumo-finaalin 5.-7.6.2020 Kuopiossa. 

Kuopion kaupunki tukee tapahtumaa mm. tarjoamalla sille suorituspaikat ja majoituskoulut. 

 

Tapahtuman ydintiimiin on valittu Merja Naamanka, Jaana Pakkala, Titta Airaksinen, Hanna 

Rissanen ja Jonna Heikkinen. Ydintiimin lisäksi tapahtumalle on koottu järjestelytoiminkunta, 

jonka puheenjohtajana toimii Marko Heikkinen.  

 

10. VIESTINTÄ 
 

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden viestintää pyritään kehittämään nykyisestään. 

Viestinnässä huomioidaan seurailmeen hyödyntäminen eri viestintätilanteissa ja yhteyksissä. 

 

Seuralla on käytössä vuonna 2017 valmistunut ja Jaana Pakkalan tekemä markkinointi- ja 

viestintäsuunnitelma.  

Tehostamme SOME- kanavien käyttöä ja aktivoimme ohjaajia kanavien päivittämiseen. Jaana 

Pakkala toimii seurassa viestinnästä konsultoivana henkilönä.  

 

11. OLOSUHTEET 
 

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden johtokunta yhteistyötahoineen tekee koko ajan työtä 

voimistelun olosuhteiden parantamiseksi Kuopiossa. Pulmallisen salivuorotilanteen takia 

oman, voimistelulle sopivan toimivan ja riittävän suuren tilan etsintä on koko ajan käynnissä. 

 

KRV:n edustajat ovat toimineet aktiivisesti seurafoorumissa, joka muiden Kuopion kaupungin 

seurojen kanssa edistää muun yhteistyön ohella olosuhdeasioita Kuopiossa. 


