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1. YLEINEN
Kuopion Reippaan Voimistelijat ry (KRV) on aikaansa seuraava 116-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 tavoitetasoilla.
Aloitamme toimintakaudella 2022-2023 seuran uuden strategian laadinnan. Strategiatyöhän
osallistuu laaja joukko seuratoimijoita, johtokunta, jaostot ja valmentajat. Uusi strategia
otetaan käyttöön syksyllä 2023 uuden toimintakauden alkaessa. KRV:llä on Tähtiseuratunnus osoituksena laadukkaasta aikuisten, nuorten ja lasten harrasteliikunnan
toteuttamisesta.
Seuralla on käytössä kilparyhmien toimintakäsikirja, mikä on laadittu selkeyttämään toimintaa.
Toimintakäsikirja päivitetään tarvittaessa ja lähetetään kauden alussa luettavaksi
valmennusryhmäläisten perheille. Kaudella 2021-22 yhteistyössä tradenomiopiskelijan,
talousvastaavan ja toiminnanjohtajan kanssa tehtiin seuralle talousohjesääntö. Kilparyhmien
toimintakäsikirja ja talousohjesääntö on osa laatuseuran toimintatapoja ja ne sisältävät
käytännön ohjeistuksia mm. korvauksiin ja toimintamalleihin eri tilanteissa.
Voimistelun kilpalajeja KRV:ssä ovat naisten telinevoimistelu, joukkuevoimistelu, TeamGym
kilpa-aerobic ja tanssillinen voimistelu. Kaudella 2022-2023 seurassa toimii telinevoimistelun
ja joukkuevoimistelun jaostot. Kilpa-aerobic ja teamgym jaostotoiminta siirtyy pääseuran alle.
Tanssillinen voimistelu ja tanssi jatkaa pääseuran alla. Jaostot vastaavat oman lajin harraste
ja kilpatoiminnasta. Teamgymin, kilpa-aerobicin ja tanssillisen voimistelun kilparyhmien
toiminnan organisoinnista vastaavat lajin parista valitut toimihenkilöt (joukkueenjohtaja ja
rahastonhoitaja), harrasteryhmätoiminnasta vastaa pääseura.
KRV:stä on tullut merkittävä tapahtumajärjestäjä Kuopion alueella. Jo yhdeksättä kertaa
järjestettävä tanssin Polkuja -koreografia kilpailut ja viidesti järjestetty joukkuevoimistelun
Kalakukko cup kerää molemmat tapahtumat yli 1000 osallistujaa.
Seura on aktiivisesti mukana kehittämässä kuopiolaisten hyvinvointia ja järjestämässä
toimintaa vähävaraiselle sekä syrjäytymisvaarassa oleville kaupunkilaisille. Vuoden 2020
alussa aloitettu vähävaraisten rahastoa jatketaan tulevanakin toimintakautena. Kaudella
2022-23 rahastoon kerätään varoja yritysten lahjoittamana. Rahastosta myönnetään
avustusta vapaamuotoisten hakemusten perusteella.

2. HALLINTO
Johtokunta vastaa Kuopion Reippaan Voimistelijoiden strategiasta, toimintasuunnitelmasta ja
sen johtamisesta, toiminnan ja talouden suunnittelusta, liikunnan kehittämisestä sekä
toiminnan jatkuvasta arvioinnista yhdessä toiminnanjohtajan, valmennuskoordinaattorin,
talousvastaavan, aikuisliikunnan vastaavan sekä lajijaostojen kanssa.
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Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm. seuran ja olosuhteiden kehittäminen,
yhteistyökumppanuuksien solmiminen, talouden seuraaminen sekä avustusten ja hankkeiden
hakeminen ja koordinointi. Toiminnanjohtajan lisäksi kokoaikaisena työntekijänä jatkaa
valmennuskoordinaattori, joka toimii mm. valmentajien esimiehenä, vastaa laadun
kehittämisestä, koulutuksista sekä ohjaajien ja valmentajien työsuhde- ja palkka-asioista.
Lisäksi kaudella 2022-2023 seurassa toimii osa-aikaisena työntekijänä aikuisliikunnan
vastaava ja toimistotyöntekijä, joka vastaa aikuisliikunnasta sekä asiakaspalvelusta,
näytöksistä ja tapahtumista, Jäsentiedon päivittämisestä ja salin viihtyvyydestä. Seuraan
syksyllä 2020 palkattu talousvastaava vastaa osto- ja myyntilaskuista, perinnästä,
kirjanpidosta, palkkojen ja matkalaskujen maksatuksesta sekä Netvisorin käyttötuesta.
Netvisorin käyttöönoton myötä seura on siirtynyt yhden tilin malliin ja tavoitteena on siirtää
myös joukkueiden tilit saman tilin alle.
Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n johtokunta muodostuu toimintakaudella 2022-2023
puheenjohtajasta sekä 7 jäsenestä. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa,
tarvittaessa useammin. Johtokuntaa täydennetään syyskokouksessa teamgymin edustajalla.
Kaudesta 2019-20 alkaen johtokunnan lisäksi seuran toiminnasta on vastannut lajijaostot.
Lajijaostot ovat kaudella 2022-23 joukkuevoimistelu- ja naisten telinevoimistelu-jaosto.
Lajijaostojen toiminta jatkuu tulevalla kaudella entiseen malliin. Pääseuran alle siirtyy
teamgymin ja kilpa-aerobicin toiminta sekä edellisellä kaudella käynnistynyt tanssillisen
voimistelun harraste- ja valmennusryhmien toiminta. Jaoston vastuulliseen toimikuntaan
kuuluu kuudesta kahteentoista 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.
Seurassa voi harrastaa, kilpailla, toimia ohjaajana ja valmentajana. Seuran on aktiivinen
toimija Kuopiossa ja sillä on merkittävä rooli kuopiolaisten terveyden ja hyvinvoinnin
ylläpitäjänä, seura tarjoaa tyhy-tunteja eri organisaatioille. Liikuntamahdollisuuksien lisäksi
seura tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan esimerkiksi
vapaaehtoistyöhön.
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Kuopion Reippaan Voimistelijat ry organisaatiokaavio
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3.1. Perheliikunta ja lasten ja nuorten harrasteryhmät
Perheliikunnan sekä lasten ja nuorten harrasteryhmien tunnit suunnitellaan salivuorojen ja
ohjaajaresurssien pohjalta palvelemaan mahdollisimman suurta joukkoa kuopiolaisia ja
mahdollisimman eri puolilla kaupunkia. Kaikki seuramme lajit tarjoavat
harrastemahdollisuuksia lapsille. Kaudella 2022-2023 aloitamme erityislapsille suunnatun
ryhmä Kalevalan koululla. Olemme mukana Voimisteluliiton Erityistä voimaa -hankkeessa,
mistä saamme tukea ja sparrausta toiminnan käynnistämiseen.
Tavoitamme perheitä ja nuoria myös avustusjärjestö HOPEn kautta, jonka kanssa olemme
tehneet yhteistyötä tarjoamalla vapaaoppilaspaikkoja harrasteryhmiin. Seura on mukana
Pohjois-Savon Liikunnan ja Kuopion kaupungin kanssa järjestämässä matalan kynnyksen
harrastetoimintaa mm. suuren suosion saavuttaneissa Liikuntalauantai -päivissä.
Seura pyrkii vastaamaan jäseniltään tulleeseen kysyntään lisäämällä resurssien mukaan
voimistelun harrasteryhmiä, jotta saataisiin luonnollinen jatkumo tuntien ja ryhmien välille.
Suuren suosion saaneet Open Gym -vuorot jatkuvat. Ne ovat suunnattu perheille ja niissä
tarjotaan vapaata temppuilua lapsille, nuorille ja aikuisille. Harrasteryhmien laatua tarkkailee
seuran valmennuskoordinaattori kiertämällä harjoituksissa mukana ja tukemassa ohjaajia
harrasteryhmien ohjauksessa.
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Kesäleirien ja -toiminnan järjestämiseen haemme palkkaustukea OP-kesäduuni toiminnasta,
kaupungin nuorten työllistämiseen tarkoitetutuista kesätyöseteleistä sekä muista tarjolla
olevista väylistä.
Jatkamme tammikuussa 2020 aloitettua vähävaraisten lasten ja nuorten harrastuksen
tukemista rahaston avulla.

3.2. Aikuisten liikunta
Aikuisten harrasteliikunnan tunnit järjestetään pääasiassa KRV:n omalla salilla kaupungin
keskustassa. Kaudella 2022-2023 ohjaajatilanteen niin salliessa, järjestämme aikuisten
ryhmäliikuntaa oman salin lisäksi Hiltulanlahden ja Pitkälahden kouluilla. Nämä kouluilla
järjestettävät ryhmät ovat erillismaksulla eivätkä kuulu aikuisien ryhmäliikunnan kausikortin
piiriin. Vähennämme aikuisten ryhmäliikunnan tuntitarjontaa 20 viikkotuntiin, jolloin pystymme
hieman laskemaan osallistumismaksua jumppiin. Pyrimme näin saamaan uusia liikkujia
joukkoomme. Koronan myötä aikuisten ryhmäliikunnan osallistujamäärät ovat selvästi
laskeneet.
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. Kuukausittain
kokoontuva aikuisliikunnan kehittämistiimi Tähtitiimi jatkaa toimintaansa aikuisliikunnan
kehittämiseksi ja laadun ylläpitämiseksi. Tähtitiimiin kutsumme kaudella 2022-2023 mukaan
kaikki aikuisliikunnan ohjaajat. Näin lisäämme ohjaajien kesken yhteisöllisyyttä sekä tiedon
kulkua.
Aikuisten harrasteliikunnan tarjonnassa huomioimme edellisen kauden palautteet ja
kehitämme toimintaamme näiden palautteiden pohjalta. Poistamme ikään tai sukupuoleen
viittaavat jaottelut tunneissamme ja yhtenäistämme jumppamaksut siten, että kaikki tuntimme
on kaikkien saatavilla samalla hinnalla.
Seurassamme aloittaa sekä uusia että aikaisempina vuosina olleita aikuisliikunnan ohjaajia,
jotka tuovat mukanaan uutta energiaa ja uutta sisältöä aikuisten ryhmäliikuntatunneille.
Uutuustuntina aloittaa Asahi ja Flow jooga aikuisten ryhmäliikunnassa.

3.3. Kilpa- ja valmennustoiminta
Kilpa- ja valmennustoimintaa KRV:ssa on telinevoimistelussa, TeamGymissä, kilpaaerobicissa, joukkuevoimistelussa ja tanssillisessa voimistelussa. Seura pyrkii kehittämään,
tukemaan ja mahdollistamaan kilpalajien harrastamista. Jaostot kouluttavat ohjaajia,
valmentajia ja tuomareita. Seura järjestää säännöllisesti omia valmennusleirejä lajeissaan.
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4. KILTA
Killan toiminnan missio: Elinvoimaa läpi elämän Hyvässä seurassa on ilo liikkua.

4.1. Seuran toimintaan osallistuminen
Killan valitsema henkilö osallistuu kutsuttuna seuran johtokunnan kokouksiin. Teemme
talkootyötä seuran järjestämissä tapahtumissa. Siivoamme KRV:n salin viikoittain syys- ja
kevätkaudella. Tarvittaessa tarkistamme jäsenkortteja tuntien alussa.

4.2. Kiltakokoukset
Kilta järjestää syyskuussa killan vuosikokouksen. Kokouksessa esitellään toimintakertomus ja
valitaan killan johtokunnan (emännistön) jäsenet ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Päätetään
killan jäsenmaksun suuruus. Esitellään johtokunnan ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja
kerrotaan taloudellinen tilanne.

4.3. Kiltatilaisuudet ja muu toiminta
Kilta järjestää kiltatilaisuuden syys- ja kevätkaudella joka kuukauden kolmantena
keskiviikkona. Tilaisuuksien aiheet vaihtelevat. Ohjelmaan kuuluu pieni liikuntahetki,
pullakahvit ja yhteislaulua. Tilaisuus päättyy perinteiseen sisarpiiriin. Syksyllä ja keväällä
tehdään pieni kävelyretki lähialueelle. Keväthangilla hiihdetään kuutamossa ja luonnossa
patikoidaan syksyllä ja keväällä. Syyskausi päätetään joululounaalla. Keväällä tehdään retki
toimintakauden päätteeksi

4.4. Voimisteluliiton kiltatoimintaan osallistuminen
Osallistutaan valtakunnallisille kiltapäiville, -retkille ja -kursseille. Keväällä osallistutaan
Kuopion ja Vuorelan kiltojen yhteiseen alueelliseen tapahtumaan.

4.5. Killan voimistelu
Killan oma voimistelu on maanantaisin klo 15–16 Suokadun toimintakeskuksessa.
Ohjauksesta huolehtii kiltalaisten oma rinki. Osallistutaan Suomi Gymnaestradaan kesällä
2022 ja kansainväliseen tapahtumaan Amsterdamissa 2023

5. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Tulevalla toimintakaudella 2022–2023 Kuopion Reippaan Voimistelijoiden talousarvio on
laadittu nolla tavoitteella. Jaostojen talousarviot on laadittu mahdollisen edellisen kauden
ylijäämään perustuen alijäämäiseksi. 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. Myös erilaisista rahastoista, kuten
Minela-säätiöstä ja Svea rahastosta sekä Olvi-säätiöltä on haettu avustuksia.
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Loppuosa budjetista katetaan oman toiminnan ja varainhankinnan tuotoilla. Oman toiminnan
tuottoja ovat mm. jäsenmaksut, osittaiset harrastemaksut, valmennusryhmien toimintamaksut
ja näytöksistä ja tapahtumista saatu tuotto, ja varainhankintaa esimerkiksi arpajaiset.
Varainhankintaa tehostetaan mm. hankkimalla yhteistyökumppaneita.
Bellanrannan hallin toteutuminen mahdollistaa seuralle uuden varainhankinnan muodon:
avantouinnin järjestämisen Bellanrannan hallin läheisyydessä.

5.1. Jäsenmaksut
Kaudella 2022–2023 seuran jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun, joka käsittää koko
toimintakauden eli syksyn ja kevään sekä kesän. Seuraan voi liittyä myös kannatusjäseneksi.
Jäsenmaksut kaudella 2022-2023:
Aikuiset ja kilta
25 €
Lapset
25 €
Kannatusjäsenet
35 €
Aikuisten harjoitusmaksun voi maksaa myös 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
Seura on solminut yhteistyösopimuksia alueen firmojen ja toimijoiden kanssa.
Yhteistyökumppanuuksia pyritään hankkimaan kauden aikana lisää. Jaostot voivat myös
solmia johtokunnan hyväksymiä yhteistyösopimuksia.
Nykyiset KRV:n yhteistyökumppanit ovat:
● Kuopion kaupunki
● Pohjois-Savon Liikunta
● Urheiluakatemia
● Kauneushoitola AdaMiina
● Saurum/ Lumoava-korut
● Hieroja Ilari Sivonen
● Hiusstudio Iloa
● Pohjolan Matkat
● Refresco Finland Oy
● Kespro
● Pohjois-Savon Osuuspankki
● Mehiläinen
● Turva
● Ponsse
● Seripoint
● Kuopion Energia
● Falck
● KPY
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5.3. Omat salit
Seura on käyttänyt omaa salia keskustassa 1.9.2013 alkaen. NMKY:n tilat ovat osoitteessa
Kauppakatu 40-42. Omaan saliin keskitetään keskustan alueen kaikki aikuisten
ryhmäliikuntatunnit sekä valmennustoimintaa niiltä osin kuin se on aikataulullisesti
mahdollista. Seuran toimisto ja toiset omat salitilat (pieni ja iso sali) ovat olleet käytössä
syksystä 2019 saakka. Hermannin salit ja seuran toimisto sijaitsevat Haapaniemellä
osoitteessa Hermanninaukio 3. Hermannin salit ovat pääasiassa lasten ja nuorten harrasteja valmennusryhmäläisten käytössä. Omien vuokrakulujensa pienentämiseksi seura vuokraa
päivä- ja viikonloppuvuoroja myös muille toimijoille, kuten päiväkäyttöä Minna Canthin koulun
oppilaille sekä Sykettä korkeakoululiikunnalle. Pyrimme kehittämään myös uutta toimintaa
saliin.
Seuramme on etsinyt sopivia tiloja etenkin joukkuevoimistelun tarpeeseen. Kaudella 20212022 aikana käydyt neuvottelut Bellanrannassa sijaitsevan hallin vuokraamisesta etenivät ja
seura on tehnyt keväällä 2022 investointitukihakemuksen kaupungille. Hyvinvoinnin
edistämisen lautakunta on kokouksessaan 18.5.2022 myöntänyt seuralle investointitukea
116 780,25 €. Hallin saattaminen voimistelua palvelevaan kuntoon vaatii myös seuran
taloudellista panostamista. Usean vuoden ajan kerättyä taloudellista pääomaa tullaan
käyttämään kevätkokouksen 2022 päätöksen mukaisesti halliin liittyviin kuluihin.
Bellanrannassa sijaitsevan hallin on suunniteltu palvelevan joukkuevoimistelun kilparyhmiä,
sillä seuran omistamat kaksi joukkuevoimistelumattoa sijoitetaan uuteen halliin. Halliin on
suunniteltu lisäksi seuran kaikkien harrasteryhmien treenejä sekä mahdollisuuksien puitteissa
myöskilpa-aerobicin ja tanssillisen voimistelun, naisten telinevoimistelun ja teamgymin
kilparyhmien harjoituksia. Halli otetaan käyttöön tammikuussa 2023, jos kevätkokouksen
päätös halliin käytettävistä seuran varoista on myönteinen.

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. Seura edellyttää ohjaajan
sitoutumista ohjaukseen vähintään vuoden ajaksi.
Kevätkaudella valmennuskoordinaattori tarjoaa jokaiselle ohjaajalle ja valmentajalle
mahdollisuuden kehityskeskusteluun. Keskustelussa käydään läpi omia tavoitteita,
kouluttautumista, omaa osaamista ja tulevaisuutta. Seuran ohjaajat ja johtokunta käyvät
Voimisteluliiton, liikunnan aluejärjestöjen ja tanssin organisaatioiden järjestämissä
koulutuksissa. Lisäksi muita koulutusmahdollisuuksia tarkastellaan tarpeen ja
koulutustarjonnan mukaan.
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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. Valmennuskoordinaattori
järjestää aktiivisesti ohjaaja- ja valmentajapalavereja, vähintään neljä kauden 2022-23 aikana.
Palaverien yhteydessä on myös koulutuksia eri aiheisiin, kuten psyykkiseen valmennukseen,
lasten ja nuorten liikkumissuosituksiin ja muihin terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin liittyen.
Jokainen ohjaaja ja valmentaja saa kauden alussa luettavakseen perehdytysoppaan, missä
ilmenee seuran toimintatavat.

7. HENKILÖSTÖ
Kuopion Reippaan Voimistelijat toimii työnantajana seuran yli 100 ohjaajalle. Määrä vaihtelee
vuosittain tarpeen mukaan. Osa ohjaajista toimii sijaisina. Seura ja ohjaaja solmivat
valmentaja- tai ohjaajasopimuksen, josta ilmenee ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet.
Tuntikorvaus määritellään erillisen palkkataulukon mukaisesti. Seuran ohjaajien ja
valmentajien palkkataulukot ovat päivitetty kaudelle 2020-21. Seura liittyi kesällä 2021 Paltaan
urheiluseurojen liityntäpöytäkirjalla ja noudattaa täten urheiluseurojen työehtosopimusta.
Syksyllä 1.8.2022 alkaen toimintaa ohjaa myös paikallinen sopimus, missä seura on
tarkentanut korvauksia mm. kilpailu- ja leirimatkoihin liittyen.
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 seuran järjestämiin koulutuksiin sekä ohjaaja- ja valmentajapalavereihin.
Jokainen seuran ohjaaja ja valmentaja saa luettavakseen perehdytyskäsikirjan.
KRV:ssä jatkaa kokoaikainen toiminnanjohtaja ja valmennuskoordinaattori. Aikuisliikunnan
vastaavan ja toimistotyöntekijän toimenkuvassa työskentelee kaudella 2022-2023 vastaa osaaikainen työntekijää. Taloudesta ja kirjanpidosta vastaavana toimii osa-aikainen työntekijä.
Toiminnanjohtaja vastaa taloudesta ja hallinnosta, kehitystyöstä, olosuhteista sekä
avustuksista ja hankehauista. Valmennuskoordinaattori toimii mm. valmentajien esimiehenä,
vastaa yleisestä toiminnan laadusta, työsuhde- ja palkka-asioista. Aikuisliikunnan vastaava ja
toimistotyöntekijä vastaa aikuisliikunnasta, vastaa näytöksistä ja tapahtumista, Jäsentiedon
päivittämisestä sekä asiakaspalvelusta ja salin viihtyvyydestä. Talousvastaava hoitaa osto- ja
myyntilaskut, perinnän, kirjanpidon, palkkojen ja matkalaskujen maksatuksen sekä Netvisorin
käyttötuen. Talousvastaavan vastatessa taloudesta, toiminnanjohtajalle jää aikaa
yhteistyökumppanuuksien hoitamiseen. Toimiston työntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä
keskenään.
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
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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. Joka kevät
järjestettävässä kevätnäytöksessä jaetaan ruusu valmentajille, joukkueenjohtajille ja
rahastonhoitajille.
Vapaaehtoistyön mielekkyyden myötä seuraan saadaan luotua 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 lajien
kilpailukalenterin mukaisesti.
Seuran omia tapahtumia ja kilpailuja ovat
●
kevät- ja joulunäytökset
●
POLKUJA -koreografiakilpailu Kulttuuriareena 44:ssä ja Kuopion Musiikkikeskuksella
27.-28.1.2023
●
Joukkuevoimistelun Kalakukko Cup kevät 2023
●
Naisten telinevoimistelun liiton kilpailut syksyllä 2022 ja keväällä 2023
●
muut tanssi- ja voimistelutapahtumat sekä paikalliset tilaisuudet
Haluamme kehittyä ja olla yksi merkittävä tapahtumajärjestäjä Kuopion kaupungissa ja
teemme tiivistä yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa tapahtuma-asioissa.

10. VIESTINTÄ
Kuopion Reippaan Voimistelijoiden viestintää pyritään kehittämään nykyisestään.
Viestinnälle ja markkinoinnille tehdään oma vuosikello. Viestinnässä huomioidaan
seurailmeen hyödyntäminen eri viestintätilanteissa ja yhteyksissä. Seura hoitaa sisäistä
viestintää useiden eri välineiden kautta, kuten jäsenrekisteri Hoikan, sähköpostin,
nettisivujen ja whatsapp-ryhmien kautta. Ulkoinen viestintä tapahtuu sosiaalisen median,
lehtimainosten, nettisivujen ja yhteistöiden kautta.
Seuralla on käytössä 2020 päivitetty Jaana Pakkalan tekemä markkinointi- ja
viestintäsuunnitelma. Tehostamme SOME- kanavien käyttöä ja aktivoimme jaoston jäseniä ja
ohjaajia kanavien päivittämiseen.
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11. OLOSUHTEET
Kuopion Reippaan Voimistelijoiden johtokunta yhdessä seuran työntekijöiden kanssa tekee
koko ajan työtä voimistelun olosuhteiden parantamiseksi Kuopiossa. Olosuhteita on kehitetty
vuosittain eteenpäin, ja Voimistelupäivien myötä tulleet uudet Kuopio-hallin telineet ovat
parantaneet Kuopio-hallin olosuhteita. Edelleen haasteena on jatkuvat tapahtumat Kuopiohallissa, mitkä peruvat valmennusryhmien harjoituksia.
Pulmallisen salivuorotilanteen takia oman, voimistelulle sopivan toimivan ja riittävän suuren
tilan etsintä on tuottanut tulosta. Olemme löytäneet tilan, mihin saamme voimisteluvälineet
kuten joukkuevoimistelumatot pysyvästi.
KRV:n edustajat ovat toimineet aktiivisesti seurafoorumissa, joka muiden Kuopion kaupungin
seurojen kanssa edistää muun yhteistyön ohella olosuhdeasioita Kuopiossa.
Kauden 2022-23 aikana seuran suurin tavoite on tavoittaa toimintaan mukaan koronan takia
toiminnasta pois jääneet entiset aikuisjäsenet. Toivotamme seuran toimintaan tervetulleeksi
myös kaikki uudet jäsenet.

