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Viipurin Reippaan 
toimintatarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää 
liikuntaharrastusta tarjoamalla lapsille ja 
aikuisille harrastuksen voimistelun parissa. 
Tarjoamme monipuolista ja laadukasta 
voimistelun ohjausta ja valmennusta. 
Toimintamme on voittoa tavoittelematonta 
ja harrastaminen sopuhintaista. 



Viipurin Reippaan 
Arvot

• Laadukas toiminta: Seurassamme on innokkaat ja innostavat 
ohjaajat ja valmentajat, intohimoiset työntekijät ja 
vastuullinen hallitus. Haluamme kunnioittaa pitkää 
historiaamme ja pysyä arvokkaana seurana myös jatkossa.

• Innostuneet voimistelijat: Pyrimme pitämään kaikki jäsenet, 
lapset ja aikuiset, innostuneina voimistelusta, jotta harrastus 
jatkuisi mahdollisimman kauan ja tukisi heidän fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Innostuneet 
voimistelijat ovat myös motivoituneempia ja näin myös 
kilpavoimistelussa päästään parempiin tuloksiin.

• Jatkuva kehittyminen: Tuemme ohjaajien, valmentajien ja 
seuratyöntekijöiden jatkuvaa kouluttautumista. Jatkamme 
seuran toiminnan kasvattamista ja kehittämistä ja sen 
pitämistä ajan tasalla. Haluamme myös varmistaa 
voimistelijoiden mahdollisuuden kehittyä ja edetä omaan 
tahtiin.



Viipurin Reippaan 
Visio 2020

• Tahdomme olla nykyaikainen ja ajan hermolla 
pysyvä, näkyvä ja vetovoimainen voimisteluseura. 

• Pystymme tarjoamaan laadukkaan ja monipuolisen, 
jatkuvan harrastuksen yhä useammalle lapselle, 
nuorelle, aikuiselle ja seniorille. 

• Lahden alueella toimivista seuroista olemme yksi 
suurimmista lasten ja nuorten liikuttajista. Näin 
omalta osaltamme tuemme alueen lasten ja 
nuorten hyvinvointia. 



Strategiset 
painopisteet



Harjoitusolosuhteiden parantaminen

• Seuran jäsenmäärän edelleen kasvaessa vuosittain, harjoitteluun sopivia olosuhteita ei ole enää 
riittävästi ja nykyisten tilojen hyödyntäminen  on jo nyt vedetty äärimmilleen. 

• Nykyisessä tilassa koetaan olevan sisäilmaongelmia, jotka osa aikuisista on katsonut lapsille 
haitalliseksi. Sisäilmasta on tullut valituksia seuran omilta jäseniltä sekä tilan muilta käyttäjiltä. 

• Saliin kulku koetaan vaaralliseksi. Kulkeminen voimistelusaliin tapahtuu pimeän ja turvattoman 
tunnelin kautta. Usein lapset ylittävät tietä väärässä kohtaa, ilman suojatietä. Lisäksi ulko-ovi 
avautuu suoraan jalkakäytävälle, jossa kulkevat pyöräilijät aiheuttavat vaaratilanteita.

• Voimistelun harrastajien voimakkaan kasvun myötä seuralla on tarvetta suuremmalle tilalle ja 
turvallisemmalle harjoitusympäristölle. Vierumäen Volttiareenaa on pystytty osittain 
hyödyntämään kilparyhmien harjoitteluun, mutta se ei ole toimiva ratkaisu harrasteryhmien 
kohdalla. 

• Toimintakauden 2019 aikana johtokunta valitsee työryhmän selvittämään harjoitusolosuhteiden 
parantamista. Työryhmää voidaan myöhemmin tarvittaessa täydentää.



Toiminnan laajentaminen

• Kehittyäkseen seura tarvitsee lisää aktiivisia aikuisia toimintaansa ja niitä 
pyritään löytämään tarjoamalla enemmän harrastusmahdollisuuksia 
aikuisille. Aikuisten voimisteluliikuntaa mainostetaan, sekä aikuisten 
toimintaa laajennetaan mahdollisesti Lahden keskustan ulkopuolelle. 

• Seuran toimintaa halutaan tarjota myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta 
saapua keskustan voimistelusalille. Lahden seudun alueet kuten Nastola ja 
Hollola ovat mahdollisuuksia tarjota toimintaa.  

• Kouluissa järjestettävän liikunnallisen kerhotoiminnan lisääminen aamu- ja 
iltapäiviin.

• Voimistelun lajikirjon kasvattaminen. Mahdollisia lajeja ovat esim. rytminen 
voimistelu, tanssillinen voimistelu ja aikuisten ryhmäliikunta.



Yhteistyön lisääminen

• Yhteistyön lisäämistä Lahden alueen urheiluseurojen kanssa varsinkin 
kilpatoiminnan puolella. 

• Seurayhteistyön avulla voidaan myös toteuttaa suurempia projekteja.

• Yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista liikkumista ja 
hyvinvointia.

• Yhteistyötä pyritään lisäämään myös vanhempien ja Lahden seudun 
yritysten kanssa, jotka haluavat tukea lasten ja nuorten harrastamista.



Kilpatoiminnan vakauttaminen

• Hiljaisemman ajan jälkeen viime vuosina hyvään nousuun lähtenyt 
kilpavoimistelu ja valmennustoiminta pyritään vakauttamaan ja 
saamaan selkeä vuosittainen jatkumo.

• Seura kehittää oman kilpavoimistelijan polun, jonka avulla 
madalletaan kynnystä aloittaa kilpavoimistelu ja tarjotaan useammille 
lapsille mahdollisuus kokeilla ja hakea kilpavoimisteluun mukaan ja 
edetä siinä oman tason mukaisesti. 

• Kilpatoimintaa kehitetään mm. valmentajia kouluttamalla.



Kohtuulliset harrastusmaksut

• Mieluinen harrastusmahdollisuus tulisi olla jokaisen lapsen oikeus.

• Haluamme pitää harrastusmaksut alhaisina myös jatkossa, jotta 
mahdollisimman monella olisi taloudellisesta tilanteesta riippumatta 
mahdollisuus harrastaa voimistelua seurassamme. 

• Toimintaa kehitetään ja taloutta hoidetaan niin, että harrastusmaksuja 
ei tarvitse nostaa.

• Varainkeruulla katetaan edelleen osa kustannuksista. Varainkeruuseen 
pyritään etsimään uusia keinoja.  


