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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 

 

 

 

”Yhdessä tekemisen teemavuosi 2018” 
 

 

TOIMINTA-AJATUS 

 

Vantaan Liikuntayhdistys ry. on vantaalaisten liikuntaseurojen edunvalvoja ja yhteistoimintaelin. 

Liikuntayhdistys välittää liikuntaan liittyvää, asiantuntevaa tietoa ja edistää vantaalaisen 

liikuntakulttuurin kehittymistä.     

     Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa seurojen toimintaedellytyksiä. 

 

 

ARVOT 

 

Liikuntayhdistys arvostaa avoimuutta, yhteisöllisyyttä, on kehittämishaluinen, vastuullinen ja 

luotettava yhteistyökumppani. Liikuntayhdistys toteuttaa valtakunnallisen liikunta- ja 

urheiluorganisaatio ry:n, eettisiä tavoitteita. 

 

 

VISIO 

 

Liikuntayhdistys on keskeisin vaikuttaja, vantaalaisen liikuntakulttuurin edistäjänä, kehittäjänä ja 

yhteistyön koordinoijana. Yhdistyksen tavoite on edelleen lisätä jäsenseurojensa määrää niin, että 

yhdistys on, jäsenseurojensa kautta, suurin ja näkyvin kuntalaisten liikuttaja Vantaalla. Tavoitteena 

kehittää seuralähtöistä, konkreettista toimintaa vastaamaan ympäristön nopeasti muuttuviin 

vaatimuksiin. 

 

 

MISSIO 

 

Päämääränä on edistää kaikkien vantaalaisten hyvinvointia ja vastata mahdollisiin haasteisiin 

vahvistamalla ja aktivoimalla seurakenttää. 

 

 

JÄSENISTÖ 

 

Liikuntayhdistys on avoin yhdistys, jonka jäsenyyteen on mahdollisuus kaikilla Vantaalla 

rekisteröidyillä liikuntaseuroilla. 
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HALLINTO 

 

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, syys- ja kevätkokous. Yhdistyksen hallitukseen 

kuuluu 6-10 jäsentä ja puh.joht. Hallituksessa tehtävät jaetaan asiakohtaisesti yhdessä sovittujen 

ryhmien kesken. Tätä toimintamallia arvioidaan vuosittain. Hallitustehtäviin toivotaan 

mahdollisimman monien urheilulajinlajien edustajia. Eri tehtävien jäsenten ei tarvitse välttämättä 

olla VLY:n hallituksen jäseniä. 

 

Teemavuosi 2018 – yhdessä tekemisen vuosi  

 

Yhdistys tulee toimintavuoden 2018 aikana laatimaan yhdistyksen omat tavoitteet ja 

toimintaedellytykset. Tavoitteena on saavuttaa nykyistä rohkeampi kumppanuusmalli ja tehokas 

verkostoituminen yhdistyksen jäsenseurojen kesken.  

 

Vantaan Liikuntayhdistys 2018 

 

• Liikuntayhdistys panostaa jäsenseurojen yhteistyön lisääntymiseen ja siten palveluun 

jäsenseurojen tarpeita kohtaavaksi. 

• Toiminnan ylläpitämisestä ja sen kehittämisestä vastaa 3-4- henkilön työ- /johtoryhmä, joka 

muodostetaan hallituksen jäsenistä ja tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa kuullen. 

• Vuorovaikutus seurojen kanssa toteutetaan suunnitellusti myös seurafoorumissa, 3-5 kertaa 

vuodessa. 

• Tavoitteenamme on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri yhteistyömallien 

kehittämistä koko kaupungin alueella. 

• Tehtävänämme on lisäksi tuottaa Vantaan liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen 

näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja liikuntaa ja 

urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkiä vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden kehittämiseen 

• Luomme uusia toimintamalleja seurojen näkyvyyden, toimivuuden sekä tehokkuuden 

edistämiseksi. 

• Yhdistyksen tavoite ja toimintamalliehdotuksia: 

o Aktiivinen vuorovaikutus jäsenseurojen kanssa ja mahdollisen uuden 

yhteistyökumppanin kanssa 

o Palveluorganisaatio seuroille / mm. hankkeet 

o Koulutustarjontaa  

o Harrasteliikunnan koordinointia 

 

 

YHTEISTYÖ JA PALVELUTOIMINTA 

 

Liikuntayhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa liikuntaan kohdistettuihin määrärahoihin, 

liikuntatilojen määrään ja laatuun sekä olosuhteisiin, kehittää ja lisätä Vantaan kaupungin 

liikuntapalvelujen ja liikuntaseurojen välistä yhteistyötä esim. seuraavin toimenpitein: 

• olla vuorovaikutuksessa eri päättäjien kanssa 

• järjestää koulutusta / seminaareja seuroille  

• olla alusta lähtien mukana kaupungin suunnitellessa urheilu- ja liikuntapaikkojen korjauksia ja 

 saneerauksia   

• tarjota omia edustajia Vantaan kaupungin erilaisiin urheilu- ja liikuntatyöryhmiin 
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• järjestää yleisötapahtumia ja – tilaisuuksia  

• olla mukana erilaisissa liikuntaan liittyvissä hankkeissa mm. Sporttia kaikille hankkeessa 

•  haetaan kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa 

 

 

  TAPAHTUMAT 

 

Tavoitteena on lisätä yhdistyksen sekä jäsenseurojen näkyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. 

     Vuosittaiset tapahtumat: 

     * Liikkuva Vantaa – tapahtuma (?) 

     * Seurafoorumit 

     * Vuosittainen Liikuntagaala / Vantaan kaupungin Liikuntapalvelut / Vantaan Sanomat 

     * Osallistuminen kaupunkijuhlaan 

     * Osallistuminen niihin tapahtumiin, mitkä ovat sekä yhdistyksen että jäsenseurojen kannalta 

merkittäviä 

  

 

  VIESTINTÄ / MARKKINOINTI 

 

Tavoite on lisätä tietoa yhdistyksestä niin, että se olisi sekä jäsenseuroille että kuntalaisille helposti 

tunnistettavissa. 

     Hakea keinot, joilla luodaan positiivista julkisuuskuvaa koko vantaalaisesta liikuntatoiminnasta. 

     Tutkitaan digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median mahdollisuuksia.  

       

     Viestintävälineet: 

      * www-sivut - pääasiallinen tiedotuskanava 

      * jäsentiedotteet - pääosin sähköisesti 

      * Vantaan Sanomat ja muut mahdolliset aluelehdet 

      * esitteet tapahtumakohtaisesti 

 

   

   TALOUS 

 

Tavoitteena on saada vakaan talouden kautta lisää resursseja laadukkaiden palvelujen 

turvaamiseksi. Lisätään omia varainhankintakeinoja eri projekteilla ja jäsenmaksutuloilla. 

     Tutkitaan kaupungin avustettavuuden mahdollisuudet yhdistykselle sekä sen jäsenseuroille. 

 

 

   YHTEISTYÖ- JA SIDOSRYHMÄT 

 

Tavoite on yhdistyksen imagon lisääminen ja tunnettavuus sidosryhmien kanssa/kautta. 

         * Jäsenseurat 

         * Vantaan kaupunki 

         * Vantaan Liikuntapalvelut 

         * Olympiakomitea 

         * ESLU 

         * Vantaan Sanomat 

         * Muut, kuten yhteistyösponsorit 
 


