Herttoniemen Syke ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
1. Johdanto
Seuran tarkoituksena on järjestää erilaisia voimisteluryhmiä eri-ikäisille naisille, miehille ja
lapsille. Jumpat ovat eritasoisia, jotta tarjontaa olisi mahdollisimman monelle. Hinnat pidetään
sen suuruisina, että mahdollisimman monella olisi varaa osallistua seuran tarjoamiin jumppiin.
Seura toimii pääasiallisesti Herttoniemen alueella, eikä laajentuminen ole suunnitelmissa.
Toimipaikkana on myös Itäkeskuksen uimahalli.

2. Säännöt
Jäseniä ovat kaikki jäsenmaksun maksaneet ja jäsenmaksu kuuluu jumppien hintaan. Aikuisten
ryhmiin ikäraja on 16 vuotta.
Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä. Myös lapsijäsenistä pidetään jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteri
päivitetään kausittain.

3. Hallitus
Hallitus kokoontuu 5–8 kertaa vuodessa toimintavuoden aikana. Hallituksen, tukijäsenten ja
ohjaajien yhteisiä tapaamisia pyritään järjestämään kerran vuodessa.
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta muutoin järjestetään yhteisen
näkemyksen muodostamista tukevaa toimintaa, esim. osallistumisia Svolin tapahtumiin.
Hallituksen jäsenet ja tukijäsenet osallistuvat tunneille ja hoitavat korttien jakamisen (kauden
alkaessa), korttien tarkistuksen sekä muut mahdolliset tukitehtävät.
Seuran vuosikokous pidetään maaliskuussa.

4. Koulutus
Seura tukee vakinaisten ohjaajien koulutusta. Tuesta päätetään tapauskohtaisesti.
Koulutukseen suhtaudutaan pääsääntöisesti positiivisesti.

5. Ohjelma
Kevätkaudella 2013 säilytetään samat tunnit, kuin syyskaudella 2013, lukuunottamatta
perjantaina showtanssituntia. Jumppia pyritään järjestämään siellä, missä se on
vuokrakustannuksiltaan edullisinta. Jos ryhmään osallistuvien määrä laskee pysyvästi alle
kahdeksan, ryhmä voidaan lakkauttaa. Tunnin sisältöä voidaan myös vaihtaa tarvittaessa.

Syyskauden ohjelma määräytyy tilojen ja ohjaajien myötä. Tavoitteena on pitää ohjelma
samansuuruisena ja -sisältöisenä syyskaudella 2013. Mahdolliset tila- ja ohjaajavaihdokset
voivat muuttaa ohjelmaa. Myös tukihenkilöiden määrä vaikuttaa ohjelman laajuuteen.
Uusia tunteja otetaan ohjelmistoon harkitusti. Lasten tunneista pyritään pitämään kiinni ja myös
aloittelijoille sopiva perusjumppa pyritään pitämään ohjelmistossa.
Maaliskuussa pidetään kahtena lauantaina parisalsa-kurssi, jota vetävät Justo ja Anna Silverio.
Kurssimaksu on 30e/ pari.
Kesäjumppaa pyritään pitämään neljä kertaa kesäkuussa 5 €/kerta.
SunLahti 2013 -tapahtumaan kesäkuussa osallistuu pieni joukko seuran jäseniä Mellunkylän
Kontion mukana.
2013 järjestetään syyskauden aloitustapahtuma hallituksen, tukijäsenten ja ohjaajien kesken.
Syystapahtumassa pyritään tutustutaan liikuntamuotoon, joka on mahdollisimman monelle uusi.

6. Ohjaajat
Uusia ohjaajia rekrytoidaan tarpeen mukaan ja vanhoille ohjaajille järjestetään tuettua
koulutusta. Sijaislistaa pidetään edelleen ja sitä päivitetään tarvittaessa.

7. Juhlat
Kevätjuhla järjestetään 18.5. koko jäsenistölle Kettukerholla. Ohjaajia informoidaan juhlista
mahdollisimman ajoissa ja edellytetään ohjelmaa kaikilta lasten ja nuorten ryhmiltä. Innostetaan
myös aikuisryhmiä esiintymään.
Vuonna 2013 seura täyttää 60-vuotta. Tarkoituksena on pitää 26.10. Kettukerholla 60vuotisjuhlat, jonne kutsutaan seuran nykyiset jäsenet sekä seuralle merkittäviä henkilöitä
vuosien varrelta. Vuosijuhliin on panostetaan kevätjuhlia enemmän, ja ohjelma on tarkoitus
rakentaa historiasta nykypäivään.
Yhteistä joulujuhlaa ei järjestetä, vaan lapsiryhmät saava järjestää pikkujoulut keskenään
sopimanaan ajankohtanan syyskauden lopulla.

9. Nettisivut
Seuran nettisivut toimivat aktiivisesti, ja ovat seuran tiedottamisen tärkein kanava.

