Voimistelu- ja Urheiluseura Himangan Roiman
toimintasuunnitelma 2018
Himangan Roima järjestää mielekästä harraste- ja kilpaurheilutoimintaa jäsentensä keskuudessa sekä tukee
nuorisokasvatusta. Seura huolehtii toimitiloistaan, jotka ovat jäsenistön käytettävissä harrastuksiin.

Toiminta-ajatus
Roima tarjoaa eri-ikäisille seuralaisille mahdollisuuden harrastaa urheilua paikkakunnalla. Päälajeina ovat
lentopallo ja jousiammunta, jotka tarjoavat mahdollisuuden lajin harrastamiseen iästä ja sukupuolesta
riippumatta. Toiminta keskittyy hyvän ja reilun urheiluhengen luomiseen ja toiminta on laadukasta,
tavoitteellista ja mielekästä sekä harrastajille että heidän perheilleen.

Roimalaisuus arvoina
Avoimuus ja luotettavuus
Seuran toiminta on avointa ja rehellistä. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on vuorovaikutteista ja
kunnioittavaa.
Tavoitteellisuus
Seuran tavoitteena on luoda laadukas ja tavoitteellinen ympäristö lasten, nuorten ja aikuisten
kokonaisvaltaiselle kehittymiselle oman lajinsa parissa. Yhteisten sääntöjen ja toimintatapojen avulla
mahdollistamme tavoitteiden saavuttamisen. Seuramme on olemassa jäseniään varten: harrastajia,
vanhempia, luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita.
Kilpailukykyisyys
Seuramme toiminnassa näkyy määrätietoisuus ja tavoitteellisuus, jotka antavat mahdollisuuden sekä
matalan kynnyksen urheiluharrastukselle, että kilpaurheilulle. Teemme yhteistyötä paikkakunnalla
toimivien muiden seurojen kanssa ja tavoitteenamme on innostaa paikkakuntalaisia harrastamaan liikuntaa
ja tiedottaa erilaisista harrastemahdollisuuksista.
Talous
Seuran tavoitteena on pitää talous vakaana ja hankkia varoja toimintaan erilaisin käytössä olevin
menetelmin.

Tärkeimmät kehittämisen kohteet
Kehittämisen painopisteet toimikaudella 2018 tulevat olemaan seuran jäsenten aktivoiminen osallistumaan
enemmän seuran toimintaan sekä lajiharrastajien saaminen mukaan jäsen- ja varainhankintatempauksiin.
Myös jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä pitää saada nousemaan.

Urheilulliset tavoitteet
Lentopallo
C-poikien joukkueen tavoitteena on päästä huhtikuussa pelattavaan SM-sarjan lopputurnaukseen, johon
pääsee 12 parasta joukkuetta. Tavoitteemme on lisätä vetäjien ja nuorempien junioreiden lukumäärää,
jotta saisimme uusia joukkueita sarjapeleihin.
Naiset tavoittelevat hyvää menestystä ja positiivisia kokemuksia ensimmäiseltä harrastesarjakaudelta.
Tavoitteena on saada lisää harrastajia mukaan ja saada jatkuvuutta naisten harrastelentopallolle.
Miesten joukkueiden tavoitteena on menestyä KokkoVolley-sarjassa. Tulevalle kaudelle pyrimme saamaan
taas kaksi joukkuetta sarjaan. Tavoitteemme on saada omia junioreita joukkueisiimme kehittymään
aikuisten peleissä.
Jousiammunta
Jousiampujien urheilutavoitteet ovat edelleenkin korkeat, vaikka kilpailutoiminta on ollut vuoden 2017
aikana suhteellisen hiljaista. Osa kilpailijoista on pitänyt harjoittelu/kilpailutaukoa kevään koulukiireiden
vuoksi ja kesällä alkaneen työn estäessä harjoittelun. Hiljalleen on aloitettu aktiiviharjoittelu ja jossain
vaiheessa palataan myös kilparadoille.
Tulevaisuuden uusia kilpa-ampujia on kehittymässä ja suunnitelmat on aloittaa kilpailu vuoden 2018 alussa.
Harrastaja määrä pysynee sama kuin edellisinäkin vuosina, vaikka kuluneen vuoden aikana järjestetyissä
useissa eri tapahtumissa tosin on ollut erittäin mukavasti lajin kokeilijoita, mikä voisi lupailla
harrastajamäärien kasvua.
Vuoden 2017 unelmien liikuntatapahtumassa Roima oli mukana myös jousiammunnassa ja viikon aikana
järjestettiin kolme tapahtumaa, yksi Kalajoella ja kaksi Himangalla. Nuoret tyttöampujat; Pihla Hankonen ja
Netta Kurikkala osallistuivat kaikkiin kesän aikana järjestettyihin näytöstapahtumiin, kaikkiaan kuuteen
tapahtumaan, ja heidän osuutensa niissä oli todella tärkeä ja näyttävä. Siitä Suuri Kiitos tytöille! Eli kunhan
päästään vuoden vaihteen yli saatetaan kilparadoilla nähdä Roiman Jousiampujia yhtä aikaa jopa lähemmäs
kymmenen ampujaa.
Kuntourheilu
Kuntopiiri käynnistetään uudelleen. Kartoitetaan mahdollisuus käyttää viereistä Gym Centerin punttisalia.
Salivuorolla voisi käyttää kuntosalilaitteita ohjatusti sekä miehet että naiset yhdessä.
Rakennetaan Roiman urheilumajan läheisyyteen FatBike- rata ja tarjotaan seuralaisille mahdollisuus
tutustua uuteen lajiin. Järjestetään teemapäivä asian tiimoilta.
Uinti naisten uintipiiri jatkaa toimintaansa. Järjestetään teemapäivä asian tiimoilta.
Järjestetään jäsenille keväällä ja syksyllä liikunnallinen tapahtuma, pyöräily ja patikointi esim.
Aktivoidaan jäsenten liikunnallista vapaa-ajanviettoa järjestämällä lumitilanteen salliessa hiihtotapahtumia
urheilumajan maastossa sekä sulan maan kaudella pyöräilytempauksia.

Talous ja varainhankinta

Kaupungin myöntämän toiminta-avustuksen pienentyessä vuosi vuodelta, taloudenhoito vaatii erityistä
kehittämistä sekä suunnittelua, jotta haasteista selvitään jatkossakin
Toimitilat
Toimitilojen kunnossapito vaatii varoja, toisaalta toimitilat mahdollistavat myös varainhankinnan.
Harmillista on, että Roiman talon lämmittäminen on niin kallista, että se rajoittaa talon käyttöä
harrastuksiin sekä varainhankintaan. Talon käyttökapasiteetin nostamisen esteenä on myös keittiön ja
sosiaalitilojen nykyinen kunto. Kuluvan vuoden aikana tehdään suunnitelmat näiden tilojen
kunnostamiseksi nykytarpeita vastaaviksi.
Roiman majan käyttökapasiteettia on mahdollista nostaa lisäämällä majan mainostamista mm. sosiaalisessa
mediassa. Kotisivuille lisätään linkki mahdollisista pitopalveluista, jotka voivat tarjota palveluitaan majalle,
koska monet juhlatilojen etsijät haluavat ostaa ns. kokonaispaketin.
Tapahtumat
Raumankarin markkinat ovat muodostuneet seuralle tärkeäksi tulonhankkimiskeinoksi.
Kalanmyyntitapahtumaa kehitellään edelleen, niin että savukalat ja keitto on mahdollista mukavasti syödä
paikan päällä Roiman talon pihalla (Pöytiä ja penkkejä, lisäksi viihtyisyyttä lisätään musiikilla (Hanuristit).
Mietitään mahdollisia muita tapahtumia, jotka kartuttavat seuran kassaa.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksujen suuruus säilyy entisellään, mutta niiden keräämistä tehostetaan.

Tiedottaminen
Tiedotamme toiminnasta avoimesti ja ennakoivasti hyödyntäen eri tiedotuskanavia. Päätiedotuskanavana
toimivat seuran nettisivut sekä sosiaalinen media. Kokouksista ja tapahtumista tiedotetaan lisäksi
seinäilmoituksin. Urheilutuloksista ja muista tapahtumista tiedotetaan lisäksi lehdistöä.

