TiVoLin lasten ja nuorten toiminnan tavoitteet
TiVoLin toiminnalla on monenlaisia tavoitteita, joita kohti toimijat yhdessä työskentelevät.
Näitä ovat mm. urheilulliset tavoitteet, kasvatukselliset tavoitteet, terveellisiin
elämäntapoihin liittyvät tavoitteet, viihtymiseen ja hyvään oloon liittyvät tavoitteet sekä
taloudelliset tavoitteet. Näistä tavoitteista osa painottuu enemmän toisissa ryhmissä ja osa
taas toisissa, lisäksi eri toimijoilla ja ryhmillä voi olla omia tavoitteita ja painotusalueita,
jotka eivät kuitenkaan ole ristiriidassa yhteisten tavoitteiden ja linjausten kanssa.
Tivolin tavoitteita eri ryhmillä:
Perheliikunta
Tivolin perheliikunnan tavoitteena on mahdollistaa yhteinen liikuntaharrastus aikuisille ja
pienille lapsille. Perheliikunnan tavoitteena on herättää kiinnostus aktiiviseen
elämäntapaan. Liikunnan ilo, liikunnan perustaitojen oppiminen ja positiivinen
vuorovaikutus ja yhteinen aika lapsen ja aikuisen välillä ovat perheliikunnan tavoitteista
keskeisimpiä.
Harrasteliikunta 3-6 -vuotiaat
Tivoli tarjoaa alle kouluikäisille lapsille liikunnan iloa ja elämyksiä turvallisessa ryhmässä
koulutettujen ohjaajien tuella. Positiiviset liikuntakokemukset ja mukavat yhteiset
liikuntaelämykset kannustavat liikkumaan läpi elinkaaren. Tavoitteena on
perusliikuntataitojen kehittyminen ja ryhmässä toimiminen. Vanhempien mukana olo
ryhmässä n. kerran kuussa tukee vanhempien roolia kannustajana ja positiivisena
liikkumisen mallina. Monipuoliset liikuntataidot mahdollistavat useiden eri lajien
harrastamisen lapsen kasvaessa. Kaikille lapsille annetaan mahdollisuus esiintyä seuran
juhlissa ja tapahtumissa.
Harrasteliikunta yli 7-vuotiaat
Tivoli tarjoaa kouluikäisille lapsille liikunnan iloa ja elämyksiä turvallisessa ryhmässä
koulutettujen ohjaajien tuella. Kouluiän positiiviset liikuntakokemukset ja mukavat yhteiset
liikuntaelämykset kannustavat liikkumaan läpi murrosiän vuosienkin. Tavoitteena on
perusliikuntataitojen kehittyminen edelleen sekä ryhmässä toimiminen. Monipuoliset
liikuntataidot mahdollistavat useiden eri lajien harrastamisen lapsen kasvaessa. Kaikille
lapsille annetaan mahdollisuus esiintyä seuran juhlissa ja tapahtumissa.
Nuorten harrasteliikunta 13-19 -vuotiaat
Tivoli tarjoaa nuorille liikunnan iloa ja riemua tanssiryhmissä. Nuoria yhdistää halu toimia
ajan hengessä ja omassa ryhmässä. Ryhmät voivat osallistua erilaisiin elämyksellisiin
tapahtumiin ja kilpailuihin. Nuorten oma osallistuminen on tärkeää ja erityisesti nuoria tulee
aktiivisesti kuunnella ja heidän mielipiteensä ottaa huomioon. Tavoitteena on löytää
nuorten joukosta myös innokkaita seuratyöntekijöitä.

Kilpailu ja valmennustoiminta 7-19v.
TiVolin kilpailutoiminta on tavoitteellista, turvallista ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.
Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ryhmän ja valmentajan kanssa vanhempien mielipiteitä
kuunnellen. Tavoitteissa otetaan huomioon kunkin joukkueen ikä- ja taitotaso.
Valmennuksen korkeatasoisuus varmistetaan aktiivisella koulutuksella ja toimivan
seuraorganisaation kautta. Kilpailullisten tavoitteiden rinnalla säilyvät koko ajan liikunnan
riemu ja ryhmässä toimiminen ja kaikkien arvostaminen ja huomioiminen. Tavoitteena on
myös oppia sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin sekä pitkäjänteisyyttä
harjoittelussa.

