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1 VK-LOHJAN PERUSTA 

 

Voimisteluklubi Lohja on perustettu vuonna 2008 ja ensimmäinen toimintakausi oli 

vuonna 2009. Seura toimii Liikuntalinna nimisessä kiinteistössä ja käytössä on n. 900 

neliön voimistelusali. Seurassa on n. 550 jäsentä, pääosin lapsia ja nuoria. Vuonna 2013 

pidettiin seuran ensimmäiset strategiapäivät jossa määriteltiin seuran toiminnalle alla 

olevat linjaukset.  

Arvot 

Liikunnan ilo  

Toisten huomioon ottaminen 

Yhdessä tekeminen 

 

Eettiset linjaukset 

Kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus harrastaa voimistelua 
Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä/urheilullisia elämäntapoja edistävää 
Toimimme arvojemme edellyttämällä tavalla 
Seuramme valmentajilla on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää osaamistaan 
suunnitelmallisesti 
Kilpailuissa osallistumme ja kannustamme muita rehdisti ja reilun pelin hengen mukaisesti 
 

Missio 

Tarjota tasapuolisesti laadukasta ja edistyksellistä voimistelutoimintaa 

 
Visio 2020 

Olla vetovoimainen liikuttaja sekä liikunnallisuuden ja toimintakyvyn kehittämisen ja 

ylläpidon edelläkävijä Uudellamaalla. 

 

Seura on Suomen Voimisteluliiton, ESLUn sekä Suomen Valmentajat ryn jäsen. 

Valon sinettiseura keväästä 2015.  
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2 SEURAORGANISAATIO 

 

 

Johtokunnasta suurin osa tekee myös valmennus- ja muuta työtä seurassa. Kunkin rooliin 

on määritelty erikseen johtokuntatoimintaan liittyvät tehtävät ja muut seuratyöt. 

Seuratyö tehdään suurimmaksi osaksi vapaaehtoistyönä  

Johtokunnalle on jaettu roolit ja tiimit vastuualueittain: 
 

 
 

2.1 Seuran työntekijät 
 

Seurassa on ollut päätoiminen työntekijä syksystä 2013. Työntekijän päätehtävänä on 

valmentaminen mutta työaikaa käytetään myös seuran käytännön asioiden hoitamiseen. 

Työntekijä toimii myös oppisopimusopiskelijan työnpaikkaohjaajana. Syksyllä 2015 

seurassa aloittaa myös toinen päätoiminen työntekijä jonka vastuualueena on 

harrastevoimistelu. 

Seurajohto 

johtokunta 

Valmentajat 

1 päätoiminen valmentaja 

n. 30 ohjaajaa 

 

Voimistelijat 

n. 520 
harrastevoimistelijaa 

ja 40 kilpavoimistelijaa 

Vanhemmat 

Vanhempaintiimi 

Yhteistyökumppanit 

Tapahtumatiimi 
Talous-ja 

varainhankintatiimi 
Viestintätiimi 

Kilpa-ja harraste 
toiminnan tiimi 

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 

Sihteeri  

Talousvastaava 
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2.2 Vanhempaintiimi 
 

Toistaiseksi vain kilpavanhemmista koostuva Vanhempaintiimi kokoontuu säännöllisesti 

vanhempaintiimin vastaavan johdolla. Tapaamisissa käydään läpi tulevia talkootöitä, 

keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kehitetään seuran toimintaa. Tiimi raportoi 

johtokunnalle ja johtokunta tekee tarvittaessa toimenpiteitä. Vanhempaintiimiin pääsee 

mukaan niin kilpa- kuin harrastepuolen vanhemmat.  

 

3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET 

 

Kasvatukselliset tavoitteet: 

Hyvät käytöstavat, tervehtiminen 

Muiden huomioon ottaminen 

Ryhmässä toimiminen ja kannustaminen 

 

Urheilulliset tavoitteet: 

Junnu-Gym mitalisija 1-2 vuoden sisään 

4-5 vuoden kuluttua SM-kisojen karsintaan osallistuminen 

monipuolisuus ja systemaattinen kehittyminen myös harrastepuolella (diplomit) 

uuden kilpalajin aloittaminen 

jatkuvuus 

 

Urheilullisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet: 

Terveellisten elämäntapojen edistäminen (ravinto, lepo, päihteettömyys) 

Liikuntavammojen ehkäisy ja tarvittaessa hoitoon ohjaus 

 

Viihtyvyyteen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet: 

Positiivinen ja avoin ilmapiiri kaikkien seuratoimijoiden kesken 

Yhdessä tekeminen 

Olosuhteiden pitäminen tasokkaina 

 

Taloudelliset tavoitteet: 

Omavaraisuus (seuratuen loputtua talous vakautettu) 

Varainhankinnan monipuolistaminen vs. talkootyöt 
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4 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET JA TAVAT 
 

Seurassa toimii sekä harrastepuoli että kilpapuoli. Kummankin toiminta perustuu 

suunnitelmaan jonka toteutumista seuran johtokunta valvoo.  

 

4.1 Harrasteryhmien toiminta  
 

Harrasteryhmiä seurassa on tällä hetkellä yli 30. Alla on listattu eri ryhmien kuvaukset. Yli 

6-vuotiaisen ryhmät on jaettu harrastusvuosien mukaan tasoihin 1-3 (pojissa 1-2) jotta 

ryhmässä olisi suurin piirtein samantasoisia voimistelijoita. Tämä tuo mielekkyyttä lasten 

tekemiseen ja helpottaa myös ohjaajien työtä.  

HARRASTERYHMÄT: 
 
Mini-KuperkeikkaKlubi  (tytöt 4-5v) 
Harrasteryhmä kerran vkossa / 1 tunti. 
Telinevoimistelun alkeita ja perusliikkeitä harjoittelevat ryhmät. 
KuperkeikkaKlubi  (tytöt + pojat 4-6v) 
Harrasteryhmä kerran vkossa / 1 tunti. 
Telinevoimistelun alkeita ja perusliikkeitä harjoittelevat ryhmä.  
Volttiklubi 1-3 (tytöt 6-9v) 
Harrasteryhmä tytöille 
Voi myös käydä 2 x vkossa. 
Flikkiklubi 1-3(tytöt 9v-->) 
Harrasteryhmä tytöille 
Voi myös käydä 2 x vkossa. 
Akroklubi 1-2 (tytöt 8-14v) 
Harrasteryhmä tytöille, jossa harjoitellaan akrobatialiikkeitä yksin ja parin kanssa 
permannolla. Ryhmä sopii varsinkin Cheerleadingin kanssa toiseksi tunniksi.  
Akroklubi 2:ssa on tavoitteena mahdollistaa akrobatiavoimistelun kilpailuihin 
osallistuminen kevään 2016 aikana. Kilpaileminen ei ole pakollista.  
Sisuklubi 1-2 pojat (6-8v) 
Harrasteryhmä pojille.  
Kehonhallintaa telineillä, lihaskuntoa ja liikkuvuutta unohtamatta. 
Urhoklubi 1-2 pojat (9v-->) 
Harrasteryhmä pojille.  
Vähän enemmän lajillisia harjoitteita ja omien rajojen kokeilua. 
Aikuisten telinevoimistelu 
Aikuisille on 1 ohjattu voimistelutunti ja lisäksi heille on vapaavuoro 2 kertaaa viikossa, 
jolloin saa tulla harjoittelemaan. Neuvoa ja apua voi kysyä salissa olevilta muiden ryhmien 
valmentajilta. 
 
Vanhempi- Lapsi- ryhmä (1-3v.)  Aino&Eemeli 
45 min/ kerta, alkuleikkien jälkeen temppuradalla temmellystä 
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Muuta: 
Cheerleading 
 
Cheerleading alkeet (tytöt 8-15v) 
Harrasteryhmä aloittelijoille. 
Cheerleading jatko  (tytöt 8-15v) 
Harrasteryhmä jo jonkin aikaa cheeriä harrastaneille.  
 
Pojille vaihtoehto telinevoimistelulle: 
Bäkkäriklubi 1 x viikossa (13v ja vanhemmille) 
Ryhmä pojille, temppuja, voltteja ja parkour elementtejä. Hyvä vaihtoehto 
telinevoimistelulle.  
 

Harrasteryhmien maksimikoko on 18 ja ryhmässä on 2 ohjaajaa. Pienempien ryhmissä 

ohjaajia on useimmiten 3. Yhden ohjaajan ryhmässä on enintään 9 lasta.  

Harrasteryhmät on jaettu tasoihin ja ryhmä valitaan harrastevuosien perusteella. Taso 1 

uusille ja voimistelua 0-1 -vuotta harrastaneet voimistelijat, taso 2 voimistelua 1-2 –vuotta 

harrastaneet, taso 3 on kolme vuotta harrastaneille. Tyttöjen flikkiklubissa on lisäksi 

käytössä taso 4, johon voimistelijat valitaan testien perusteella tai johon voi siirtyä 

kilpapuolelta.  

Kaikissa ryhmissä luodaan pelisäännöt syyskauden alussa. Säännöt kerrataan ja 

tarkistetaan uudelleen viimeistään kevätkauden alussa.  

Jokaiselle ryhmälle on oma kausisuunnitelma jota säilytetään harrasteryhmien kansiossa 

yhdessä nimilistan ja pelisääntölomakkeen kanssa. Suunnitelma pohjautuu seuran omaan 

diplomiliikelistaan ja se päivitetään kevätlukukaudelle.  Tämän avulla myös ryhmää 

sijaistamaan tulevan on helppo tarkistaa mitä ryhmän on tarkoitus tehdä.  

 

4.1.1 Harrasteryhmien opetussuunnitelma 
 

VK-Lohjan harrasteryhmille on laadittu oma opetussuunnitelma, jonka tarkoitus on taata 

tuntien korkea taso ja tietty yhtenäisyys eri ohjaajien tuntien välillä. Opetussuunnitelman 

painopiste on motoristen perustaitojen sekä lajitaitojen tavoitteiden ja sisältöjen 

selkiyttämisessä ja yhtenäistämisessä seuran sisällä. Opetussuunnitelmaa päivitetään 

jatkuvasti. 

Jokaiselle harrasteklubille valitaan vastuuohjaaja tai vastuuohjaajapari kausittain. 

Vastuuohjaajat tekevät ryhmätasolleen omat kausi- ja tuntisuunnitelmat. Samat 

ryhmätasot noudattavat tätä suunnitelmaa yhtenäisesti. Vastuuohjaajan työn kuvaan 

kuuluu seurata nepton-järjestelmästä, että ryhmän tiedot ovat ajantasaiset sekä huolehtia 
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ryhmäläistensä suoritusvihkojen täyttämisestä sekä diplomien jakamisesta. Tavoite on, 

että ryhmän vastuuohjaajat ohjaavat kaikki ryhmätason tunnit yhdessä 

apuohjaajan/ohjaajien kanssa.  

Kausi- ja tuntisuunnitelmat perustuvat jokaiselle ”klubille” määriteltyihin tavoiteliikkeisiin. 

Liikkeet on listattu ryhmätasoittain ja valikoimaa on erittäin paljon. Voimistelijan oppimat 

liikkeet kirjataan henkilökohtaiseen suoritusvihkoon, jota säilytetään seuran toimistossa. 

Voimistelijoille jaetaan taitodiplomit opittujen liikkeiden perusteella syksyisin ja keväisin. 

 

4.2 Kilparyhmien toiminta 
 

Kilparyhmään valitaan erillisten testien kautta. Kilpa A:han (esikilparyhmä) otetaan 7v ja 

alle tyttöjä ja testit pidetään joka kevät. Lisäksi toukokuussa 2016 on testit 8-10 v.  

Testiin voi tulla kun osaa tietyt liikkeet: C – kultamerkki ja voimat  seura valitsee tytöt 

ryhmään. Ilmoittautuminen ryhmään (valinnan jälkeen) tapahtuu jäsenrekisterin kautta.  

Tällä hetkellä toimivat kilparyhmät A, C1, C2, D, E, (F), MJ2 ja Minorit.  

Kilparyhmien koko vaihtelee kauden aikana luokkatasosta riippuen. Jokaisessa ryhmässä 

on pääasiallisesti 2 valmentajaa ja maksimissaan 15 voimistelijaa. Jokaisella kilparyhmällä 

on oma vastuuvalmentaja.  

Ryhmissä luodaan pelisäännöt syyskauden alussa. Säännöt kerrataan ja tarkistetaan 

uudelleen viimeistään kevätkauden alussa 

Jokaiselle ryhmälle on oma kausisuunnitelma jota säilytetään kilparyhmien kansiossa 

yhdessä nimilistan ja pelisääntölomakkeen kanssa. Suunnitelman laatii seuran 

päävalmentaja yhdessä vastuuvalmentajien kanssa ja se päivitetään tarvittaessa 

kuukausittain ja myös kevätlukukaudelle.  Suunnitelman avulla myös ryhmää sijaistamaan 

tulevan on helppo tarkistaa mitä ryhmän on tarkoitus tehdä.  

Kilparyhmät osallistuvat kilpailuihin ja liiton järjestämille leireille erillisen suunnitelman 

mukaan sekä syys- että kevätkaudella. Kilpailukalenteri julkaistaan kauden alussa. 

Kilparyhmässä harjoittelu edellyttää aktiivista osallistumista kilpailuihin. Seuran omille, 

loma-aikoihin sijoittuville, leireille osallistuminen on vapaaehtoista.  

 
Harjoittelu edellyttää myös hyvää käytöstä ja harjoitusmotivaatiota.  

Varoitussysteemi: käytös-/ treeniongelma puhutaan voimistelijan ja vanhemman 

kanssa—2 vkoa aikaa korjata asia—2 varoitusta, 3: s  harrasteryhmä 

Loukkaantumiset/ sairastumiset  lääkärintodistus oltava jos on kisaan ilmoittautuminen 

- Loukkaantumistapauksissa jos treeneissä ei pysty kunnolla tekemään, ei käydä 

harjoituksissa 2 viikkoon-- > jos edelleen kipeä- mennään lääkäriin ja jatketaan lääkärin 
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ohjeiden mukaan 

- Pidemmissä loukkaantumisissa/ rasitustiloissa voidaan sopia maksuhyvityksestä. 

 

Kilparyhmissä suoritetaan liiton pronssi-, hopea-, kulta- ja timanttimerkkejä luokkatason 

edellyttämällä tavalla.  

ryhmissä eteneminen tapahtuu alla olevan kaavion mukaan, kunkin voimistelijan kohdalla 

tapahtuneen kehityksen (harjoituksissa, kilpailuissa, harjoittelumotivaatio) mukaan, 

valmennuksen harkinnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpa A 

aloitus elokuussa 
2015 

ikä 5-7v.   

kisaamaan syk 2016, 
tai kev 2017 

Kilpa B 

ikä 7-9v 

kisaaminen 
kilpalinjan B luokassa  

asemasuoritus,  

pronssi-hopeamerkki 
ennen sitä 

Kilpa C (C1 ja C2) 

ikä 9-12v 

ennen C:ssä 
kilpailemista 
suoritetaan 
kultamerkki 

timanttimerkki 

C2 —> D mahd 
01/2016? 

 

Kilpa D 

ikä 11-14v  

timanttimerkki 
tavoitteena osalla 

Kilpa E 

ikä 13-17v.  

Omavalintaiset sarjat 

tavoitteena 4 
telineen 

säilyttäminen 

timanttimerkki, 
bemariryhmä? 

MJ2 

ikä 13-15v 

Omavalintaiset sarjat 
EF/ MJ 2 

Timanttimerkki 
suoritettu 

tavoite siirtyä Mj 
3:seen, 

junnu SM karsinta  

Minorit 

ikä 10-12v 

säilyy omana ryhmänään 

kisaluokat C, D, E?, MJ 2 

timanttimerkki 

Liiton minori-bemariryhmä 

tavoitteena 
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Kilparyhmien C,D,E,MJ2 ja minorit kanssa käydään kolmikantakeskustelut vähintään 

kerran vuodessa, pääsääntöisesti syyskauden alkupuolella tai heti kevätkauden alussa. 

Keskusteluun osallistuvat voimistelija, vanhempi/vanhemmat ja vastuuvalmentaja. 

Jokaisella kilparyhmällä on lisäksi oma joukkueenjohtaja (JoJo) joka valitaan ryhmän 

ensimmäisessä vanhempainpalaverissa. Kilparyhmissä D-MJ2 ryhmälle valitaan lisäksi 

kapteeni joka toimii ryhmän ja valmentajien välisenä linkkinä. 

Keväällä 2016 on tavoitteena aloittaa kilpaileminen myös akrobatiavoimistelussa. Tällä 

hetkellä akro 2 ryhmässä harjoittelevat tähtäävät kilpailuihin (osallistuminen ei ole 

pakollista vaikka onkin ryhmässä) 

 

4.3 Seuran yhteiset pelisäännöt ja toiminta ongelmatilanteissa 

 

Seurajohto on laatinut toiminnalle seuraavat pelisäännöt. Nämä käydään läpi kauden 

alussa ja tarkennetaan erikseen kunkin ryhmän kanssa. Pelisäännöt ovat esillä myös salilla 

sekä seuran kotisivuilla. Niiden noudattamisesta muistutetaan myös kauden alussa 

lähetettävässä jäsentiedotteessa. 

 VOIMISTELIJA 

1. Tulen ajoissa ja odotan harjoitusten alkamista katsomossa. 
2. Jätän vaatteet siististi naulakkoon ja kengät niille osoitetuille paikoille. 
3. Pidän pitkät hiukset kiinni harjoitusten ajan ja jätän kellot ja korut kotiin. 
4. Jätän purkat, karkit ja muun syötävän voimistelusalin ulkopuolelle. Vesipullon voin tuoda salin 

reunalle. 
5. En mene telineille ilman lupaa enkä temppuile odottaessa vuoroani. 
6. Kuuntelen ja noudatan valmentajani antamia ohjeita. 
7. Muistan käyttäytyä kohteliaasti ja annan kaikille harjoitusrauhan. 
8. Kannusta muista ja yritän itse aina parhaani! 

VANHEMMAT 

1. Huolehdin, että lapseni tulee ajoissa harjoituksiin. 
2. Ilmoitan lapseni mahdollisista poissaoloista aina ohjaajalle ja tiedän oman lapseni ohjaajan 

yhteystiedot 
3. Noudatan itse pelisääntöjä ja pidän huolen siitä, että lapseni tuntee voimistelijan pelisäännöt. 
4. Kannustan lastani ja annan hänen edetä omassa tahdissaan vertaamatta häntä muihin. Osoitan 

kiinnostusta lapseni harrastusta kohtaan ja iloitsen hänen pienistäkin onnistumisistaan. 
5. Annan ohjaajan ohjata ja tuomarin tuomita enkä arvostele heitä lapseni kuullen. Toimin näin myös 

kotona. 
6. Huolehdin siitä, että lapseni saa riittävästi ravintoa ja lepoa jaksaakseen. 
7. Asetan lapselleni rajat ja opetan hänelle hyvät käytöstavat. 
8. Annan lapselleni ja ohjaajalle työrauhan poistumalla voimistelusalista/ odottamalla sivustalla. 

Ohjaajan kanssa voi keskustella harjoitusten jälkeen. 
9. Kerron ohjaajalle lapseni erityistarpeista. 
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10. Huolehdin siitä, että lapseni on pukeutunut asiallisesti harjoituksia varten. 
11. Seuraan säännöllisesti seuran www-sivuja ja huolehdin oikean sähköpostiosoitteen 

jäsenrekisteriin 
12. Kilparyhmien vanhempien velvollisuus on osallistua seuran varainkeruutapahtumiin ja muihin 

talkoisiin 

 

 

 OHJAAJAT JA VALMENTAJAT 

1. Teen parhaani ohjaustyössä ja toimin omalla käytökselläni esimerkkinä lapsille. 
2. Pidän huolen siitä, että harjoituksissa on hauskaa, vaikka harjoitellaankin ahkerasti. 
3. Kohtelen kaikkia voimistelijoita tasavertaisesti, kannustan heitä ja annan positiivista palautetta 

heidän kehittymisestään. 
4. Ilmoitan kaikille ryhmän voimistelijoille ja vanhemmille heitä koskevista muutoksista ja jaan 

tiedotteet ajoissa. 
5. Vaadin harjoituksissa hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. 
6. Tulen ajoissa harjoituksiin ja huolehdin siitä, että myös minulla on liikuntavaatteet päällä 

harjoituksissa. 
7. Huolehdin turvallisuudesta ja pyrin kouluttautumaan jatkuvasti. 
8. Käyttäydyn kohteliaasti ja teen yhteistyötä muiden valmentajien kanssa. 

   Huom! 
Lapsi voidaan poistaa ryhmästä kesken tunnin, jos lapsen käytös aiheuttaa vaaratilanteita. Huonosta 

käytöksestä ilmoitetaan vanhemmille. 
 

Näiden pelisääntöjen lisäksi jokaiselle harrasteryhmälle ja kilparyhmille on laadittu kauden 

alussa ryhmäkohtaiset pelisäännöt. Ne on tehty yhteistyössä lasten ja valmentajien 

kanssa. Kilparyhmien osalta myös vanhempien kanssa on keskusteltu pelisäännöistä ja 

kilpavanhemmille on laadittu seuran yleisistä säännöistä tarkennetut säännöt.  

 

4.3.1 Ongelmanratkaisupolku 

 

Seurassamme pyritään ratkaisemaan ongelmatilanteet joustavasti ja rakentavasti, 

mahdollisimman nopeasti. Asioita ei käsitellä lasten kuulleen eikä mielellään treenisalilla. 

 

1) Harrastepuolella valmentaja on yhteydessä 

harrastetoiminnan vastaavaan tai ohjeistaa vanhemman 

olemaan yhteydessä häneen. Vastaava pyrkii ratkaisemaan 

asian ja on yhteydessä asianosaisiin. Isommat ongelmat 

saatetaan myös puheenjohtajan tietoon. Tarvittaessa 

puheenjohtaja/johtokunta osallistuu asian käsittelyyn 
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2) Kilpapuolella ollaan yhteydessä päävalmentajaan 

(minoreissa ensin omiin valmentajiin). Päävalmentaja pyrkii 

ratkaisemaan asian ja on yhteydessä asianosaisiin/muihin 

valmentajiin ja vanhempiin. Tästä eteenpäin toimitaan 

samoin kuin harrastepuolella 

 

3) Jokainen johtokunnan jäsen on velvollinen huolehtimaan 

oman vastuualueensa ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. 

Tarvittaessa asia käsitellään johtokunnan kesken.  
 

4.4 Viestintä 
 

Seuran asioista tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin kautta. Lisäksi kaikista 

asioista tiedotetaan myös seuran kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa (facebook, 

instagram). Kauden alussa kaikille jäsenille lähetetään jäsentiedote, jossa on kuvattu koko 

vuoden toiminta. 

Seuran sisäistä tiedottamista varten on luotu oma facebook-sivu ohjaajille. Tätä kautta 

esim. sijaisten hankkiminen onnistuu loistavasti. Tiedotteet lähetän myös sähköpostilla. 

Kilpavoimistelijoiden vanhemmilla on myös oma facebook-ryhmä jossa esim. 

vanhempaintiimi jakaa tietoa.  

Talkootöissä, yhteisissä projekteissa ja johtokunnan toiminnassa käytetään Google Drive 

työkalua. Drivessa kaikki dokumentit pysyvät ajan tasalla ja useampi henkilö voi tarkastella 

ja päivittää dokumentteja yhtäaikaisesti.  

Seura tuottaa kausijulkaisun kerran vuodessa. Julkaisu sisältää kuvauksia lukuvuoden 

tapahtumista, jokaisen ryhmän kuvan, harrastajien haastatteluja, puheenjohtajan palstan 

sekä muuta ajankohtaista asiaa.   

 

4.5 Muut tavat ja tapahtumat 
 

Seuralla on käytössä Nepton- jäsentietojärjestelmä jonka kautta kaikki harrastajat 

ilmoittautuvat ryhmiin syksyllä. Ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti keväälle ellei 

osallistumista peruta. Ryhmässä saa kokeilla yhden kerran ilman veloitusta. Jos  

harrastusta ei jatketa ensimmäisen kerran jälkeen, on siitä ilmoitettava välittömästi 

seuralle. Ryhmään ei voi tulla kokeilemaan ilman ilmoittautumista. Jäsentietorekisterin 

kautta ilmoittaudutaan myös seuran järjestämille leireille sekä kilpailuihin. Ohjaajat 
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tarkistavat omien ryhmien osallistujat rekisteristä ja pitävät ryhmät ajantasalla. Tämä on 

erityisen tärkeää jotta peruutuspaikoille saadaan jonosta seuraava tulokas.  

Ohjattujen ryhmien aikataulu luodaan aina huhtikuun lopussa ja uusi aikataulu julkaistaan 

kevätnäytökseen mennessä. Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin alkaa vanhoille jäsenille 

kesäkuun alussa ja uusille jäsenille juhannuksen jälkeen.  

Ohjaajien rekrytointi tapahtuu lähinnä seuran sisäisesti. Tarvittaessa hyödynnetään myös 

sosiaalista mediaa. Jokaiselle ohjaajalle tehdään työsopimus ja he esittävät 

rikostaustaotteen. Palkka määräytyy koulutuksen/kokemuksen pohjalta.  

Joulukuun viimeisellä harjoitusviikolla vietetään jouluviikkoa jolloin vanhemmat voivat 

tulla seuraamaan ryhmän treenejä ja jokaisella ryhmällä on oma pieni esitys. Kevätnäytös 

järjestetään toukokuussa äitienpäivän viikonloppuna. Näytöksiä järjestetään kaksi ja ne 

pidetään erikseen vuokratussa tilassa. Kevätnäytöksessä esiintyvät kaikki ryhmät siten että 

puolet esiintyy ensimmäisessä näytöksessä ja puolet toisessa. Kilparyhmät ja osa 

erikoisryhmistä esiintyy molemmissa näytöksissä.  Telineet ja välineet tuodaan omalta 

salilta tarpeen mukaan. Äänentoisto ja valot tilataan ulkopuoliselta taholta. 

Kevätnäytökseen myydään lippuja ennakkoon salilla.  

Seura järjestää toimintavuoden aikana kahdet kansallisen NTV luokkakilpailut (syksy, 

kevät), syyslomaleirin vko 42, hiihtolomaleirin vko 8 ja kesäleirit kesäkuun alusta – 

heinkäkuun puoliväliin. Kesällä kilpapuolella on myös kesätreenit. Heinäkuu on lomaa.  

 

4.6 Palkitseminen ja kannustaminen 

 

Harrastajien palkitseminen ja etenkin kannustaminen on seurassamme tärkeässä roolissa. 

Kun voimistelija oppii/suorittaa onnistuneesti uuden liikkeen käy hän soittamassa salin 

hyllyllä olevaa kelloa. Kaikki salilla olevat taputtavat kellon soidessa.  

Jouluviikolla, jolloin kukin ryhmä esiintyy vanhemmille ja muille salissa oleville, jaetaan 

lisäksi syksyn aikana suoritetut tasodiplomit. Kevätnäytöksen yhteydessä palkitsemme 

jokaisesta ryhmästä tsempparin, joka on ohjaajien valitsema. Lisäksi palkitaan kilpailuissa 

menestyneitä voimistelijoita sekä yksi ”vuoden voimistelija”. Kevätnäytöksessä kukin saa 

myös kevätkauden diplomin. 

Ohjaajille ja valmentajille järjestetään syyskauden päätteeksi pikkujoulut ja 

kevätnäytöksessä palkitaan yksi ohjaaja sekä harrastepuolelta että kilpapuolelta. Lisäksi 

voidaan huomioida muita seuratoimijoita.  

 



14 
 

4.7 Talous 
 

Seuralla on taloussuunnitelma joka laaditaan toimintavuodeksi kerrallaan. 

Taloussuunnitelma vahvistetaan kevätkokouksessa. Samassa kokouksessa vahvistetaan 

suunnitelmassa esitetyt ehdotukset harjoitusmaksuista.  

4.7.1 Harjoitusmaksut lukuvuonna 2015-2016 

 

Harrasteryhmä 1 x 1 h viikossa    130 €/ lukukausi 

Cheer 1x 1.5h viikossa 
 
Bäkkäriklubi 1 x 1.5h viikossa 

155 €/ 1 x vkossa 
 
155 €/ 1,5 h vkossa 

Aikuinen+Lapsi ryhmä 45 min 90 € / lukukausi 

Aikuisten telinevoimistelu ohjattu 
Vapaavuoro 2 x 1,5h 

155€/lukukausi 
 120€/lukukausi 

Ensimmäinen Lisäryhmä  
Toinen Lisäryhmä 

-42 € alennus lukukausimaksusta 
-95 € alennus lukukausimaksusta 

Sisaralennus -20 €/ toinen, kolmas, jne. lapsi 

Kilpa A (2 X vkossa) 200 €/ lukukausi 

Kilpa B ja C (4 X vkossa) 320 €/lukukausi 

Kilpa D, E (4 X vkossa) 
MJ 2 

340 €/lukukausi 
400 €/ lukukausi 

Minoriryhmä (4x viikossa) 405 €/lukukausi 

Kannatusjäsenmaksu 50 €/ vuosi 

 
KAIKKI JÄSENET RYHMÄSTÄ RIIPPUMATTA JÄSENMAKSU  
+ 10€/ vuosi 
 

4.7.2 Sponsoritoiminta ja talkoot 
 

Jäsenet voivat halutessaan hankkia seuralle sponsorin. Tukimahdollisuuksia on monia. 

Tukipaketit on nähtävillä seuran kotisivuilla. Näkyvyyttä on mahdollista saada seuran 

toimitiloissa, kausijulkaisussa ja internet-sivuilla.  

Seuran talkootoimintaan osallistuvat pääasiallisesti kilpavoimistelijoiden vanhemmat. 

Vuoden aikana talkoilla järjestetään mm. kahdet omat kilpailut, kevätnäytös. Koko seuran 

iso vuosittainen talkooprojekti on keksi- ja karkkimyynti marras-joulukuussa. Jokaiselle 

vuodelle määritellään kohde johon myyntitulot käytetään.  
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5 KOULUTUSSUUNNITELMA  

 

Seuralla on koulutussuunnitelma, jonka perusteella päätetään kunkin toimintakauden 

koulutustarve. Jokaisella ohjaajalla on oma koulutuspolku jota seurataan. Seurassa on 

periaatteena se että kaikille ohjaajilla olisi vähintään I- tason koulutus. Koska uusia 

ohjaajia tarvitaan koko ajan, järjestää seura myös sisäisiä koulutuksia vähintään kerran 

kaudessa. Koulutuksissa pyritään luomaan yhteiset toimintatavat ja käymään läpi 

liikkeiden opettamista ja lasten ohjaamista.  

Salilla on myös ohjaajien käyttöön tarkoitettu kansio, jossa on vinkkejä tuntien 

ohjaamiseen, liikkeiden kehittelyyn sekä opettamiseen. 

Ohjaajien ja valmentajien koulutustarvetta seurataan säännöllisesti ja koulutuksiin 

voidaan lähettää myös kiinnostuksen mukaan, budjetin sen salliessa. Kilpailutoiminnan 

jatkuvuuden kannalta on tärkeää ylläpitää tuomaripankkia. Tuomarikoulutuksiin 

osallistutaan säännöllisesti.  


