
TTNV:n viimeisimmät vuodet ovat olleet aktiivista 

seuratoiminnan muutosten aikaa. Seuraa on tuotu isoin 

askelin 2000-luvulle monenlaisissa asioissa. Kiitokset 

kaikille seuratoimijoille kanssani työskentelystä tämän 

muutoksen ajan myllerryksissä! 

 

Minulla on ollut puheenjohtajatehtävien ohessa 

uudisraivaajan rooli. Kyytiä ovat saaneet monet asiat. Nyt 

voin hyvillä mielin sanoa, että kannot on kaivettu kaskesta 

ja maa on muokattu uusia tuulia varten! TTNV:ssä on nyt 

hyvä pohja istuttaa uutta ja lähteä kasvattamaan 

entistäkin ehompaa liikuntaseuraa.  
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Olen lähtenyt luomaan seuralle toimintakäsikirjaa ja sen parissa jatkan vielä jonkin 

aikaa. Uusi  puheenjohtaja voi keskittyä seuran rutiinien pyörittämiseen ja minä 

paneudun seurakehittämisen tehtäviin. 

 

Toimintakäsikirjaan seuran keskiö on kuvattu isoin ympyröin, jotka kaikki kohtaavat 

toisensa kuin voimistelijoiden vanteet näyttävässä ohjelmassa. Ympyrät kuviossa ovat 

isoja juuri siksi, että niillä on merkittävä rooli seuratoiminnassa, kun tehtäviä ja vastuuta 

on siirretty johtokunnan alaisille työryhmille. Jatkossa merkittävästi enemmän 

työskennellään työryhmissä, jotka ovat seuran työrukkasia. Johtokuntakokouksissa 

tapaamme toisiamme ja päätämme seurajohtoa koskevista asioista ja pidämme huolen 

seuran strategian toteutumisesta.  

 

Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota, sanoo 

argentiinalainen sananlasku. Tätä nousemista ja putoamista on harjoiteltu kantapään 

kautta, joten ne taidot ovat hyvin kehittyneet. Nämä neljä vannetta on saatava 

pyörimään sulassa sovussa ja mielellään suunnitelmien mukaisesti. Johtokunnan 

vanteiden ja pallojenkin käsittelyyn vaaditaan monenlaista tietoa ja taitoa, jota hyvä 

seura voi tarjota tueksi seuratoimijoilleen. Alussa tulee aina mutkia matkaan, mutta 

kaikista karikoista on selvitty. 

 

 
Jatkuu… 



Hyvässä seurassa – niin 

liikuntaseurassa kuin muissakin 

seuroissa  – näitä omaan lajitaitoon 

kuuluvia valmiuksia ja ominaisuuksia 

ovat esimerkiksi:  

• seurassa seurataan, poimitaan ja 

välitetään tietoa ja ideoita 

toimijoille 

• seurassa koordinoidaan ja 

informoidaan liikuntatoiminnan 

järjestötason asioista 

• seura järjestää edullista toimintaa 

lasten harrastustoiminnan 

mahdollistamiseksi sekä meillä 

joukkuevoimisteluseurassa 

huolehditaan korkeatasoisen 

joukkuetoiminnan säilymisestä 

jatkossakin o seura tarjoaa tukea 

koulutuksiin 

• seura välittää, luo muutoksen 

mahdollisuuksia ja tarjoaa tukea 

• seura verkostoituu muiden 

seurojen sekä muunlaisten 

urheiluseurojen kanssa 

 

 

 

 

Näihin kaikkiin tavoitteisiin lähdetään vastaamaan maltilla ja työryhmien työpanoksella. Jo 

nyt olemme saaneet paljon aikaan muutamassa vuodessa. Taloushallinto on ulkoistettu 

ammattilaisille ja talousasioissa on selkeät toimintamallit. Kuntoliikuntatoimintaa ja sen 

näkökulmaa on uudistettu. Joukkuevoimistelun työryhmä on perustettu ja sen 

ensimmäisen toimintavuoden myötä on tehty tärkeitä havaintoja käytänteiden 

jäsentämiseksi. Viestintätyöryhmä on tarttunut aktiivisesti tiedottamiseen ja seuran 

tunnettuuden tukemiseen, siitä esimerkkinä tämä Uutis-Malviinan käynnistäminen ja 

Facebookin käyttöönotto.  

 

Kaiken työryhmätoiminnan täydentää seuran kisatyöryhmätoiminta, jonka myötä olemme 

oppineet toteuttamaan onnistuneita joukkuevoimistelun kisoja ja antamaan positiivisen 

leiman 2010-luvun TTNV:lle. 

Jatkuu… 



Työryhmillä on tehtäväkuvaukset, joiden hiomista jatketaan ensi vuonnakin. 

Joukkuevoimistelun työryhmä vastaa mm. seuran joukkuevoimisteluasioiden 

kehittämisestä, toiminnan koordinoinnista ja valmentajahuollosta. Kuntoliikuntatoiminnan 

työryhmä vastaa seuran kuntoliikunnan asioiden kehittämisestä, kuntoliikuntatoiminnan 

koordinoinnista ja ohjaajahuollosta. Taloustyöryhmän pääpaino on seuran taloudellisen 

turvallisuuden ylläpidossa ja viestintätyöryhmä huolehtii seuran näkyvyydestä ja 

tapahtumista tiedottamisesta. Kisatyöryhmässä me kaikki yhdessä huolehdimme siitä, 

että järjestämme onnistuneet kisat! Kaikille työryhmille yhteistä on työryhmän 

toiminnallisista ja taloudellisista vastuista ja velvollisuuksista huolehtiminen ja 

johtokunnan kokouksiin raportointi. Vanteita tässä tulee kulumaan ja varmasti tarvitaan 

avuksi palloja ja nauhojakin. Tulevaisuus näyttää hyvältä! Olemme saaneet hyvistä 

yksilöistä hienoja yhdessä toimijoita.  

 

 
Minun on aika väistyä ja tehdä tilaa seuraajille. Oma olympiadini on päätöksessään. Neljä 

vuotta on lyhyt, mutta riittävän pitkä aika uudisraivaajalle. On aika kiittää teitä kaikkia sekä 

johtokuntalaisia vuosien varrelta!  

On aika toivottaa uudet johtokuntalaiset tervetulleiksi viemään seuraa eteenpäin! Minun on 

aika siirtyä seuratoimijaksi ja hiljentää uuteen vuoteen. Muumipappaa siteeraten: Minä 

nukun hetken. Kysymykset ratkeavat usein unen aikana. Pää toimii paremmin, jos se saa 

olla levossa.  

Joulun lepoa meille kaikille! Liikunnallista uutta vuotta 2015! 

- Marja Kauppinen - 



Uusi johtokunta on valittu 

 
Seuran uudeksi johtokunnaksi vuodelle 2015 on valittu seuraavat henkilöt: 

• Puheenjohtaja: Heidi Boström-Vesola 

• Varapuheenjohtaja: Niina Haapasalo 

• Sihteeri: Päivi Peltonen 

• Taloudenhoitaja: Päivi Uusi-Pietilä 

• Johtokunnan muut jäsenet: 

• Riikka Saloranta 

• Katja Kapanen 

• Tiia Peltonen 

• Anne Kortteinen 

• Kati Toikkanen 

• Minna Jaakkola 

• Sanna Salminen 

 

 

Vauvauutisia! 
 

Joukkuevoimisteluvalmentaja Anna 

Vuorenmaan (os. Salmenaho) perhe on 

kasvanut pienellä tyttövauvalla 

sunnuntaina 23.11. klo 18. 

Tulokkaan strategiset mitat olivat 45 cm 

ja 2360 g. 

 
TTNV onnittelee Vuorenmaan 

perhettä ja toivottaa uuden 

voimistelijanalun tervetulleeksi 

seuraan! 



Joukkuevoimistelun 
välinekausi takana ja katse 
kohti kevättä 
 

Seuran joukkueet kilpailivat 
syksyn aikana useissa 
välinemestaruuskilpailuissa. 
Kaikkein pienimpien joukkueet 
hakivat arvokasta 
esiintymiskokemusta ja 
palautetta ohjelmastaan 
osallistumalla Asema-
tapahtumiin, joissa jokainen 
voimistelija palkitaan ja 
valmennus saa kirjallisesti 
palautetta, jonka mukaan voivat 
voimistelijoita kehittää. 

Alle 10-vuotiaiden sarjassa seuraa edusti Sädetiimi ja FionatGirls. Sädetiimin  
7–9-vuotiaiden eli Auringonsäteiden kausi sujui hienosti ja tytöt kehittyivät huimasti. 
Joukkue osallistui kolmeen katselmukseen, joissa suoritus parani kerta kerralta ja siten 
myös saatu palaute parantui. Kehuja tytöt saivat muun muassa hienosta esiintymisestä, 
jossa riitti hymyä ja katsekontakteja yleisöön. Ohjelma oli palautteen mukaan hyvä sekä 
tyttöjen ikä- ja taitotasoon sopiva, piristävä kokonaisuus. Myös Päivänsäteet ja 
Kuunsäteet keräsivät arvokasta kokemusta katselmussarjasta. 
  

FionatGirls on puolestaan syksyllä 2014 perustettu uusi joukkue, joka tähtää 
TeamFionat -joukkueen jalanjäljissä mestaruussarjaan. Syksyllä tytöt ovat harjoitelleet 
rytmisen asemaohjelmaa ja esiintyneet sillä asematapahtumissa. Keväälle on 
suunnitteilla siirtyminen 10–12-vuotiaiden sarjaan uudella joukkueella. 
 

Apifera osallistui kahdella eri-ikäisten joukkueella katselmussarjaan keräten hienoa 
kisakokemusta, josta voi ponnistaa kohti kevättä uusin ajatuksin ja uusilla nimillä. 
 

10–12-vuotiaiden sarjassa kilpaili Vida, joka kisasi tällä kaudella kuudet eri kilpailut 
sijoittuen parhaimmillaan kategoriaan yksi *. Kausi oli kokonaisuudessaan 
nousujohteinen ja joukkue saavutti kaudelle asetetut tavoitteet. Nyt Vida tähtää innolla 
kohti uutta kautta ja tammikuun aluevalmennusringin leiriä! 

 

12–14-vuotiaiden kilpasarjassa seuralla on kaksi joukkuetta: Stella ja Polaris. 
Stella nousi syksyllä 12–14-vuotiaiden kilpasarjaan ja ensimmäiseksi kaudeksi 
kyseisessä sarjassa syksy sujui joukkueelta hyvin. Välineenä Stellalla oli pallo ja 
ohjelman teemana oli myrsky. Alkukaudesta joukkue kävi Kisakalliossa  leirillä 
hakemassa uutta puhtia kotisalille. Ahkeran harjoittelun myötä joukkue sijoittuikin kaikissa 
kauden kisoissa neljän parhaan joukkoon. Kisakausi päättyi Stellan osalta hienosti, sillä 
joukkue pääsi kilpasarjan SM-kilpailuissa finaaliin ja sijoittui sarjassaan neljänneksi. 

  
Polaris keskittyi syksyn ajan fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen, eikä osallistunut 
kisoihin. Uuden ohjelman harjoittelu on jo aloitettu ja kisamatoille joukkue palaa innolla 
keväällä 2015. 
 

 

Kuvassa Auringonsäteet ja valkut 

*) 10 -12- vuotiaiden sarjassa joukkueet arvioidaan kategorioihin 1 – 10, joista 1 on paras mahdollinen. 

http://www.ttnv.fi/jv-joukkuevoimistelu/joukkueet/


14–16-vuotiaiden kilpasarjassa seuraa edustivat Jr Hiukkaset. Joukkueen kausi lähti 
käyntiin voitolla sekä Cailap Cupista että TUL:n piirinmestaruuskilpailuista. Loppukauden 
harjoittelu kärsi hieman ohjelmaan tehtyjen isojen muutosten takia ja loppukauden 
kilpailuissa ei nähty aivan joukkueen totuttua tasoa,  mutta siitä huolimatta joukkue sijoittui 
hienosti mitaleille lähes kaikissa kilpailuissa. Jr Hiukkaset saivat hopeaa sekä 
aluemestaruuskilpailuissa että TUL:n valtakunnallisissa mestaruuskilpailuissa ja jäivät 
täpärästi 4. sijalle kilpasarjojen välinemestaruuskilpailuissa.  
 

16–20-vuotiaiden sarjassa seuraa edusti Hiukkaset, jonka kokonpano muuttui paljon 
kesällä. Tästä syystä joukkue on kilpaillut syksyllä 16–20-vuotiaiden kilpasarjassa. 
Joukkueen muutoksista huolimatta kausi lähti hyvin käyntiin hienolla ykkössijalla Cailap 
Cupissa ja sen perään voitolla TUL:n piirinmestaruuskilpailuissa. Aluemestaruuskilpailuista 
ja TUL:n mestaruuskilpailuista Hiukkaset saivat hopeaa. He paransivat suorituksiaan koko 
kauden ajan ja lopulta kausi huipentui upeaan suoritukseen Kilpasarjojen 
mestaruuskilpailuiden finaalissa, josta joukkue palkittiin pronssimitalilla erittäin kovassa 
sarjassa. 
 

Seura onnittelee kaikkia joukkueitaan hyvistä kilpailusuorituksista ja toivottaa onnea 
tuleviin koitoksiin! 
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Kaikki tämä onnistuu osoitteessa ttnv.fi. Voit ilmoittaa läheisesi jumpparyhmään ja laittaa 

laskua varten oman sähköpostiosoitteesi. Tässä on lahja, joka osoittaa välittämistä! 

 

Aikuiset voivat osallistua myös aikuinen-lapsi-liikuntaan Atalassa yhdessä lapsen kanssa. 

Tähän ryhmään voi tulla niin äidit kuin isätkin, eikä huono idea ole isovanhemman lähteä 

lapsenlapsensa kanssa liikkumaan. 

  

Aikuisten kuntoliikunnan tavoitteena on kohentaa kuntoa, parantaa ja ylläpitää liikkuvuutta 

ja lihaskuntoa, sekä tuoda iloa. 

 

Ilmoittautuminen sekä lasten että aikuisten ryhmiin on alkanut, varaa oma paikkasi 

pikaisesti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lahjavihje! 

 
Tiesitkö, että voit ostaa 

joululahjaksi läheisillesi 

kevään jumpan!  

Huolehdi siis läheisistäsi ja 

anna isällesi, vaarillesi tai 

vaikka apellesi joululahjaksi 

kevään seniori- tai 

äijäjumppa. Tai miksi et 

ostaisi äidille, mummille tai 

kummille muokkausta tai 

naisten tanssillista 

voimistelua? 
 

Pelaa Veikkauksen pelejä seuran hyväksi 

 

Tiesitkö, että seuran verkkosivujen kautta pelatuista 

Veikkauksen peleistä maksetaan seuralle palkkio? 

 

Kun siis pelaat Veikkauksen peliä, klikkaa itsesi seuran 

nettisivuille  http://www.ttnv.fi/verkkokumppanuus/ 

 

 

 

http://www.ilmari.fi/ttnv/
http://www.ilmari.fi/ttnv/
http://www.ttnv.fi/verkkokumppanuus/
https://www.veikkaus.fi/?myPartnerId=710825


 

 

 

Onko sinulla uutisvinkki? 

Haluatko kertoa tarinan TTNV:stä? 

Haluatko lukea jutun jostain 

seuratoimijastamme? 

Ota yhteys toimitukseen 

viestinta.ttnv@gmail.com 

 

 

Seuraa meitä Facebookissa 
 

TTNV on mukana Facebookissa. 

Siirry seuraajiimme, tykkää toiminnastamme ja 

ole mukana arjessamme.  

Löydät meidät nimellä: 

TTNV/Tampereen-Työväen-Naisvoimistelijat-ry 

 

Tule mukaan seuran jäseneksi! 
 

TTNV:n kannatuksen laajuudella on  merkitystä, sillä ainoastaan riittävä jäsenmäärä 

takaa seuralle resurssit laadukkaalle toiminnalle. 

 

Tavoitteemme vuonna 2015 on saada TTNV:n kaikki tukijoukot näkymään myös seuran 

jäseninä ja siksi pyydämme juuri Sinua liittymään TTNV:n kannatusjäseneksi.  

 

Kannatusjäsenmaksu vuonna 2015 on 10 euroa. Voit ilmoittautua kannatusjäseneksi 

seuran verkkosivujen kautta.  

mailto:viestinta.ttnv@gmail.com
https://fi-fi.facebook.com/pages/TTNVTampereen-Ty%C3%B6v%C3%A4en-Naisvoimistelijat-ry/134601609949820

