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1. Yleisesti  

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry (TTNV) on 6.9.1932 perustettu voimisteluseura. 
Toiminta rakentuu joukkuevoimistelun ympärille ja tavoitteena on tarjota mahdollisuus 
harrastaa voimistelua kaikenikäisille päiväkoti-ikäisistä aikuisiin eri taitotasojen ja 
motivaation mukaan – lasten harrasteryhmistä kilpaileviin lasten, nuorten ja aikuisten 
joukkueisiin.  Samalla seura haluaa olla luomassa kaikille yhtäläisen mahdollisuuden harrastaa 
voimistelua mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja kustannustehokkaasti.  

 

Lasten harrasteliikunnan parissa opitaan liikunnan perustaitojen ja voimistelun perusteiden 
lisäksi sosiaalisia taitoja. Harrasteliikunnan tavoitteena on lisätä liikkumista ilman kilpailullisia 
tavoitteita. Lasten harrasteryhmät esiintyvät seuran järjestämissä kisoissa ja tapahtumissa.  

 

Aikuisten liikunnan tavoitteena on ylläpitää terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa ja tarjota 
mahdollisuus voimisteluun aikuisille eri tasoilla. Mukana on sekä aikaisemmin aktiivisesti 
voimistelleita aikuisia että voimisteluharrastuksen aikuisiällä aloittaneita. Aikuisten 
voimisteluryhmät esiintyvät ja kisaavat kausikohtaisten suunnitelmien mukaisesti.  

 

Joukkuevoimistelussa harjoittelu on tavoitteellista. Joukkueet harjoittelevat useamman 
kerran viikossa jokaisen joukkueen oman tavoitetason mukaan. Joukkueet osallistuvat 
kilpailuihin sekä kotimaassa, että ulkomailla.   

 

TTNV haluaa tarjota laadukasta toimintaa jäsenilleen ja tavoitteena onkin kehittää toimintaa 
siten, että seuralla on jokaisessa ikäluokassa kilpaileva joukkue, joka sijoittuu sekä Suomen 
Työväen Urheiluliiton että Suomen voimisteluliiton ikäkautensa parhaimmistoon. Tampereen 
Työväen Naisvoimistelijat ry:ssä kaiken toiminnan lähtökohtana on, että liikunta on 
harrastajalle aina turvallista, kehittävää ja innostavaa.  

  



1.1. Toiminta-ajatus 

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on TUL:n ja Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. 
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry tarjoaa:  

● liikkumiseen kannustavaa ja lapsen ehdoilla toteutettua perusvoimistelun ja 
harrasteliikunnan ohjausta lapsille ja nuorille.  

● tavoitteellista joukkuevoimistelun valmennusta kilpaileville joukkueille.  
● laadukasta ja turvallista ohjausta ja valmennusta, millä mahdollistetaan pitkäaikainen 

ura voimistelun parissa sekä parhaimmillaan myös kehittyminen lajin huipulle asti.  
● laadukasta ja yhteisöllisyyttä lisäävää voimistelua aikuisille.  

 

TTNV:n toiminnan keskiössä ovat seuran toiminnan jatkuva kehittäminen ja näin laadukkaan 
valmennuksen ja laadukkaiden harjoittelu olosuhteiden tarjoaminen voimistelijoille ja 
harrastajille.  

1.2 Arvot 

Tampereen Työväen Naisvoimistelijoiden toimintaa ohjaavat arvot ovat: 

● Kasvatuksellisuus: Lapset ja nuoret oppivat yhdessä tekemistä 
● Elinikäinen liikunta: Liikunnan ilon ja liikunnallisen elämäntavan oppiminen 
● Oikeudenmukaisuus: Tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan 
● Seuran toiminnassa tärkeitä ovat myös terveelliset elämäntavat, tasa-arvo ja 

suvaitsevaisuus.  

1.3 Toiminnan kehitys vuonna 2020 

Vuonna 2020 seuran toiminnassa näkyi eniten muista vuosista poiketen haasteet liittyen 
korona-viruksen tuomiin rajoituksiin. Monta vuotta haastanut salitilanne saatiin korjattua, 
kun seura sai käyttöönsä Ratinasta salitilan. Uusi tila mahdollisti harjoittelun tarjoamisen 
koronarajoitteiden mukaisesti sekä korjasi seuran joukkuemäärän kasvun mukana tuomaan 
tilan puutteen. Lisäksi vuonna 2020 seura harrastetoimintaa kehitettiin OKM seuratoiminnan 
kehittämistuen avulla ja Olympiakomitean Tähtiseura-hanke käynnistettiin.  

  

TTNV:ssä vuosi 2020 käynnistyi positiivisissa merkeissä. Voimistelijoita oli tullut lisää ja 
joukkuemäärä oli entisestään kasvanut. Joukkueet harjoittelivat TTNV:n omalla 
harjoitushallilla ja Tampereen kaupungilta vuokrattuilla koulujen saleilla. Oma harjoitushalli 
mahdollisti vuonna 2020 aktiivisen harjoittelun koulujen loma- ja juhla-aikoina, jolloin 
koulujen liikuntasalit ovat pois ulkopuolisten käytöstä. Tämä loi jatkuvuutta etenkin 
kilpailevien joukkueiden harjoitusmahdollisuuksiin ympäri vuoden. Vuonna 2020 hallia 
järjestettiin ja seura luopui (osittain koronapandemiakin seurauksena) toimistotiloistaan ja 
hallista tuli myös seuran hallinnollinen keskus. Hallille hankittiin entisestään harjoittelua 
tukevia välineitä ja joustomattoa, jotta harjoittelu olisi mahdollisimman monipuolista ja tilat 
voidaan hyödyntää maksimaalisesti.  

 

  



Harjoitteluhalli ja kaupungilta vuokratut muutamat salit, eivät kuitenkaan kattaneet seuran 
tarvetta riittävästi. Alku vuonna 2020 seuran haasteellinen salitilanne haastoi 
harjoitteluvuorojen suhteen ja muunmuassa harrasteryhmien toimintaa jouduttiin 
rajoittamaan, jotta voitiin tarjota jo olemassa oleville jäsenille riittävät 
harjoittelumahdollisuudet. Kevään aikana salitilanne ei muuttunut, mutta Tampereen 
kaupungin kanssa käydyt keskustelut haasteellisista salitiloista johtivat kuitenkin toivottuun 
tulokseen, kun seuralle saatiin syksyllä 2020 Ratinasta salitila painijoiden muutettua uusiin 
tiloihin. Salitilanteen muutos mahdollistaa pitkäjänniteisen seuran toiminnan kehittämisen ja 
mahdollisuuden keskittää toimintaa pääasiallisesti kahteen toimipisteeseen, jolloin myös 
valmennusresurssien suunnitelu onnistuu paremmin. Uuden salin myötä seuran 
ikäkausitoimintaa on myös mahdollistaa kehittää huomattavasti aikaisempaa paremmin. 
Ikäkaudessa saman ikäiset kilpa- ja harrastejoukkueet harjoittelevat osittain yhdessä, jolloin 
jokaiselle on mahdollista tarjota omaa taito- ja motivaatiotasoa vastaava joukkue tai ryhmä.  

 

Hyvin alkanut vuosi sai kuitenkin odottomattoman käännöksen, kun maaliskuussa 2020 
Suomeen rantautunut Covid-10 pandemia pisti kaiken seuratoiminnan uusiksi. Toiminta 
jouduttiin keskeyttämään harrastejoukkueiden kohdalla, kun taas kilpailevien joukkueiden 
harjoittelu siirtyi etäharjoitteluksi. Korona-pandemia työllisti seuran johtoa paljon, sillä 
tilanne muuttui nopeasti eikä selkeitä ohjeita ollut saatavilla. TTNV on järjestänyt vähintään 
yhdet kisat per kausi (puoli vuotta), jolla on rahoitettu seuran toimintaa. Korona-pandemia 
perui myös kisat, joten sillä oli merkittävä vaikutus seuran talouteen yhdessä 
harrastejoukkueiden toiminnan katkaisemisen kanssa. Pandemia pakotti seuran ja 
valmennuksen kehittämään vaihtoehtoisia tapoja tarjota toimintaa jäsenilleen. 
Alkuvaikeuksien jälkeen kilpailevat ryhmät saivat kuitenkin etäharjottelun toimimaan. Kaikille 
etäharjoittelu ei ollut hyvä vaihtoehto, joten sitä mukaan kun rajoitteet helpottivat eli kesän 
aikana ja syksyllä toimintaa pystyttiin taas järjestämään lähitreeninä. Kauan lajia 
harrastaneiden joukkoon koronalla ei ollut merkittävää vaikutusta, mutta uusien mukaan 
tuleminen hidastui vuonna 2020 huomattavasti esimerkiksi vuoden vaihteeseen verrattuna. 
Myös hyvin alkanut ikäkausivalmennus, OKM:n harrastetoimintahanke sekä Tähtiseura-
hanke kokivat vastoinkäymisiä, kun seuran resurssit jouduttiin pandemian takia ohjaamaan 
pandemiasta selviämiseen ja sen pakottamien toimintatapojen jalkauttamiseen. Myös syksyn 
TTNV omat kisat, jotka onneksi saatiin järjestää, vaativat paljon erityisjärjestelyjä, jonka 
vuoksi ne imivät resursseja, mutta myös vaikuttivat kisoista saatuhin tuloihin. Pelkästään 
korona-pandemian takia vuosi 2020 oli erittäin kuormittava pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin 
pyörivälle seuralle.  

 

OKM myönsi TTNV:lle keväällä 2018 seuratoiminnan kehittämistukea. Seura halusi näin 
panostaa lasten harrasteliikunnan kehittämiseen ja perusti jo 2018 TTNV Teams -ryhmiä. 
Ryhmät ovat vanhemmille lapsille (9-11 -vuotiaat) suunnattuja harrasteryhmiä, jotka toimivat 
harrastusmahdollisuutena aktiivisen harjoittelun lopettaneille, muiden lajien oheistreeninä 
tai mahdollisuutena päästä mukaan harrastamaan lajia hieman vanhemmalla iällä 
voimisteluinnostuksen löytäneille lapsille ja nuorille. Vuonna 2019 harrasteryhmien toimintaa 
hiottiin entisestään joukkuevoimistelua tukevaksi – tämä perustui hankkeen ensimmäisen 
vuoden palautteeseen ja harrastajien toiveisiin. Se tuki myös seuran omaa tavoitetta eli 
rakentaa siltaa harrasteryhmistä kilpajoukkueisiin. Kaikissa harrasteryhmissä oli vuoden 2019 
hyvin harrastajia, mutta salitilanne rajoitti mahdollisuutta rakentaa ryhmiä hankkeen 



alkuperäisen ajatuksen mukaisesti ympäri Tamperetta lähikouluille. Tämän hankkeen tilanne 
heikkeni vuonna 2020. Vaikka malli sinällään toimi - ryhmiä oli useita, niissä jokaisessa ihan 
mukavasti harrastajia, osa harrastajista jo monetta vuotta mukana ja ryhmistä siirtyi 
voimistelijoita enemmän harjoitteleviin kilparyhmiin, salitilanne pakotti seuran tekemään 
vaikeita ratkaisuja ja vähentämään Teams-ryhmien tarjontaa. Muutama iso jo vakiintunut 
ryhmä jatkoi toimintaansa ahkerasti kevään ajan, siihen asti kunnes koronan takia toiminta 
jouduttiin keskeyttämään. Syksyllä Teams-ryhmien toiminta jatkui pienempänä, sillä korona 
söi osan harrastajista pois.  

 

Vuoden 2020 aikana osa harrasteryhmien ohjaajista siirtyi valmentamaan tai lopettivat 
ohjaamisen mm. Opiskelujen takia. Uusia ohjaajia rekrytoitiin tehokkaasti mm oman seuran 
sisällä ja moni entinen TTNV:n voimistelija saatiin näin pidettyä hyvin mukana lajin parissa. 
Uudet ohjaajat kävivät kaikki lasten harrasteryhmien ohjaajille suunnatun kurssin. Lisäksi 
seuran harrastekoordinaattori piti heidän kanssaan tiiviisti yhteyttä ja kävi mukana 
treeneissä. Näin saimme pidettyä harrasteryhmien toiminnan laadullisesti hyvänä vaikka osa 
ohjaajista vaihtuikin. Asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista harrasteryhmien 
toiminnasta.  

 

Vuonna 2018 aloitetun käytänteen mukaisesti TTNV teetätti sekä vuonna 2020 
palautekyselyn vanhemmille ja yli 15-vuotialle voimistelijoille. Keväällä kysely jäi pitämättä, 
johtuen korona-pandemian aiheuttamasta lisäkuormituksesta. Syksyllä kyselyä muokattiin, 
mm kattamaan korona-ajan viestinnän ja toimet. Kyselyn tulosten mukaan 
ikäkausivalmennusta pitää seurassa kehittää ja valmennuksen toimintaa yhtenäistää. Muilta 
osin seuran voimistelijat ja voimistelijoiden vanhemmat ovat tyytyväisiä seuran toimintaan ja 
valmennukseen. Myös korona-ajan toiminta sai kiitosta. Kyselyn joukkuekohtaiset tulokset 
jaettiin valmennukselle sekä kaikkia tuloksia hyödynnetään, sekä joukkueiden toiminnan, että 
seuran toiminnan kehittämisessä.  

 

Joukkuevoimistelu on varhaisen erikoistumisen laji, jossa harjoitusmäärät kasvavat isoiksi jo 
nuorella iällä. Juuri tästä syystä riskit loukkaantumisiin ja rasitusvammoihin ovat korkeat. 
Vuonna 2019 TTNV käynnisti kaikkia seuran kilpailevia joukkueita koskevan fysioterapeutti 
yhteistyön. TTNV tekee yhteistyötä fysioterapiapalvelu Vauhtiketun ja lajitaustan omaavan 
fysioterapeutti Minna Martimon kanssa. Fysioterapiayhteistyö koetaan vanhemmille ja 
voimistelijoille tehdyn kyselyn myötä erittäin tärkeäksi ja sitä jatkettiin sekä tiivistettiin 
vuonna 2020.  

2. Keskeiset toimijat ja osaamisen kehittäminen 

TTNV:n johtokunta vastaa seuran päätöksenteosta. Johtokunta valitaan aina syyskokouksessa 
kalenterivuodeksi kerrallaan.  

 

Lisäksi jokainen voimistelujoukkue organisoituu ja huolehtii joukkueen arjen asioista 
itsenäisesti. Joukkue valitsee keskuudestaan joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan, jotka 
vastaavat yhdessä valmentajien kanssa joukkueen toiminnasta kauden aikana. 



 

Seuran kisatyöryhmä vastasi vuonna 2020 seuran kisojen järjestämisestä.  

 

Loppu vuodesta 2020 seuraan perustettiin vain valmentajista koostuva jv-työryhmä, jonka 
vastuulle annettiin mm. Harjoitusvuorojen suunnittelu, Teams ja kilpajoukkue yhteistyön 
kehittäminen, ikäkausivalmennuksen kehittäminen ja valmennuksen toimintatapojen 
yhtenäistäminen. Työssä käytetään mm. Tähtiseura-hankkeen tarjoamia työkaluja ja se vie 
samalla Tähtiseura-hanketta eteenpäin.  

 

2.1. Johtokunta 

Vuoden 2020  johtokunnassa oli nimenkirjoittajien lisäksi viisi jäsentä.  

 

Puheenjohtaja  Jenni Eikrem  

Varapuheenjohtaja  Riikka Hyörinen  

Sihteeri   Paula Tervo 

Taloudenhoitaja  Jonna Kivelä  

Marjo Saarela  jäsen (jäi pois keväällä, lapsen lopettua voimistelun) 

Päivi Peltonen  jäsen 

Katja Kapanen  jäsen 

Pia Mäkinen  jäsen 

Susanna Mäkiniemi jäsen 

Katja Salin  jäsen 

 

2.2. Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous jouduttiin siirtämään huhtikuulta toukokuulle 
korona-rajoitteiden takia ja pidettiin 27.5.2020 turvavälein ja osittain etänä. Syyskokous 
pidettiin normaalisti korona-ohjeiden mukaisesti 11.11.2020. Johtokunta piti vuoden 2020 
aikana 14 kokousta. Johtokunta kokoontui noin kerran kuussa (lukuunottamatta heinäkuussa) 
ja piti kokoontumisten välillä muutaman sähköpostikokouksen. 

 

TTNV järjesti vuoden 2020 aikana yhdet kilpailut. Kevään kisojen peruuntumisesta 
huolimatta, korona-rajoitteiden takia kisatyöryhmä toimi vuoden 2020 aikana erittäin 
aktiivisesti pitäen säännöllisiä kokouksia ja ollen yhteydessä eri viestimien välityksellä.  

 

  



2.3. Edustukset 

TTNV:llä oli edustajia seuraavissa toimielimissä: 

Naisten Voimisteluopisto Säätiö: Sinikka Vilenius 

Tampereen seuraparlamentti: Marja Crusell-Kauppinen 

Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, hallitus: Eija Rapo 

TUL:n Tampereen piiri, piirivaltuusto: Taru Valtatie (varalla Marja Crusell-Kauppinen) 

TUL:n Tampereen piirin naisten toimintaryhmä: Marja Ukkola 

TUL:n Tampereen piirin senioriryhmä: Eila Saloranta 

 

2.4 Koulutukset 

TTNV kannustaa valmentajia ja seuratoimijoita kouluttautumaan. Lisäksi tavoitteena on, että 
jokaisessa valmennustiimissä olisi vähintää yksi tuomarikoulutuksen käynyt valmentaja. Alla 
olevassa taulukossa vuonna 2020 koulutukset ja niihin osallistuneet. Korona-virus pandemia 
rajoitti mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin tai järjestää niitä oman seuran toimijoille.  

 

2019 

Voimisteluohjaajan startti 19.1.2019 Tampere SVOLI Reetta Metsälä, Mirana Avola 

JV tuomarikoulutus 4 27.1.2019 Helsinki SVOLI Pauliina Soini, Miila Uusi-Pietilä, 
Milena Ahola 

JV tuomarikoulutus 1 9.-10.2.2019 Tampere SVOLI Julia Nurminen ja Janika Ketola 

JV tuomariseminaari 26.1.2019 Helsinki SVOLI Pauliina Soini, Miila Uusi-Pietilä, 
Milena Ahola 

Lajikohtainen lisäpäivä II 
tasolle aikoville 

2.3.2019 Kisakallio SVOLI Miila Uusi-Pietilä 

JV lajitiedon peruskoulutus 24-25.8.2019 Tampere SVOLI Salla Pekkarinen, Janika Ketola, 
Julia Nurminen 

Seuran verotus koulutus 10.10.2019 Tampere HLU Jonna Kivelä 

Voimisteluvalmentajan 
jatkokoulutus 13.9-26.1.2020 

 
Kisakallio SVOLI Miila Uusi-Pietilä 

Fyysisen valmennuksen 
perusteet 

28.9.2019 Turku SVOLI Janika Ketola, Julia Nurminen 

Kuntatapaaminen 10.6.2019 Tampere HLU Marjo Saarela 

Tavoitteen asettelu -työpaja 
valmentajille ja seurajohdolle 

15.6.2019 Tampere HLU JK ja valmentajat ja ohjaajat 

Psyykkinen valmennus: 
itseluottamus 

7.11.2019 Tampere HLU Enna Räty, Pauliina Penttilä, 
Jertta Hellman 

Järjestyksenvalvojan kurssi 30.9-
4.10.2019 

Tampere 
 

Eemi Mäenpää 

Voimisteluohjaajan startti 7.9.2019 Tampere HLU 5 kpl 

 

3. Jäsenmäärä  

Jäsenluetteloa on pidetty yllä Ilmari-järjestelmän avulla. TTNV:n jäsenmäärä vuoden 2020 
lopussa oli 249 henkilöä. Näistä:  



 Vapaajäseniä (lkm):  31 
 Miehet 20 v. + (Lkm):  0 
 Naiset 20 v. + (Lkm):  81 
 Muut 20 v. + (Lkm):  0 
 Pojat 13 - 19 v. (Lkm):  0 
 Tytöt 13 - 19 v (Lkm):  73 
 Muut 13 -19 v. (Lkm):  0 
 Pojat 0 - 12 v. (Lkm):  0 
 Tytöt 0 - 12 v. (Lkm):  95 
 Muut 0 - 12 v. (Lkm):  0 

 

Vuoden 2020 jäsenmäärässä nähdään koronapandemian vaikutus. Siinä missä seura on 
aikaisempien vuosien tapaan onnistunut kasvattamaan jäsenmääriään kaikissa ikäryhmissä, 
niin vuonna 2020 seuran pienimmissä 0-12 -vuotiassa, joka kattaa siis harrasteryhmät ja 
aloittelevat joukkuevoimistelijat, on tapahtunut selkeä pudotus. Tämä poikkeaa 
aikaisemmista vuosista ja voidaan siis olettaa olevan selkeästi koronapandemian vaikutusta.    

4. Talous 

Yhdistyksen talous pysyi toimintakaudella 2020 vakaana koronasta huolimatta. Kisatulojen 
menetystä kompensoi mm se, että kaupungin tilat olivat poissa käyttössä, jolloin niistä ei 
tarvinnut maksaa vuokraa, mutta myös se, että seura luopui toimistotiloista ja piti muutenkin 
tiukan kulukontrollin. Seuran tuotot tulivat vuonna 2020 jäsenmaksuista, kausimaksuista, 
harrasteliikuntamaksuista  ja Tampereen kaupungin, OKM:n ja Naisten Voimistelusäätiön 
myöntämistä  avustuksista. Kokonaisuutena TTNV:n talous pysyi toimintavuonna 2020 
odotettua paremmin tasapainossa – yllämainittujen toimien avulla. 

 

Joukkueet järjestivät vuonna 2020 aktiivisesti omaa varainhankintaa kattaakseen osan 
joukkuekohtaisista kustannuksista. Varainhankinnasta ilmoitetaan aina seuran johtokunnalle, 
jotta johtokunnalla on tieto joukkueiden toiminnasta. Myös varainhankintaan yhdessä 
muiden joukkueiden kanssa kehitettiin ja olikin hieno nähdä miten yhteistyö eri joukkueiden 
vanhempien välillä kehittyi entisestään. 

 

Johtokunnassa ja työryhmissä taloudellisten päätösten tekeminen perustui vuodelle 2020 
laadittuun talousarvioon. Seuran taloutta seurattiin aktiivisesti sekä sisäisen laskennan että 
kirjanpitäjältä saatavan tiedon avulla. 

 

TTNV:n toimistossa työskenteli vuonna 2020 osa-aikaisena toimistotyöntekijänä Julia 
Nurminen ja osa-aikaisena harrasteliikuntakoordinaattorina (OKM tuella) Janika Ketola.  

 

Seuran tulot ja menot jakautuvat edelleen kahteen päälinjaan: 

1) harrasteliikuntamenot, ohjaajakorvaukset ja harrasteliikuntatuotto 

2) joukkuevoimistelun kustannukset, valmentajakorvaukset ja kausimaksutuotto 



 

Seuran toiminta turvataan huolehtimalla tulojen ja menojen tasapainosta kausi- ja 
valmennusmaksuissa. Harrasteliikuntatoiminnan tuottaminen tai joukkuevoimistelu ei voi 
maksaa seuralle merkittävästi enempää kuin mitä osallistujat itse maksavat. 
Joukkuevoimistelussa perheet maksavat edelleenkin pääsääntöisesti kaikki harrastuksesta 
syntyvät kustannukset lukuun ottamatta joitakin seuran joukkueille tarjoamia tukia. Seura 
onnistui koronatilanteesta huolimatta tukemaan voimistelijoita mm. Kattamalla osan 
salikuluista ja tukemalla fysioterapiayhteistyötä.  

 

Taloushallinnon ja kirjanpitopalvelujen ostaminen Hämeen Liikunta ja Urheilulta on keskeinen 
tukitoimi seuran perustoiminnoille. HLU:n palveluita hyödynnetään ja yhteistyötä kehitetään 
edelleen vuonna 2021. 

5. Lasten, nuorten ja aikuisten harraste- ja kilparyhmien toiminta 

5.1 Harrasteryhmät 

2020 keväällä järjestettiin seuraavia harrasteliikuntaryhmiä lapsille: 

● NanoTeam 5-7 v.  
● Mini Team 7-9 v 
● Team Jr. 9-11 v 
● Teams 11 v +  

 

Syksyllä 2020 järjestettiin seuraavia harrasteliikuntaryhmiä lapsille: 

● NanoTeam 5-7 v.  
● Mini Team 7-9 v 
● Team Jr Ratina (Firea) 9-11 v 
● 11 v + otettiin mukaan harrrastejoukkueisiin, koska Teams ryhmän koko jäi muuten 

liian pieneksi 

Keväällä haastava salitilanne hankaloitti lasten harrasteliikunnan kehittämistä ja toiminta on 
jouduttiin karsimaan minimiin. Korona-pandemia haastoi lisäksi tilannetta entisestään. Tämä 
on valitettavaa sillä harrastustoiminnan uudistaminen on toiminut ja seura on oppinut siitä 
paljon. Matalan kynnyksen mahdollisuudelle harrastaa voimistelua vähemmän sitovasti ja 
ehkä jopa muiden lajien ohella tuntuu olevan tarvetta ja kysyntää.  

 

5.2 Joukkuevoimistelu joukkueet 

TTNV:n valmentajat osallistuvat säännöllisesti sekä TUL:n, Voimisteluliiton että HLU:n 
koulutuksiin. Vuonna 2020 seuran joukkuevoimisteluvalmennuksessa oli mukana n. 30 
valmentajaa. Keväällä 2020 kilpailevia joukkueita oli 16.  Syksyllä vastaava luku oli 17.  

 

Seuran joukkueet keväällä 2020 olivat: 

● Päivänsäteet (Stara) 



● Fidia (8-10v) 
● Fidex (8-10v) 
● Fixia (8-10v) 
● Dreea (10-12v) 
● Denia (10-12 v) 
● Dava (10-12v.) 
● Zelda (12-14 Harraste) 
● Zelia (12-14v Kilpa) 
● Fionat (12-14 v SM) 
● Fionat (14-16 v SM) 
● Polaris 
● Croketit 
● Antique yli 25 
● Antique yli 35 
● Antique yli 45 

 

Seuran joukkueet syksyllä 2020 olivat:  

● Päivänsäteet (Stara) 
● Aamunsäteet (Stara) 
● Fidia (8-10v) 
● Fidex (8-10v) 
● Fixia (8-10v) 
● Denia (10-12 v) 
● Dava (10-12v.) 
● Zelda (12-14 Harraste) 
● Zelia (12-14v Kilpa) 
● Fionat (12-14 v SM) 
● Fionat (14-16 v SM) 
● Polaris 
● Croketit 
● Hiukkaset 
● Antique yli 25 
● Antique yli 35 
● Antique yli 45 

 

Kevätkauden keskeytti korona ja kisat jäivät pitämättä. Syksyllä TTNV:n joukkueet kilpailivat 
ja tavoitteiden mukaisesti pärjäsivät omassa ikäkaudessaan. 8-10 -sarjassa Fidia sai 
kunniamainintoja useassa kisassa. Dava oli useassa kisassa 5 parhaan joukossa ja TTNV:n 
omissa kisoissa tuli hienosti 3.:ksi. TUL:n Tampeereen piirin mestruuskisoissa seuramme 
joukkueet voittivat lähes kaikki omat sarjansa.  

 

Muilta osin joukkueiden sijoitukset kilpailuissa keväällä 2020  sekä joukkuekohtaiset 
toimintakertomukset on koottu joukkuetilastoihin ja löytyvät Voimisteluliiton ja TUL:n kisanet 
palveluista.  

 



6. Tapahtumat 
 

6.1. Kilpailut 

TTNV järjesti vuoden 2020 vain yhdet kansalliset joukkuevoimistelukilpailut. Kevään kilpailut 
jouduttiin perumaan korona-pandemian takia. Kilpailujen järjestäminen on seuran talouden 
kannalta merkittävää toimintaa vaikka työllistääkin seuran väkeä paljon.  

 

Syksyllä 2020 järjestettiin joukkuevoimistelun kaupunki cup kilpailut Hervannan vapaa-
aikakeskuksella 31.10-1.11.2020. Kaksipäiväiset kisat kantoivat nimeä TTNV Cup ja Stara sekä 
keräsivät n 80 joukkuetta Hervannan Vapaa-aikatalolle. Nämä kisat lähetettiin Aamulehden 
kanssa yhteistyössä livenä Aamulehden lukijoille. Korona-pandemia ja sen myötä tulleet 
rajoitteet vaikuttivat merkittävästi kisojen järjestämiseen. Kisojen osallistujamääriä jouduttiin 
rajoittamaan, samoin yleisömääriä. Lisäksi kisoissa jouduttiin huomioimaan turvallisuusvälit 
ja kisapaikan henkilämäärä täysin eri tavalla kuin ennen. Rajoitteista huolimatta TTNV 
onnistui kisajärjestelyissä ja kisat keräsivät kiitosta osallistujilta ja järjestelyihin osallistuneilta.  
Myös mahdollisuus seurata kisoja edullisesti Aamulehden streamin kautta sai kiitosta ja 
tarjosi voimisteluelämyksiä myös niille, jotka eivät rajoitusten tai riskien takia voineet tulla 
kisapaikalle. TTNV:n tavoitteena oli tarjota elämyksiä koronasta huolimatta ja siinä 
onnistuimme.  

 

Kisat olivat rajoitteista huolimatta seuralla tuottoisat vaikkakin tulot jäivät selvästi 
aikaisempia kisoja pienemmiksi. Vanhemmat ja muut seuratoimijat, myös entiset 
voimistelijat, osallistuivat erittäin kiitettävästi kisojen järjestämiseen talkoilla. 

 

6.2. Katselmukset ja näytökset 

Koronan takia kaikki perinteiset – vanhempainkatselmukset keväisin ja syksyisin sekä kevät- 
ja joulunäytökset jäivät järjestämättä. Tapahtumina nämä ovat olleet seuralle mieleisiä ja 
yhdistäneet seuran kaikkia jäseniä. Sekä keväällä että syksyllä näytöksen sijasta laadittiin 
videokooste, jossa jokainen joukkue esitti kisaohjelman tai lähetti muunlaiset terveiset 
kannustusjoukkoille.  

7. Viestintä ja markkinointi 

Viestinnässä keskityttiin pitkälti some-viestintään ja sen kehittämiseen sekä tehostamiseen 
sekä vanhojen toimivien mallien ylläpitämiseen. Seuralla käytössä Instagram, Facebook ja 
kotisivut. Lisäksi joukkueilla on käytössäään joukkuekohtaisesti  Instagram ja Youtube. 
Vanhemmille viestitään lisäksi sähköpostilla mm puheenjohtajan tervehdysten ja 
kisatoimikunnan toimesta. Kevät- ja syyskatselmukset sekä näytökset ovat myös tärkeitä 
kanavia seuran viestinnässä, mutta koronan takia ne korvattiin vuonna 2020 videoterveisillä. 

 

Vuotta 2020 väritti korona  myös viestinnässä. Johtokunnan koronaohjeistukset viestitiin 



vanhemmille joukkueen jojojen kautta. Valmennus ja johtokunta pitivät useita kokouksia, 
joissa koronarajoitteista ja ohjeista keskusteltiin ja yhteisiä linjauksia tehtiin. 
Nimenkirjoittajien ja vastuuvalmentajien yhteinen whatsapp ryhmä toimi tehokkaasti 
parantaen johtokunnan ja valmennuksen välistä viestimistä sekä yleisesti, mutta erityisesti 
myös näin koronavuonna. 

 

Kisat ovat seuralle tärkeä kanava markkinoida seuran toimintaa jv-piireissä sekä mainostaa 
mm harrasteryhmien tarjontaa. TTNV Cup syksyllä sai isosti näkyvyyttä, sillä Aamulehti tuli 
kuvaamaan tapahtumaa livenä. Live-seurantamahdollisuus sai isosti kiitosta osallistuvilta 
seuroilta ja joukkuevoimistelun harrastajilta. Myös Aamulehti oli tyytyväinen viestinnälliseen 
yhteistyöhön TTNV kanssa.  

 

Seura osallistui tiiviisti sidosryhmien palavereihin – valmentajat omien kanaviensa kautta ja 
seura Voimisteluliiton, TUL:n ja HLU:n palavereihin. Koronan myötä etätyökalut – Zoom, 
Teams ja Google Meets, tulivat osaksi seuran arkea sekä seuran omassa toiminnassa, että 
myös sidosryhmien välisissä keskusteluissa. Mikäli korona-pandemiasta voidaan hakea jotain 
positiivista, niin vuonna 2020 seura viesti jäsenilleen ja vanhemmille huomattavasti enemmän 
kuin normaalina vuonna. Myös seuratoimijat ja valmennus tiivistivät yhteistyötä monellakin 
taholla vuonna 2020.  

 

Osana seuran yhteneväistä ilmettä voimistelijoilla on ollut yhtenäiset seura-asut. Tähän 
kuuluu edustusasuna käytettävät seuran TTNV takki ja toppi. Seuravaatteiksi luokitellaan 
myös saman toimittajan, eli Piruetin, mustat trikoot, mustat shortsit ja mustat 
narupunttihousut. Vuonna 2019 seuravaatevalikoimaan lisätyt tuotteet, pipot, pannat ja 
kassit, ovat olleet suosittuja ja ne tullaan jatkossakin pitämään osana seuravaatevalikoimaa. 
2020 seuratuotevalikoimaa uudistettiin uusimalla TTNV-seuratakki.  

 

Vuoden 2019 aikana johtokunta työsti ”Opasta voimistelijoille ja vanhemmille”. Tämä opas 
hyväksyttiin tammikuussa 2020 ja jaettiin välittömästi kaikille vanhemmille. Myös seuran 
harjoitteluhallille tulostettiin muutama kopio, jotta vanhemmat voivat lukea sitä 
odotellessaan lapsiaan.  Opas on suunnattu TTNV:n voimistelijoille ja heidän vanhemmilleen. 
Oppaan tarkoitus on selventää seuran, joukkueen, valmentajien, voimistelijan vanhemman ja 
voimistelijan rooleja sekä toimintaa TTNV:ssä. Oppaassa on myös perustietoa 
joukkuevoimistelusta lajina sekä siitä, mitä laji vaatii harrastajaltaan. Opas on saanut kiitosta 
vanhemmilta.  

 

Oppaan sisältö: 
 
1 Joukkuevoimistelu  
1.1 TTNV:n tarjooma  
1.2 TTNV toiminta ja arvot 
  
2 Harjoittelu ja valmennus  
2.1 Urheilullinen elämäntapa  



2.2 Harjoittelun tavoitteellisuus  
2.3 Harjoitus- ja kilpailukaudet  
2.4 Joukkue  
2.5 Harjoitusmäärät  
2.6 Valmennusleirit  
2.7 Varusteet  
2.8 Fysioterapia osana joukkuevoimistelua  
2.9 Muu voimistelua tukeva valmennus ja asiantuntijat osana joukkueen valmennusta
  
3 Kustannukset  
3.1 Kausimaksu  
3.2 Jäsenmaksu  
3.3 Kilpailulisenssi ja vakuutus  
3.4 Muut joukkuekohtaiset kulut  
3.5 Joukkuekohtainen varainhankinta 
 
4 Seuran rooli  
4.1 Seuran kattamat kulut ja myöntämät tuet  
4.2 Kisatalkoot ja muut seuran järjestemät talkoot ja tapahtumat 
 
5 Joukkueen roolit  
5.1 Valmentajan rooli  
5.2 Joukkueenjohtaja (JOJO)  
5.3 Rahastonhoitaja (RAHO)  
5.4 Vanhempien rooli  
 
6 Viestintä  
6.1 TTNV:n sosiaalisen median säännöt voimistelijalle ja voimistelijan vanhemmalle  
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