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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry (TTNV) on 6.9.1932 perustettu voimisteluseura. 
Toiminta rakentuu lasten ja nuorten voimistelun ympärille, mutta seurassa on myös aikuisten 
voimistelua, jonka tarjonta on vuoden 2020 kasvanut. Seurassa voi harrastaa, joko 
kilpajoukkueissa tai harrasteryhmissä.  

Lasten harrasteryhmissä 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.  

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

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry:ssä kaiken toiminnan lähtökohtana on, että liikunta 
on harrastajalle aina turvallista, kehittävää ja innostavaa.  

  



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.  
• Mahdollisuutta siirtyä oman aktiivisen voimistelu-uran jälkeen valmennuksen ja lasten 

ohjauksen pariin. 

TTNV:n toiminnan keskiössä ovat seuran toiminnan jatkuva kehittäminen ja näin laadukkaan 
valmennuksen ja laadukkaiden harjoitteluolosuhteiden tarjoaminen jäsenille.  

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.  

3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ  
 
Työryhmät ja kohdennetut toimet tukemaan seuran toimintaa ja maltillista, mutta 
johdonmukaista kasvua 
 
Kokoukset  
Sääntömääräisten kokousten (kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-
joulukuussa) lisäksi johtokunta kokoontuu noin kerran kuussa. Tarvittaessa kokouksia 
järjestetään useamminkin ja kokoukset voivat olla sekä fyysisesti samassa paikassa 
järjestettäviä perinteisiä kokouksia, etäkokouksia tai sähköposti kokouksia. Muut työryhmät, 
kuten kisatyöryhmä, valmennustiimit tai joukkueiden vanhemmat kokoontuvat tarpeen 
mukaan, mutta vähemmän säännöllisesti. Työryhmätoimintaa on tarkoitus kehittää vuonna 
2021.  

Jäsenistö  
TTNV:llä on noin 300 jäsentä. Vuoden 2020 aikana voimistelijoiden ja kilpailevien joukkueiden 
määrä kasvoi. Myös harrasteryhmät vakiinnuttivat asemaansa. 2021 toimintakauden aikana 
jäsenmäärää pyritään pitämään vakaana ja kasvattamaan maltillisesti, jotta toiminnassa 
voidaan taata laatu. Kasvua haetaan kuitenkin kaikkien pienimpien harrastajien joukkueisiin, 
sillä näin taataan seuran elinvoimaisuus. Tavoitteena on tarjota rinnakkaisia vaihtoehtoja 
ikäryhmissä, jotta perheiden olisi helppo valita, juuri heille sopiva harrastus. Olemassa olevia 
jäseniä pyritään sitouttamaan seuraan entistä tiukemmin sekä innostamaan mukaan 
aktiiviseen seuratoimintaan.   



4. SEURAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  
 
Olympiakomitean Tähtiseura -hanke ja jäseniä osallistava kehittäminen toimivat 
seuran kehityksen raamittajina 
 
Vuoden 2021 jatketaan vuoden 2020 aikana aloitettua seuran seuran toimintatapojen 
kehittämistä. Omia toimintatapoja tarkastellaan kriittisesti, ja niitä muutetaan ja kehitetään. 
2020 aloitettu Olympiakomitean Tähtiseura -hanke toimii toiminnan kehittämisen 
ohjenuorana ja raamituksena kaikilla seuran osa-alueilla – lasten ja nuorten liikunta, aikuisten 
liikunta ja kilpaurheilu. Hanke antaa myös työkaluja seuran toiminnan kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen. Koronahaasteista johtuen Tähtiseura -hanke ei edennyt 2020 toivotulla 
tavalla, joten vuonna 2021 tämän hankkeen maaliin viemiseen on tarkoitus panostaa 
erityisesti.  

Seuratoiminta pyritään edelleen pitämään hyvin läpinäkyvänä ja avoimena kaikille toimijoille 
luottamuksellisen ja turvallisen toimintaympäristön takaamiseksi. Valmentajia, ohjaajia, 
seuratoimijoita ja vanhempia aktivoidaan mukaan monenlaiseen toimintaan ja heidän välistä 
yhteistyötä kehitetään. Seuratoimijoita, valmentajia ja ohjaajia kannustetaan 
kouluttautumaan ja kehittämään näin omaa ja seuran toimintaa. Seura tukee jäseniensä 
koulutusta. 

Vuoden 2021 tavoiteena on osallistaa joukkueet ja valmennus vahvemmin osaksi seuran 
toimintaan. Yhtenä tapana osallistavampaa seuratoimintaa on laajennettu johtoryhmä, joka 
koostuu kaikkien joukkueiden edustajista sekä valmennuksesta. Lisäksi vuonna 2021 
tavoitteena on perustaa työryhmiä, joiden avulla seuran eri toiminta-alueita voidaan kehittää 
entistä paremmin. Työryhmät perustetaan laajennetun johtokunnan jäsenistä.  

Seuralla on myös tarve kehittää ja kasvattaa seurayhteistyötä vuonna 2021 muiden 
Tampereen alueen seurojen kanssa mm koordinoimalla koulutustilaisuuksia sekä tuomari- ja 
valmennusyhteistyötä. Yhteistyötä tiivistetään muihinkin tahoihin kuten Tampereen 
kaupungin liikuntapalveluihin sekä Voimisteluliittoon ja Työväen Urheiluliittoon.   

  



5. JOUKKUEVOIMISTELU – Aikuiset, Lapset ja Nuoret 
 
Ikäkausien ja valmennuksen käytänteiden yhtenäistäminen valmentajan oppaan 
avulla sekä aikuisten tarjoomaan kehittäminen kysyntää vastaavaksi 
 
TTNV tarjoaa voimistelujoukkueita 5–20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisäksi seurassa 
harjoittelee ja kilpailee kolme aikuisten voimistelujoukkuetta: yli 25-v Antique Mini, yli 35v 
Antique Jr ja yli 45v Antique.  
 
Aikuisten voimistelu on kasvava osa-alue ja vuonna 2021 onkin tarkoitus kehittää Aikuisten 
voimistelun tarjoomaa entisestään esimerkiksi fysiikkavalmennuksen kautta. Tavoitteena on 
myös kasvattaa aikuisten voimistelujoukkueiden määrää, jotta voimme tarjota kaikille 
kiinnostuneille paikan seurassamme. 

Tulevalla toimintakaudella joukkuevoimistelussa keskitytään seuraaviin asioihin:  

• Maltillinen, mutta kohdennettu kasvu takaa seuran elinvoimaisuuden 

o Joukkueiden määrä pyritään vakauttamaan 10-15 välille. Voimistelijoiden 
määrä joukkueissa pyritään pitämään riittävän suurena, jotta joukkueiden 
jatko olisi turvattu myös seuraavaan kauteen  

o Ikäkausia, joissa ei ole joukkueita tai joissa joukkueita on vain yksi, pyritään 
kasvattamaan 

o Pienten voimistelijoiden määrää pyritään kasvattamaan siten, että seuralla 
on vähintään kaksi isoa joukkuetta aivan pienimmissä sarjoissa. Tällä 
varmistetaan joukkuevoimistelutoiminnan elinvoimaisuus tulevina vuosina. 

• Kohti entistä laadukaampaa valmennusta 

o Yhtenäistetään joukkueiden käytänteitä tukemaan joukkueiden tavoitteita 
sekä jokaisen yksittäisen voimistelijan urheilijan polkua 

o Vuoden 2021 aikana pyritään kehittämään joukkueiden välistä toimintaa 
erityisesti ikäkauden kesken.  

o Koulutetaan lisää tuomareita. Tavoitteena on, että jokaisen joukkueen 
valmennustiimissä olisi vähintään yksi tuomari. 

o Fysioterapeuttiyhteistyötä kehitetään entisestään ja näin tuetaan 
terveellistä ja turvallista tavoitteellista kilpavoimistelua. 

o Valmentajan oppaan luominen ja julkaiseminen yhtenäistämään 
valmentajien käytänteitä. 

• Vanhempia voimistelijoita kannustetaan pysymään lajin parissa ja jatkamaan 
harrasteryhmien ohjaajina tai joukkuevoimistelu apuvalmentajina. Tavoitteena 
sitouttaa voimistelijat entistä vahvemmin seuraan ja rakentaa siltaa aktiivisen 
voimistelu- uran jälkeiseen valmennustoimintaan. 

• Aikuisten voimistelutarjoomaa kehitetään entisestään 

  



6. HARRASTELIIKUNTA – Lapset ja Nuoret 
 
Harrasteryhmät asikaspalautteen mukaisesti tiiviimmin integroiduksi osaksi 
joukkuevoimistelutoimintaa 
 
Lasten harrasteliikunnan parissa opitaan liikunnan perustaitoja ja voimistelun perusteita. 
Lasten harrasteryhmiä pyritään tarjoamaan keskitetysti niin että harjoittelupaikat eivät 
vaihtele kausittain vaan toimintaan mukaan tuleen on helppo jatkaa seuran ryhmissä 
kaudesta toiseen. Ryhmien tavoitteena on ohjata, innostaa ja kannustaa liikunnallisen 
elämäntavan löytämiseen ja ylläpitämiseen. Harrastusryhmät luovat hyvän pohjan 
joukkuevoimistelulle ja luovat selkeän polun valmennusryhmiin siirtymiselle.  

Vuoden 2019 aikana harrasteliikuntaa muutettiin perinteisistä voimistelu- ja jumppakoulusta 
enemmän joukkuevoimistelumaisempaan suuntaan. Vuonna 2021 harrasteryhmien toiminta 
on tarkoitus sitoa entistä tiivimmin osaksi joukkuevoimistelun ikäkautta, jolloin voimistelijan 
on helppo liikkua ryhmästä toiseen oman kiinnostuksen ja motivaation mukaan. 
Harrastetoiminnan kehittäminen joukkuevoimistelun suuntaan entisestään perustuu 
asiakkailta saatuun palautteeseen, jossa tarve pienemmälle treenimäärälle, mutta 
mahdollisuudelle treenata joukkueena ja esiintyä on korostettu. Harrasteryhmät tarjoavat siis 
jatkossakin mahdollisuuden harjoitella ikäryhmästä riippuen yhdestä kahteen kertaan 
viikossa, mutta ei kuitenkaan niin tavoitteellisesti kuin joukkuevoimistelujoukkueessa. 
Ryhmissä harjoitellaan erityisesti voimistelun perustaitoja ja ne sopivat lajin vaihtajalle tai 
vasta-alkajalle, mutta myös kauemmin lajia harrastaneelle, jolla ei ole halua kilpailla 
tavoitteellisesti. Lasten harrasteryhmät esiintyvät seuran järjestämissä kisoissa ja 
tapahtumissa.  

Vuoden 2021 aikana lasten harrasteliikunnan kehittämiskohteita ovat:  

• Yhteistyön kehittäminen harrasteryhmien ja valmennusryhmien välillä  

• Ryhmien määrän vakiinnuttaminen joukkuevoimistelun ikäkausirakenteen mukaisesti 

• Ryhmäkohtaisesti harrastajien määrän kasvattaminen  

• Nykyisten ohjaajien välisen yhteyden kehittäminen ja uusien ohjaajien aktiivinen 
etsiminen  

  



7. TALOUS  
 
Talouden vakauttaminen koronan jälkeen normaalille tasolle järjestämällä kisoja ja 
pitämällä kulut kurissa 
 
Vuoden 2020 aikana koronasta johtuvat kisatuottojen menetykset ovat syöneet seuran 
taloutta. Vuoden 2021 aikana seuran talous yritetään tasapainottaa, siten että pystymme 
jatkossakin tarjoamaan laadukasta toimintaa kustannustehokkaasti. Tulevalla 
toimintakaudella taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja seurantaan talouden 
vakauden säilyttämiseksi.  

• Harjoitustilojen käyttöastetta tarkkailemalla pyritään pitämään harjoitustiloista tulevat 
kustannukset kurissa. 

• Vuoden 2021 aikana kausimaksu- ja joukkuemaksukäytäntöjä ja -toimintatapoja 
tarkastellaan ja niitä kehitetään. Kausimaksuja ei ole tarkoitus korottaa vuoden 2021 
aikana. 

• Maksuliikenteen seurantaa tehostetaan edelleen ja proseseja hiotaan 

• Mahdollisuuksien mukaan tuottoja allokoidaan harjoitusolosuhteiden parantamiseen 
ja valmentajien kouluttamiseen edelleen  

• TTNV:n kustannusrakennetta pyritään vuoden 2021 aikana jalkauttamaan yhä 
selkeämmin vanhempien ja kaikkien seuratoimijoiden tietoon  

TTNV:lle on myönnetty keväälle 2021 yhdet voimistelukilpailut. Myös syyskaudelle on haettu 
kisoja. Kisoista pyritään saamaan paras mahdollinen taloudellinen tuotto toiminnan kulujen 
kattamiseksi.  

8. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI  
 
Tavoitteena kasvattaa avoimmuutta seuratoiminnassa ja näkyvyyttä sosiaalisessa 
mediassa 
 
Viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen ja tehostamiseen panostetaan tulevalla 
toimintakaudella seuraavilla toimenpiteillä:  

• Vuonna 2021 seuran tunnettuutta kasvatetaan aktiviisella some-viestinnällä ja -
näkyvyydellä sekä seura- ja sidosryhmäyhteistyöllä.  

• Joukkueiden omaa some-viestintää aktivoidaan joukkueiden näkyvyyden 
lisäämiseksi ja uusien voimistelijoiden houkuttelemiseksi  

• Seuralle ja joukkueille etsitään aktiivisesti yhteistyökumppaneita 

• Sisäistä viestintää kehitetään edelleen tavoitteena entistä avoimempi ja 
läpinäkyvämpi seuratoiminta  

 

  



9. SEURAN VUOSIKELLO 2021

KEVÄT  
 
Tammikuu  

• Avoimet kokeilutreenit  

• Johtokunnan kokous  

• Ohjaajapalaveri 

• Valmentajapalaveri 

• Harrasteryhmät käynnistyvät 

• TTNV:n oma seurakoulutus 
valmentajille  

Helmikuu  

• Johtokunta ja JV-valmennus -
yhteistökokous  

• Johtokunnan kokous  

• Tuomaripäivät JV-joukkueille 
(seuran ulkopuolisia tuomareita) 

Maaliskuu  

• Johtokunnan kokous  

• Kontrollikisa yhteistyössä muiden 
seurojen kanssa 

• Vanhempain katselmus 

Huhtikuu  

• 24.4. TTNV Cup -kilpailut  

• Johtokunnan kokous  

• TTNV RY:n kevätkokous  

Toukokouu  

• 13.5 Kevätjuhla 

• Johtokunnan kokous  

• Avoimet kokeilutreenit 

• Harrastetoiminta kesätauolle 

Kesäkuu  

• Kesän treenivuorot alkavat  

• Johtokunnan kokous  

• Hallin siivoustalkoot  

• Johtokunta ja JV-valmennus -
yhteistyökokous  

 

SYKSY 
 
Heinäkuu  

• Johtokunta lomalla  

• Toimisto suljettu  

Elokuu  

• Avoimet kokeilutreenit kaikille 
ikäkausille 

• TTNV:n oma seurakoulutus 
valmentajille  

• Johtokunnan kokous 

• Ohjaajapalaveri 

• Valmentajapalaveri 

Syyskuu  

• Harrasteryhmät käynnistyvät  

• Johtokunnan kokous 

• Vuoden 2022 suunnittelupalaverit 

Lokakuu  

• Tuomarikatselmus  

• Vanhempain katselmus  

• Johtokunnan kokous  

Marraskuu  

• TTNV Cup -kilpailut – haettu 
odotetaan päätöstä 

• Johtokunnan kokous  

• TTNV RY:n Syyskokous 

Joulukuu  

• Harrasteryhmät joulutauolle 

• Joulunäytös  

• Vanha ja uusi johtokunta – 
yhteistyökokous  

 

 

 

 

 


