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Toimintakertomus 2019 

 

1. Yleistä 

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry (TTNV) on 6.9.1932 perustettu voimisteluseura. 
Toiminta rakentuu joukkuevoimistelun ympärille. TTNV:lla on kilpailevia joukkueita eri 
ikäryhmissä. Tavoitteena on, että jokaisessa ikäluokassa on joukkue, joka sijoittuu sekä 
Suomen Työväen Urheiluliiton että Suomen voimisteluliiton ikäkautensa parhaimmistoon.  

Joukkuevoimistelun lisäksi TTNV tarjoaa harrasteliikuntaa. Seura liikuttaa lapsia ja nuoria, 
tarkoituksena elinikäisen liikunnan ilon opettaminen. Tavoitteena on tarjota 
joukkuevoimistelua harraste-, kilpa- ja SM- tasolla sekä harrasteliikuntamahdollisuuksia 
lapsille tietyillä alueilla lähellä kotia, kohtuullisella hinnalla. 

 

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.   

 

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 2019 

Vuonna 2019 seuran toiminnassa näkyi eniten muista vuosista poiketen haasteet liittyen 
harjoitusolosuhteisiin eli salitilanne, Opetus- ja koulutusministeriön seuratoiminnan 
kehittämistuki TTNV:n harrastetoimintaan liittyen sekä fysioterapian ottaminen osaksi 
valmennusta. 

  

Tampereen kaupunki sulki kevätkauden 2018 jälkeen 13 koulun liikuntasalit tila- tai 
sisäilmaongelmien vuoksi. Kesällä seurassa 2018 tehtiin suuria ponnisteluja, jotta 
syyskaudelle 2018 löydettiin riittävä määrä salivuoroja sekä harrasteryhmille että joukkueille. 
Koulujen liikuntasalien lisäksi jouduttiin syyskaudelle 2018 vuokraamaan Sammonkadun 
Tredun sali kahtena ilta viikossa, jotta joukkueille saatiin riittävä määrä harjoitusvuoroja. 
Salitilanne ei parantunut vuoden 2019 aikana vaan heikentyi entisestään. TTNV kävi dialogia 
asiasta tiiviisti kaupungin kanssa, mutta ilman merkittävää muutosta. Seuran käytössä oleva 
harjoitteluhalli on tällä hetkellä maksimaalisessa käytössä, kaikki kaupungin salivuorot, jotka 
on saatu on hyödynnetty ja lisätilaa on vuokrattu Sammonkadun Tredulta. Silti tilat eivät ole 
riittävät kilpailevien joukkueiden tarpeille, eivät mahdollista optimaalista harjoittelua ja 
rajoittavat TTNV:n mahdollisuutta kehittää harrastepuolen toimintaa.  

 

OKM myönsi TTNV:lle keväällä 2018 seuratoiminnan kehittämistukea. TTNV oli aloittanut jo 
kevätkaudella 2018 lasten harrasteliikunnan kehittämisen perustamalla 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. OKM:n tuen turvin näitä ryhmiä alettiin 
kehittää palvelumuotoilun keinoin ja harrasteliikuntaa koordinoimaan palkattiin osa-aikainen 
työntekijä. Vuonna 2019 osa-aikainen työntekijä vakinaistettiin ja 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. 

 

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 ylläpitää voimistelijoiden 
terveyttä vähentäen mahdollisista virheasennoista jne syntyviä kuormituksia ja vammoja sekä 
vahvistaa voimistelulle ominaisia lajiominaisuuksia. Lisäksi se kehittää valmentajien 
osaamista sekä ymmärrystä yksilön tarpeista tukien näin valmennustyötä ja koko joukkueen 
kehittymistä. Myös mahdollisten vammojen syntyessä se antaa perheille mahdollisuuden 
saada tarvittaessa lajin ja voimistelijat tuntevan fysioterapeutin palveluja.  

 

Vuonna 2019 joukkueet harjoittelivat TTNV:n omalla harjoitushallilla, Tampereen kaupungilta 
vuokrattuilla koulujen saleilla sekä Tredulta vuokratulla liikuntasalilla. Oma harjoitushalli 
mahdollisti myös vuonna 2019 aktiivisen harjoittelun koulujen loma- ja juhla-aikoina, jolloin 
koulujen liikuntasalit ovat pois ulkopuolisten käytöstä. Tämä loi jatkuvuutta etenkin 
kilpailevien joukkueiden harjoitusmahdollisuuksiin ympäri vuoden. Lisäksi vuoden 2019 
aikana panostettiin TTNV:n harjoitushallin tilojen käytön maksimointiin sekä 
harjoitteluolosuhteisiin. Voimisteluliiton olosuhdetuen avulla hankittiin hallille lisää 
puolapuita, voimistelupenkkejä sekä muita treeniä tukevia välineitä. Näiden avulla 
mahdollistetaan turvallinen ja monipuolinen harjoittelu. 

 

Vuoden 2019 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 
ja osa ryhmistä on kasvanut voimakkaasti. Osa harrasteryhmien voimistelijoista siirtyi vuoden 
2019 aikana kilpajoukkueisiin, mikä onkin ollut tärkeä tavoite harrasteryhmien uudistuksen 
taustalla.  

 

Vuonna 2019 jatkettiin hallinnollisesti kahden kauden rakennetta,  kevät- (tammi-kesäkuu) ja 
syyskauteen (elo-joulukuu). Tämä on todettu edelleen toimivaksi toimintavuoden jaoksi. 

 

Vuonna 2018 aloitetun käytänteen mukaisesti TTNV teetätti sekä vuonna 2019 kevät- että 
syyskauden lopuksi kyselyn, jossa kerättiin vanhemmilta sekä yli 15-vuotiailta seuran 
voimistelijoita palautetta seuran toimintaan. Kyselyn tulosten mukaan olosuhteisiin, jolla 



tarkoitettiin sekä salitilojen riittävyyttä että salien soveltumista joukkuevoimistelun 
lajiharjoitteluun, kaivattiin parennusta. Muilta osin seuran voimistelijat ja voimistelijoiden 
vanhemmat ovat tyytyväisiä seuran toimintaan ja valmennukseen. Kyselyn joukkuekohtaiset 
tulokset jaetaan valmennukselle sekä kaikkia tuloksia hyödynnetään, sekä joukkueiden 
toiminnan, että seuran toiminnan kehittämisessä.  

2. Seuran keskeiset toimijat 

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 2019 seuran kisojen järjestämisestä.  

 

2.1. Johtokunta 

Vuoden 2019  johtokunnassa oli nimenkirjoittajien lisäksi viisi jäsentä. 

 

Puheenjohtaja  Jenni Eikrem  

Varapuheenjohtaja  Riikka Hyörinen  

Sihteeri   Eva-Maria Bogdanoff 

Taloudenhoitaja  Jonna Kivelä  

Marjo Saarela  jäsen 

Paula Tervo  jäsen 

Päivi Peltonen  jäsen 

Katja Kapanen  jäsen 

Katariina Salonen jäsen 

 

2.2. Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2019 ja syyskokous 14.11.2019. 
Johtokunta piti vuoden 2019 aikana 16 kokousta. Johtokunta kokoontui kerran kuussa 
(lukuunottamatta heinäkuussa) ja piti kokoontumisten välillä muutaman 
sähköpostikokouksen. 

 

TTNV järjesti vuoden 2019 aika kahdet kilpailut, joten kisatyöryhmä toimi vuoden 2019 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 Repo 

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 2019 koulutukset ja niihin osallistuneet. 

 

 

3. Yhdistyksen jäsenet 

Jäsenluetteloa on pidetty yllä Ilmari-järjestelmän avulla. TTNV:n jäsenmäärä vuoden 2019 
lopussa:  

 
Miehet 20 v. + (Lkm): 7 
Naiset 20 v. + (Lkm): 37 
Pojat 13 - 19 v. (Lkm): 0 
Tytöt 13 - 19 v (Lkm): 52 
Pojat 0 - 12 v. (Lkm): 5 
Tytöt 0 - 12 v. (Lkm): 223 
Yhteensä:  324 



4. Talous 

Yhdistyksen talous pysyi toimintakaudella 2019 vakaana kasvaneista kuluista huolimatta 
kaksien onnistuneiden kisojen ansiosta. Seuran tuotot tulivat vuonna 2019 jäsenmaksuista, 
kausimaksuista, harrasteliikuntamaksuista  ja Tampereen kaupungin ja OKM:n myöntämistä  
avustuksista. Kokonaisuutena TTNV:n talous pysyi toimintavuonna 2019 hyvin tasapainossa. 

 

Joukkueet järjestivät vuonna 2019 aktiivisesti omaa varainhankintaa kattaakseen osan 
joukkuekohtaisista kustannuksista. Varainhankinnasta ilmoitetaan aina seuran johtokunnalle, 
jotta johtokunnalla on tieto joukkueiden toiminnasta.  

 

Johtokunnassa ja työryhmissä taloudellisten päätösten tekeminen perustui vuodelle 2019 
laadittuun talousarvioon. Seuran taloutta seurattiin aktiivisesti sekä sisäisen laskennan että 
kirjanpitäjältä saatavan tiedon avulla. 

 

TTNV:n toimistossa työskenteli vuonna 2019 osa-aikaisena toimistotyöntekijänä Julia 
Nurminen ja osa-aikaisena harrasteliikuntakoordinaattorina (OKM tuella) Janika Ketola. 
Janikan työsuhde vakinaistettiin vuoden 2019 lopussa samalla, kun roolia laajennettiin 
kattamaan myös joukkuvoimistelun liityviä toimia, joita ennen hoidettiin talkoovoimin.  

 

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. Seuran 
vakaan taloudellisen tilanteen vuoksi seura pystyi tukemaan perheitä joukkuevoimistelun 
kustannuksia vuoden 2019 aikana taloudellisesti useilla tuhansilla euroilla. 

 

Taloushallinnon ja kirjanpitopalvelujen ostaminen Hämeen Liikunta ja Urheilulta on keskeinen 
tukitoimi seuran perustoiminnoille. HLU:n palveluita hyödynnetään ja yhteistyötä kehitetään 
edelleen vuonna 2020. 

5. Lasten, nuorten ja aikuisten harrasteliikunta 
 

Lasten harrasteliikunnan parissa opitaan liikunnan perustaitoja ja voimistelun perusteita. 
Lasten harrasteryhmiä pyritään tarjoamaan keskitetysti niin että harjoittelupaikat eivät 
vaihtele kausittain. 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. Kaikki lasten harrasteryhmät siirrettiin 
TTNV Teams -harrastekokonaisuuden alaisuuteen. TTNV Teams -ryhmät tarjoavat 
mahdollisuuden harjoitella yhdestä kahteen kertaan viikossa, mutta ei kuitenkaan niin 
tavoitteellisesti kuin joukkuevoimistelujoukkueessa. Ryhmissä harjoitellaan voimistelun 
perustaitoja ja niistä voi myöhemmin jatkaa joukkuevoimistelun pariin. Lasten 
harrasteryhmät esiintyvät seuran järjestämissä kisoissa ja tapahtumissa.  

 

2019 järjestettiin seuraavia harrasteliikuntaryhmiä lapsille: 

● NanoTeam 5-7 v.  

● Mini Team 7-9 v 

● Stars Team 9-11 v 

● Glitter Team 11 v +  

 

Keväällä 2019 järjestettiin seuraava harrasteliikuntaryhmä aikuisille: 

● tanssillinen voimistelu yli 35 ja yli 45 

Syksyllä 2019 järjestettiin seuraavia harrasteliikuntaryhmiä lapsille: 

● NanoTeam 5-7 v.  

● Mini Team 7-9 v 

● Stars Team 9-11 v 

● Glitter Team 11 v +  

Aikuisten voimistelun kasvaessa ja kehittyessä yhä enemmän kilpailulliseen suuntaan 
päätettiin se siirtää osaksi seuran joukkuevoimistelua syksyllä 2019.  

 

Haastava salitilanne on hankaloittanut lasten harrasteliikunnan kehittämisen ja seurana 
olemme joutuneet karsimaan toiminnan minimiin. Tämä on valitettavaa sillä 
harrastustoiminnan uudistaminen on kantanut hedelmää ja TTNV Teams -konseptina tukisi 
paitsi kilpavoimistelujoukkueita, myös antaisi mahdollisuuden harrastaa voimistelua ilman 
kilpailullisia paineita tai muiden lajien ohella. Tälle tuntuu olevan tarvetta ja kysyntää.  

6. Kilpailu- ja valmennustoiminta 

TTNV:n valmentajat osallistuvat säännöllisesti sekä TUL:n, Voimisteluliiton että HLU:n 
koulutuksiin. Vuonna 2019 seuran joukkuevoimisteluvalmennuksessa oli mukana n. 30 
valmentajaa. Keväällä 2019 kilpailevia joukkueita oli 9. Syksyllä vastaava luku oli 13.  



 

Seuran joukkueet keväällä 2019 olivat: 

● Päivänsäteet (Stara) 

● Fidia (8-10v & stara) 

● Fidex (8-10v & stara) 

● Dreea (10-12v) 

● Denia (10-12 v) 

● Dava (10-12v.) 

● Zelia (12-14v Kilpa) 

● Fionat (12-14 v SM) 

● Vida (14-16 v SM) 

 

Seuran joukkueet syksyllä 2019 olivat:  

● Päivänsäteet (Stara) 

● Fidia (8-10v) 

● Fidex (8-10v) 

● Fixia (8-10v) 

● Dreea (10-12v) 

● Denia (10-12 v) 

● Dava (10-12v.) 

● Zelia (12-14v Kilpa) 

● Fionat (12-14 v SM) 

● Fionat (14-16 v SM) 

● Polaris 

● Antique yli 35 

● Antique yli 45 

 

TTNV:n joukkueet ovat oman ikänsä kärkijoukkueita. 8-10 -sarjassa Fidia sai 

kunniamaininnan kolmesti syyskauden aikana. Muut joukkueet ovat saaneet mitaleja aina 

kullasta pronssiin. TUL:n Tampereen piirin mestruuskisoissa seuramme joukkueet voittivat 

kaikki omat sarjansa. SM-sarjassa kilpaileva Fionat voitti pronssia Mere Piiga kilpailuissa 

syyskaudella 2019. 

7. Tapahtumat 
 

7.1. Kilpailut 

TTNV järjesti vuoden 2019 aikana kahdet kansalliset joukkuevoimistelukilpailut. Kilpailujen 
järjestäminen on seuran talouden kannalta merkittävää toimintaa vaikka työllistääkin seuran 
väkeä paljon.  



 

Keväällä 2019 TTNV joukkuevoimistelun Tampere Cup & Stara 17.3 2019. Kilpailu oli 
kisakauden alussa, jonka johdosta kisoihin osallistui vain noin 50 joukkuetta. Kisat olivat 
koostaan huolimatta hyvät kisat ja keräsivät kiitosta sekä osallistujilta että seuran omalta 
väeltä.  

 

Syksyllä 2019 järjestettiin joukkuevoimistelun kaupunki cup kilpailut Hervannan vapaa-
aikakeskuksella 2.-3.11.2019. Kaksipäiväiset kisat kantoivat nimeä TTNV Cup ja stara sekä 
keräsivät reilusti yli 130 joukkuetta Hervannan Vapaa-aikatalolle. Nämä kisat lähetettiin 
Aamulehden kanssa yhteistyössä livenä Aamulehden lukijoille. Kisojen menestyksestä kertoo 
se, että niistä uutisoitiin painetussakin lehdessä viikonlopun aikana ja ne pääsivät lähes koko 
sivun kokoiseksi kansijutuksi kisojen jälkeisen maanantain Aamulehteen. Kisajärjesjestelyt 
keräsivät kiitosta osallistujilta ja järjestelyihin osallistuneilta.   

 

Kummatkin kisat olivat erittäin onnistuneita niin järjestelyjen kuin taloudellisen tuoton 
kannalta. Vanhemmat ja muut seuratoimijat, myös entiset voimistelijat, osallistuivat erittäin 
kiitettävästi kisojen järjestämiseen talkoilla. 

 

7.2. Katselmukset, näytökset ja muut tapahtumat 

Kevätkatselmus 12.3. Linnainmaan koululla: seuran joukkueet esittivät kauden 
kilpailuohjelmansa vanhemmilleen, sukulaisilleen ja seuran jäsenille. Katselmuksessa 
järjestettiin myös pop-up -kahvila joukkueen varainhankintana. Dava joukkueen vanhempien 
pitämä kahvila toimi hienosti ja se mahdollisti vanhemmille kuulumisten vaihtamisen ennen 
katselmuksen alkua.  

 

Kevätnäytös 30.5.2019: Kaikille avoin näytös Tesoman palloiluhallilla, jossa esiintyivät sekä 
kilpailevat joukkueet että harrasteryhmät. Katsojia oli noin 250 ja esiintymässä kaikki seuran 
joukkueet ja harrasteryhmät. Dava joukkueen vanhempien pitämä kahvila toimi hienosti ja se 
mahdollisti vanhemmille kuulumisten vaihtamisen ennen katselmuksen alkua.  

 

Syyskatselmus 22.10.2019 Linnainmaan koululla: seuran joukkueet esittivät kauden 
kilpailuohjelmansa vanhemmilleen, sukulaisilleen ja seuran jäsenille. Katselmuksessa 
järjestettiin pop-up -kahvila joukkueen varainhankintana. Dreea ja Denia -joukkueiden 
vanhempien pitämä kahvila toimi hienosti ja se mahdollisti vanhemmille kuulumisten 
vaihtamisen ennen katselmuksen alkua.  

 

Joulunäytös 15.12.2019 Kaukajärven Vapaa-aikatalolla. Kaukajärven vapaa-aikatalon tilat 
toimivat näytöspaikkana. Zelia-joukkueen kahvilalla oli hyvät ja toimivat tilat, lisäksi sali ja 
katsomo olivat sopivan kokoiset TTNV:n näytökselle.  

 

Tampereen kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjesti lauantaina 11.5.2019 ”400 



metriä harrastuksia” -tapahtuman Ratinan Stadionilla ja Olympia-aukiolla. Tapahtumassa 
lapset, nuoret ja perheet pääsivät tutustumaan ja kokeilemaan monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia, kun kaupungissa toimivat järjestöt, yhdistykset, kunnalliset 
palveluntuottajat sekä muut toimijat esittelivät harrastustoimintaa. TTNV osallistui 
tapahtumaan ja seuran toiminnasta kertomassa oli voimistelijoita, valmentajia ja ohjaajia 
sekä harrastekoordinaattori. Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta sekä omalta väeltä 
että TTNV ständillä vierailleilta.  

8. Viestintä ja markkinointi 

Viestinnässä keskityttiin pitkälti some-viestintään ja sen kehittämiseen sekä tehostamiseen. 
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.  

 

Johtokunnan kokouksista kirjoitettiin lyhyt yhteenveto jv-työryhmälle, millä pyrittiin 
parantamaan johtokunnan ja valmentajien välistä tiedonkulkua. Nimenkirjoittajien ja 
vastuuvalmentajien yhteinen whatsapp ryhmä toimi tehokkaasti parantaen johtokunnan ja 
valmennuksen välistä viestimistä. 

 

Vuonna 2019 perustettiin jojo ja raho ryhmä, jota kautta seura jakaa tietoa suoraan 
joukkueiden vastuuhenkilöille.  

 

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. Tämän lisäksi kisoista tehtiin juttu Aamulehteen ja se pääsi 
lehden etukanteen. Live-seurantamahdollisuus sai isosti kiitosta osallistuvilta seuroilta ja 
joukkuevoimistelun harrastajilta. Myös Aamulehti oli tyytyväinen viestinnälliseen 
yhteistyöhön TTNV kanssa.  

 

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. 2019 seuratuotevalikoimaa laajennettiin pipoihin, pantoihin, 
narureppuihin ja kangaskasseihin, joita myös kannattajat voivat niin halutessaan ostaa. Seura-
/fanituotteilla kasvatetaan TTNV:n näkyvyyttä kisoissa ja luodaan tunnetta 
yhteenkuuluvuudesta.  

 

 


