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Keväinen tervehdys teille! Keikkuen se tulee, mutta aina 
kuitenkin. Tänäkin vuonna säät ovat riepotelleet meitä, on ollut 
lunta keskellä huhtikuuta, mutta aina lopulta aurinko paistaa. 
Niin myös seuratyössä. 

  

Vuoden alku on ollut kiireinen, kuten tavallista. Täällä 
taustoissa tapahtuu koko ajan paljon sellaista, mikä ei 
välttämättä näy sinne kentälle. Uudet toimijat ovat aloittaneet 
uteliaan innostuneina tehtävissään. Toimiston Olli on ollut 
mukana monessa. Useat henkilöt ovat käyneet seurapäivillä ja 
koulutuksissa, verkostoitumassa. Seurakehittäjä Kauppinen 
on ollut ahkerana ja isona tukena minullekin. 

  

Joukkueet ja valmentajat ovat jatkaneet hyvää ja 
menestyksekästä työtään. Iso kiitos siitä heille! Ilman 
valmentajia ei olisi joukkueita, ilman joukkueita ei olisi seuraa 
ja ilman seuran ihania tyttöjä ei olisi meitä – joten kiitos 
tytöille! Kiitos, kun saamme tehdä tätä teille. 

  

Ensin mietin pitkään, mitä ihmeen sanottavaa minulla voisi 
olla teille. Seura-asioita kuulette parhaiten osallistumalla 
seuran kokouksiin. Myös jojojen ja rahojen kautta kuulee, mitä 
seurassa tapahtuu. Seuran nettisivujakin kannattaa katsella, 
siellä on paljon tietoa. 

 
Mutta vain minä voin kertoa oman näkemykseni. Sen, miten jokainen voimisteleva tyttö on jo voittaja! Miten 
mahtavia elämyksiä ja kokemuksia he saavatkaan: yhdessä tekemistä, yhdessä kokemista, liikunnan iloa, 
onnistumisia, kovaa työtä, pitkäjänteisyyttä, asetetun maalin tavoittelua ja joskus pettymyksiäkin. 

  

Sen verran olen vuosien varrella istunut katsomoissa, että tiedän. Tiedän sen näyn, kun tytön silmät 
kimmeltävät, suorastaan loistavat. Sitä loistetta näen myös pienempien silmissä ihan meidän omilla 
saleillamme – se ei ole ainoastaan kisamattojen nähtävyys. Silmien loisteen alkuperä on salaisuus, mutta 
katsopa tarkkaan, niin näet, miten erityisesti TTNV:n tyttöjen silmät loistavat! Todella. Jokainen tehty työ, 
jokainen istuttu kokous, lähetetty sähköposti, opeteltu asia ja liimattu paljetti on noiden silmien tähden tehty. 
Se on todellakin sen arvoista! Tekisin kaiken uudestaan, moneen kertaan – vaikka loputtomasti – niin 
kauan, kun yhdenkin tytön silmät loistavat. Kiitos että loistatte! Kiitos valmentajille, että jaksatte. Kiitos että 
te vanhemmat jaksatte kuljettaa, kannustaa ja ruokkia. Kiitos vapaaehtoisille, että jaksatte toimia. 

  

Kuten Antoine de Saint-Exupéry totesi minulle hyvin tärkeässä kirjassaan: ”Ainoastaan sydämellään näkee 
hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.” 

  

Hyvää kevättä, ystävät! Rakkautta kaikille! 

Niina Haapasalo, vpj. 

 

Varapuheenjohtaja Niina Haapasalo 



 Talkoiden merkitys 

 
 

 

 

TTNV palkittiin TUL:n menestyneimpänä seurana 

TTNV:n merkittävin tulonlähde on seuran järjestämät kisat. Kisoja pyritään 

järjestämään yhdet tai kahdet vuosittain. Kisatuotoilla katetaan seuran päivittäinen 

toiminta. Voimistelijoiden maksamilla kausimaksuilla katetaan ainoastaan 

harjoituksista syntyvät kustannukset, eli salivuokrat ja valmentajille maksettavat 

nimelliset kulukorvaukset. Kausimaksuja ei siis käytetä ollenkaan seuran yleisten 

kulujen kattamiseen. Tämä mahdollistaa sen, että voimistelu TTNV:ssä on erittäin 

edullista. 

 
Jotta voimisteluharrastus saadaan jatkossakin 

pidettyä edullisena, se edellyttää myös vanhempien 

aktiivisuutta. Jokaisella voimistelijalla (ikänsä mukaan) 

ja voimistelijan vanhemmalla on velvollisuus osallistua 

kisatalkoisiin. Talkoovelvoitetta ei voi kuitata rahalla, 

sillä jokaisen panosta tarvitaan, jotta kisat sujuisivat 

mallikkaasti. Talkoita ei ole usein ja niiden rasittavuus 

saadaan pidettyä kohtuullisena juuri sen vuoksi, että 

jokainen osallistuu kisojen järjestämiseen. 

 

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry jakaa 

vuosittain hienon pokaalin ja vieläkin 

arvokkaamman tittelin, joka perustuu 

joukkueiden menestykseen kisoissa. TTNV 

palkittiin TUL:n menestyneimpänä 

seurana vuodelta 2014! 

 

Seuran joukkueet ovatkin menestyneet eri 

ikäsarjoissa hienosti. 

 

Tälläkin kertaa TTNV sai mitalin kaikissa 

sarjoissa, joihin se osallistui TUL:n 

vapaasarjojen joukkuevoimistelun 

mestaruuskilpailuissa Kotkassa 2.-3. 

toukokuuta.  

Onnea kaikille joukkueille tähänastisista 

saavutuksista ja tsemppiä kauden tuleviin 

kisoihin! 
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Joukkueet etsivät 

uusia voimistelijoita 

 
Joukkueiden kisakausi 

päättyy tänä vuonna touko- ja 

kesäkuussa sarjasta riippuen. 

Silloin on paras hetki liittyä 

mukaan. Kiinnostaako 

voimistelu ja kilpaileminen 

hyvässä ja menestyvässä 

seurassa?  

Voimistelemaan Polarikseen? 
 
Polaris kilpailee 12–14-vuotiaiden kilpasarjassa. Joukkue treenaa motivoituneesti 4 kertaa 
viikossa, mistä tuloksena on useita mitaleja ja sijoituksia parhaassa A-kategoriassa. 
 

Nyt haemme joukkueeseen täydennystä. Jos olet syntynyt vuonna 2001 ja sinulla on 
voimistelutaustaa, ota yhteys valmentajiin ja liity mukaan iloiseen porukkaamme!  
   

Soita valmentaja Minna Backmanille p. 0405030947  tai lähetä sähköpostia valmentaja Katja 
Saloselle osoitteeseen katja.a.salonen@gmail.com 

 

 

Voimistelemaan Vidaan? 

 
Vida on 10–12-vuotiaiden tyttöjen menestyksekäs joukkue. 

Haluaisitko sinä voimistella Vidassa? 
 

Jos olet iältäsi sopiva ja mieleltäsi koet olevasi 
vidalainen, ota rohkeasti yhteyttä valmentaja 
Sallaan puh. 0408667691 tai  
sähköpostitse rontynen.salla@gmail.com, 
 jotta  voidaan sopia kokeilutreenistä 

 

Muista seuran tarjoamista eri joukkueiden kokeilukerroista  
löydät tietoa joko verkkosivuilta tai sosiaalisesta mediasta. 
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Kuka olet ja mitä teet TTNV:ssä? 

 

Olen Anne Kortteinen ja olen Stella-tytön, Venlan,  äiti. Minut valittiin vuodelle 2015 uutena jäsenenä 

seuran johtokuntaan. 

 

Miten päädyit mukaan toimintaan? 

 

Aiemmin olen ollut Stellojen Jojona ja kisatalkoissa olen ollut monia kertoja mukana. Tällä kertaa 

edustan siis Stella-joukkuetta johtokunnassa.  

 

Mitä seuran aktiivisena toimijana oleminen tarkoittaa sinun arjessasi?  

 

Kokouksissa käymistä, sähköpostin ja tiedostojen lukemista sekä viestien vaihtoa muiden 

toimijoiden kanssa. Toistaiseksi ei aikaa ole vielä kovinkaan paljoa tähän mennyt. 

Johtokuntatyöskentely on avartanut käsitystäni voimistelun taustoista ja voimistelun asemasta 

Tampereen kaupungissa. 

 

Työsi on vapaaehtoistyötä. Kerro lukijoille, miksi heidänkin kannattaisi uhrata aikaansa 

seuratoiminnan hyväksi?  

 

Vanhempien tekemä vapaaehtoistyö mahdollistaa tytön harrastamisen. Tällä hetkellä varmaan 

kaikilla vanhemmilla on kiireitä ja lasten harrastuksiin viemisiä riittää, niin minullakin. Jos kuitenkin 

useampi vanhempi laittaisi edes pienen panoksensa tähän seuratyöhön, ei joillekin tule liian isoa 

taakkaa kannettavakseen. Tähän pitää suhtautua, kuin omaan harrastukseen. Loppujen lopuksi se 

tuo hyvän mielen itselle ja verkostoituminen muiden vanhempien kanssa on myös antoisaa.  

 

Kannustan kaikkia innolla mukaan ensi syksyn kisatalkoisiin. Sen lisäksi, että talkoot ovat 

taloudellisesti merkittävä ponnistus ja tulonlähde, on niissä aivan oma tunnelmansa  ja mikä parasta, 

niissä tutustuu toisiin upeisiin ihmisiin, joiden elämässä voimistelu on suuressa roolissa!  

  

 

 

 

Meidän seura 

 
Seuran toiminta vaatii lajiosaamisen lisäksi 

hyväsydämisiä, vapaaehtoistyöhön sitoutuneita ja 

ahkeria ihmisiä. Heitä tarvitaan erilaisissa tehtävissä, 

jotta voimme tarjota tämän upean harrastuksen ja 

elämäntavan kilpailukykyiseen hintaan, mutta 

laadukkaasti. 

 

Tänään esittelemme yhden heistä: Anne Kortteinen. 



http://www.ttnv.fi/kevatnaytoksen-ohjelma/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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/ 

 

 

 

Suu makeaksi ja tukea TTNV:lle 

Nyt on erinomainen 

mahdollisuus saada suu 

makeaksi ja samalla tukea 

TTNV:n toimintaa. 

 

Tämä onnistuu ostamalla 

kotimaisia Kouvolan 

Lakritsin lakuja. 

Pakkauksessa on 500g 

taatusti hyvää lakua ja 

pakkauksen kuvituksena on 

TTNV:n joukkueiden kuvia. 

Loistava lahjaidea niin 

mummille, kummille, serkulle, 

tädille, sedälle tai vaikka sille 

kivalle omalle opettajalle 

annettavaksi! 
 

 

 Lakumyynnin tuotto menee kokonaisuudessaan seuran hyväksi. 

Ostamalla lakuja saat paitsi suun makeaksi ja hyvän mielen, tuet myös arvokasta 

seuratyötä ja annat mahdollisuuden hyville harrastuksille!  

 

Lakujen hinta on 10€ ja niitä on myynnissä kevätnäytöksessä. Maksu käteisellä. 

Voit tiedustella lakujen ostoa kevätnäytöksen jälkeen myös joukkueiden kautta! 

 

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 

ja Instagramissa 
 

TTNV on mukana Facebookissa ja nyt myös 

Instagramissa! Siirry seuraajiimme, tykkää 

toiminnastamme ja ole mukana arjessamme.  

Löydät meidät Facebookista 

TTNV/Tampereen-Työväen-Naisvoimistelijat-ry 

Instagramissa olemme nimellä ttnv_voimistelu 

Tule mukaan seuran jäseneksi! 
 

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

takaa seuralle resurssit laadukkaalle toiminnalle. Jäsenmäärältään suurempi seura saa 

myös enemmän sananvaltaa kaupungin päätöksenteossa. Näin saadaan lasten ja 

nuorten liikuntaharrastus pysymään sopivissa hinnoissa ja harjoitukset hyvissä saleissa 

 

Kannatusjäsenmaksu vuonna 2015 on 10 euroa. Voit ilmoittautua kannatusjäseneksi 

seuran verkkosivujen kautta.  
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