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Johdanto 

Tampereen Kisatoverit ry:n vuoden 2022 jaostoina toimivat jalkapallo, lentopallo, 

kädenvääntö, voimistelu, Ensilän kesäkotijaosto sekä Vetreät veteraanijaosto. 

Tampereen Kisatoverit ry:n hallitus käyttää seurassa ylintä operatiivista 

päätösvaltaa, on vastuussa seuran taloudesta, toteuttaa vuosikokousten päätöksiä 

ja mahdollistaa jaostojen toiminnan. Seuramme toiminnan pääajatuksena on se, 

että mahdollisimman moni voi harrastaa liikuntaa sekä saada hyvää ohjausta ja 

valmennusta tulo- tai taitotasostaan riippumatta. Tampereen Kisatovereissa 

tavoitteena on, että jokainen saa harrastaa omalla parhaalla tasollaan. 

Tulevana vuonna seuran hallitus jatkaa kokouskäytäntöjen kehittämistä sekä 

jalkautamme uudistetun taloushallinnon jaostoihin. Vuoden 2022 alussa 

julkaisemme toimintaohjeen lasten ja nuorten turvallisuuden varmistamiseksi 

seurassa. 

Tulevan vuoden kantavana teemana on toimijoiden ja työntekijöiden jaksamisen 

turvaaminen sekä hyvinvoinnin varmistaminen. Haemme myös Opetus- ja 

kulttuuriministeriön seuratukea lisäresurssin palkkaamiseen. Hallitus haluaa vuonna 

2022 keskittyä urheilutoimintaa järjestävien jaostojen parempaan tukemiseen ja 

turvata jaostojen toimintaedellytykset tarjoamalla mahdollisuuden hakea 

harkinnanvaraista avustusta hallitukselta. Hallitus tukee myös jaostojen ja 

joukkueiden Ensilän käyttöä. Lisäksi viimeistelemme hallituksen ja 

toiminnanjohtajan toimenkuvat, jotka selkeyttävät eri rooleja. 

Tiedostamme pandemian aiheuttaman vajeen ihmisten kohtaamisissa ja tämän 

takia vuonna 2022 kiinnitämme erityistä huomiota vuorovaikutuksen tärkeyteen. 

Haluamme mahdollistaa kanssakäymistä järjestämällä seuran jäsenille erilaisia 

tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa voi matalalla kynnyksellä tavata muita siniharmaita 

sydämiä. 

Jalkapallojaostossa vapaaehtoisten toimijoiden mukaan saaminen on toiminnan 

kannalta kriittinen tekijä. Tätä tehostaaksemme pyrimme kehittämään 

valmentajakoulutusta sekä seuran sisällä, että yhteistyöseurojen kautta. Myös 

valmennuslinjauksen viimeistely ja jalkauttaminen joukkueisiin on kaudella 2022 
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keskeisessä roolissa. Joukkueiden osalta panostetaan aikuisten harrasteurheiluun. 

Tavoite on perustaa uusia aikuisille suunnattuja harrastejoukkueita. Tässä 

toiminnassa junioreidemme vanhemmat ovat vahvasti kohderyhmää. 

Lentopallojaoston toimintatavoitteena kaudella on lentopallotoiminnan 

tarjoaminen Tampereen Kisatovereissa. Naisten ja miesten 

kuntolentopallotoimintaa jatketaan ja joukkueiden toimintaa kehitetään edelleen 

mm. laajentamalla harrastajapohjaa ja osallistumalla kilpailutoimintaan. 

Lentopallojaosto selvittää mahdollisuutta käynnistää nuorten harrasteryhmää 

syksyllä 2022. 

Kädenvääntöjaosto TKT-Nääsväännön vuoden 2022 tavoitteet ovat niin juniori- 

kuin seniorivääntäjien määrän lisääminen ja harjoittelumäärien tuntuva lisääminen, 

jonka oma sali mahdollistaa. Päätavoitteena on uuden oman salin toiminnan 

pyörittäminen ja harjoitteluryhmien jaottelu eri harjoituspäiville kokemuksen 

mukaan: noviisit, edistyneet ja pro. Lisäksi käynnistämme naisille suunnatut 

harjoitusvuorot. Viestinnällisenä tavoitteenamme on lisätä laji- ja seuranäkyvyyttä 

mediassa niin paikallisesti kun valtakunnallisestikin. Kilpailullisena tavoitteena on 

SM- joukkuemestaruuden uusiminen sekä yksittäisen kilpailijan tasonnosto. 

Voimistelujaoston tavoitteena on kehittää omaa toimintaansa, tarjota monipuolista 

harrasteliikuntaa sekä aikuisille että lapsille. Suurin tavoite on pystyä pitämään 

toiminta nykyisellä tasolla tuntitarjonnan suhteen. 

Kesäkotijaoston tehtävänä on huolehtia Ensilän hallinnosta, vuokraustoiminnasta 

sekä alueen ja rakennusten ylläpidosta, yhdessä jäsenistönsä kanssa. Ensilä 

tarjoaa seuran omille jäsenille, jaostoille ja vuokraustoiminnan kautta ulkopuolisille 

tahoille erinomaisen paikan virkistäytymiseen, tapahtumien järjestämiseen, 

valmennustoimintaan sekä leireihin. Tulevana vuonna kiinnitämme erityisesti 

huomiota jäseniemme hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Samalla peräänkuulutamme 

myös kaikkia seuran jäseniä käymään Ensilässä aktiivisesti ja tutustumaan alueen 

monipuoliseen tarjontaan. 
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Johtaminen ja hallinto 

Hallituksessa toimii puheenjohtaja (seuran puheenjohtaja), varapuheenjohtaja, 

sihteeri, taloudenhoitaja sekä 3–7 hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan 

seuran syysvuosikokouksessa. Seurassa toimii palkattu toiminnanjohtaja Siina 

Mutikainen. Hallituksen sisällä toimii työvaliokunta, joka valmistelee asioita 

hallitukselle yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa 

nimetä muita hallitusta pienempiä kokoonpanoja asioiden valmisteluun ja 

täytäntöönpanoon. 

Hallitus vastaa seuraavista tehtävistä valitsemalla niihin joko keskuudestaan tai 

hallituksen ulkopuolisista seuratoimijoista vastuuhenkilöt ja/tai työryhmät: 

• Koulutus 

• Seurakehitys 

• Orimuskioski  

Hallitus on myöntänyt toiminnanjohtajalle vastuun tai osittaisen vastuun seuraavista 

hallituksen alaisista tehtävistä:  

• Talkoo- ja järjestyshenkilötoiminta  

• Sisäinen ja ulkoinen viestintä  

• Jäsenrekisteri 

• Toimistotehtävät 

• Työharjoittelijoiden ohjaus 

• Kokousten valmistelu  

• Ensilän alueen tilausten vastaanottaminen ja laskutus 

 

Jalkapallojaostossa 2022 toimintaan ehdotetaan: Joonas Mäenpää 

(kokoonkutsuja), Teemu Järvinen, Tomi Lähteenkorva, Jouni Mäenpää ja Kari 

Kivipelto. 

Jalkapallojaoston tehtävänä on organisoida toimintaa ja luoda edellytykset 

urheilutoiminnalle sekä kehittää jalkapallotoimintaa. 
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Lentopallojaoston 2022 kokoonpanoksi ehdotetaan: Mika Vehkalahti 

(koollekutsuja), Tuomo Passi, Mikko Viitanen, Petri Nissinen, Harri Henriksson ja 

Erkka Ikonen. 

Lentopallojaoston tärkeimmät tehtävät ovat: 

• Toiminnan organisointi 

• Talouden hoito 

• Tiedotus 

Lentopallojaosto järjestäytyy siten, että jokaiselle jäsenelle tulee oma vastuualue. 

Valitaan: 

• Seuran hallitukseen yhdyshenkilö 

• Tiedotusvastaava 

• Jokaiselle joukkueelle valitaan vastuuhenkilö joko jaostosta tai 

joukkueen sisältä 

 

Kädenvääntöjaoston hallitus vuonna 2022 on seuraavanlainen: 

Puheenjohtaja: Tero Oravasaari 

Toiminnanjohtaja: Ville Toiva 

Sihteeri: Anette Toiva 

Rahastonhoitaja: Siina Mutikainen 

Nuorisotoiminnasta vastaava jäsen: Oula Itämetsä 

Jyväskylän yhdyshenkilö: Satu Eerola 

Turun yhdyshenkilö: Juha Mikkonen 

Lisäksi kädenvääntöjaoston toimihenkilöinä toimivat nimetyt valmentajat: 

Tampereella vastuuvalmentaja Ville Toiva, jota auttavat Kai Paakkanen ja Niko 

Eerola. Naisten valmennusta lähtee kehittämään ja vetämään Iida Siro. Jyväskylän 

osaston valmentaja toimii Satu Eerola ja Turun osaston valmentajana Juha 

Mikkonen. 
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Voimistelujaostoon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 

taloudenhoitaja. Jaosto voi tarvittaessa täydentää itseään. 

Ensilän kesäkotijaostoon valitaan 5–10 jäsentä, joiden keskuudesta jaosto itse 

valitsee mm. jaoston puheenjohtajan ja toimihenkilöt. Toimihenkilöt vastaavat 

esimerkiksi. talkoiden järjestämisestä, majoituksista, keittiön toiminnasta ja 

tapahtumista. Jaosto valitsee myös edustajat Tampereen Kisatoverit Ry:n 

hallitukseen, Kesäkotisäätiöön ja Pappilan yksityistie 63:n tiehoitokuntaan (tie 

Ensilään).  

Vuodelle 2022 Kesäkotijaostoon ehdotetaan seuraavia henkilöitä: Risto Birkman 

(ensimmäisen kokouksen koollekutsuja), Hanna Laakso-Bergman, Teppo Laurén, 

Antti Salonen, Sakari Siiki ja Lauri Viitanen. 
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Jäsentoiminta 

Seuralla on lain vaatima jäsenrekisteri, jota toiminnanjohtaja hallinnoi. 

Toiminnanjohtaja edustaa seurajohtoa lajien ja harrastajien suuntaan. Seuran 

jäseniä ovat jäsen- tai kausimaksun maksaneet sekä kunnia- ja vapaajäsenet. 

Vuonna 2022 tavoittelemme edelleen jäsenmäärän kasvua. Haluamme parantaa 

jäsenistön tietämystä Ensilästä ja sen palveluista.  

Seurassa on syksyllä 2021 aloittanut kahden joukkueen voimin monilajitoiminta. 

Kyseessä on matalan kynnyksen lasten- ja nuorten toimintaa, joka toimii toistaiseksi 

hallituksen alla. Monilajitoiminta saa kasvaa ja kehittyä osaksi seuran vakiintunutta 

toimintaa.  

Muuta toimintaa on seuran varainhankinnan hyväksi tehtävä 

järjestyshenkilötoiminta, johon on vuonna 2021 palkattu 

vapaaehtoistyönkoordinaattori Petteri Lindström. Tällä hetkellä koulutettuja 

järjestyshenkilöitä on noin 40, joista 20 toimii aktiivisesti. 

Jalkapallojaoston 2022 suunnitellut joukkueet ovat: 

Miesten edustusjoukkue 

Miesten kakkosjoukkue (KooTee) 

Naisten edustusjoukkue 

Naisten kakkosjoukkue 

Ikämiehet 

Naisten harrastejoukkue (TKT Kissat) 

P20-pojat 

P14-pojat (kilpa- ja harrastejoukkue) 

P13-pojat 

P11-pojat 

P9-pojat 

P7-pojat (uusi joukkue) 
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Lentopallon jäsenistö koostuu aktiivipelaajista ja jaoston järjestöihmisistä. Arvioitu 

määrä vuonna 2022 on yhteensä 65 hlöä. Vuonna 2022 pelataan aikuisten 

harrastesarjoja 2:lla miesten ja 1:llä naisten joukkueella. Tavoite olisi saada naisiin 

toinen joukkue, kunhan löydämme sille vetäjän. Vuoroilla käy myös harrastajia, jotka 

eivät osallistu harrastesarjoihin. 

Kädenväännön tavoite on saada lisää jäseniä mukaan aktiivisella harjoitus- ja 

kilpailutoiminnalla, sekä Suomen parhaalla valmennuksella. Teemme lajia 

tunnetuksi erilaisissa esittelytilaisuuksissa urheilutapahtumissa sekä leireillä, ja 

näitä kautta haalimme seuraan lisää lajista kiinnostuneita. Jäseniä tällä hetkellä noin 

80, joista kunniajäseniä viisi kappaletta ja jäsenmäärän uskotaan kasvavan 

edelleen vuoden 2022 aikana. 

Voimistelun jäsenistö koostuu saleilla käyvistä aikuisista ja lapsista. Suuri osa 

aikuisista on jo monta vuotta mukana olleita. Mukaan on tullut uusia jäseniä muun 

muassa Lavis -jumpan myötä. Vuonna 2022 aikuisten harrastajamäärä pyritään 

pitämään ennallaan. Vuoden 2020 lapsiharrastajamäärien notkahduksen jälkeen 

tavoitteemme on, että vuonna 2022 lapsiharrastajia on yhteensä 20. 

Voimistelun aikuisten harrasteliikuntaryhmiä on 6, kaikki kokoontuvat kerran 
viikossa: 
 

• Joka naisen jumppa, ohjaajana Irma Tähkävuori 

• Lavis, ohjaajana Irma Tähkävuori 

• Circuit -jumppa, ohjaajana Sanna Hampinen 

• Body stretching, ohjaajana Irma Tähkävuori 

• Muokkaus, ohjaajana Anni Roihuvuo 

• Miesten jumppa, ohjaajana Reetta Salminen 

 
Lasten joukkuevoimistelun harrasteryhmiä on kaksi: 

• Roosa (6–8-vuotiaat), ohjaajana Varpu Saine 

• Lila (9–13-vuotiaat), ohjaajana Varpu Saine 

Kesäkotijaoston jäseniä ovat kaikki, jotka maksavat vuotuisen oleskelumaksun ja 

osallistuvat yhteiseen toimintaan Ensilässä. Oleskelumaksun maksaneilta jäseniltä 

edellytetään myös TKT:n jäsenmaksun suorittamista. 
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Kokoukset 

Hallitus järjestää jäsenistölle seuraavat kokoukset ja neuvottelutilaisuudet: 

• kevätvuosikokous maaliskuun 15. päivään mennessä 

• syysvuosikokous loka- tai marraskuussa hallituksen tarkemmin 

määräämänä ajankohtana 

• tarvittaessa valmisteleva vuosikokous keväällä ja/tai syksyllä 

• hallituksen kokous viisi kertaa vuodessa 

• muut kokoukset/tilaisuudet ajankohtaisten tarpeiden mukaan 

Hallitus kokoontuu tammikuussa, maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja 

marraskuussa. Kokousten aiheet tulevat seuran vuosikellosta sekä ajankohtaisista 

asioista. Valmistelevissa vuosikokouksissa käsitellään lisäksi asioita, joista jaostot 

haluavat tietoa hallitukselta ja hallitus jaostoilta. Työvaliokunta kokoustaa 3–5 

kertaa vuodessa valmistellen hallituksen päätettäväksi meneviä asioita. Lisäksi 

hallituksesta osallistutaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan jokaisen jaoston 

kokoukseen toimintakauden alkaessa sekä päättyessä. 

Jalkapallojaosto kokoontuu tyypillisesti noin 8–12 kertaa vuodessa. 

Valmennuspäälliköllä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus tai hän on jaoston 

varsinainen jäsen. Vuonna 2022 hän on jaoston jäsen. 

Lentopallojaosto kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. 

Kädenvääntöjaosto järjestää kaksi kokousta vuodessa: 

• Kevätkokouksessa palkitaan mm. edellisen vuoden menestyneitä 

jäseniä sekä suunnitellaan kuluvan vuoden kilpailutoimintaa.  

• Syyskokouksessa valitaan mm. seuraavan vuoden toimihenkilöt ja 

hallitus. 

Kokousten ohessa järjestetään aina yhteishenkeä kohottavaa toimintaa saunaillan 

sekä seuran sisäisten haasteotteluiden muodossa. Jaoston hallitus kokoontuu 

tarvittaessa 
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Voimistelujaosto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Muita kokouksia pidetään 

tarvittaessa. Valmentajilla ja ohjaajilla on kokouksissa läsnäolo-oikeus. 

Kesäkotijaosto pitää tammikuussa 2022 järjestäytymiskokouksen ja sen jälkeen 

tarvittaessa joka kuukausi, kuitenkin vähintään kahden kuukauden välein. 
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Toimipaikat 

Käytössä seuraavat vuokratut (hallitus toimii vuokranmaksajana) toimipaikat: 

• toimisto, Teiskontie 14 

• varasto, Teiskontie 12  

Lisäksi käytössä:  

• seuran valmennuskeskus ja kesäkoti Ensilä, Kiikkisensola 5 

• hallituksen omistama Ensilän uusi sauna 

• Tampereen kaupungin, yhdistyksien ja yhtiöiden tiloja  

Seuran käytössä oleva Ensilä on kesäkotisäätiön omistama valmennuskeskus, 

jonka tarkoituksena on hyödyttää toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollisimman 

hyvin koko seuraa ja kaikkia seuran jäseniä. 

Jalkapallojaoston toiminta tapahtuu pääasiassa Tampereen kaupungin kentillä, 

halleissa ja saleissa, Ensilässä sekä talvisin Jalitsu Oy:n hallissa. 

Lentopallojaoston toimipaikkoina käytetään hallituksen järjestämiä kilpailu- ja 

harjoituspaikkoja lähtökohtaisesti Hervannan Vapaa-aikakeskuksella. Jaoston 

kokoukset pidetään seuran toimistolla tai muualla siten, että toimipaikkakuluja ei 

tule. 

Kädenvääntöjaoston harjoituspaikkana toimii vain kädenvääntöön ja sen 

oheisharjoitteluun suunniteltu salimme Kaukajärven Lastikankatu 3 tila 19. Lisäksi 

Jyväskylän ja Turun osastot harjoittelevat omissa toimipisteissään. 

Voimistelujaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti seuran toimistolla. 

Harrastustoiminta keskittyy pääsääntöisesti Hervantaan, toimipaikkoina Tampereen 

kaupungin liikuntapalveluiden myöntämät salivuorot. Hyödynnämme myös Ensilää 

mahdollisuuksien mukaan. 
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Valmennus-, ohjaus-, harrastus- ja kilpailutoiminta sekä 
tapahtumat 

Hallitus järjestää yhdessä jaostojen kanssa koko seuran Syystapahtuman. Lisäksi 

vuonna 2022 suunnittelemme seuran jäsenille erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. 

Seuran toimistolla juodaan Keskiviikkokahvit joka kuun ensimmäisenä 

keskiviikkona, joulukuussa järjestetään joulumyyjäiset. TKT osallistuu resurssien 

puitteissa avoimiin harrastustapahtumiin, kuten Hämeenpuiston Puistofiestaan tai 

HLU:n perheliikuntapäivään.  

Seura jatkaa yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa järjestämällä Lupa 

harrastaa -ryhmää Leinolan koululla. Olemme valmiita laajentamaa toimintaa, ja 

pyrimme seurana edistämään myös muuta Suomen mallin mukaista harrastamista. 

Jalkapallojaosto tarjoaa toimintaa kaikenikäisille pojille sekä eritasoisia joukkueita 

miehille ja naisille. Joukkueille on nimetty vastuuvalmentajat. Valmennuspäällikkönä 

toimii Kari Kivipelto. Juniori-ikäluokille järjestetään tarpeen mukaan myös taito-, 

kyky- ja mv-koulua oman joukkueen toiminnan lisäksi. 

Jalkapallojaosto rekrytoi jokaiseen joukkueeseen riittävän määrän toimihenkilöitä 

(valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat). Osallistumme Suomen Palloliiton 

kilpailutoimintaan jalkapallossa ja futsalissa. Joukkueilla on myös mahdollisuus 

osallistua muiden tahojen järjestämiin sarjoihin ja turnauksiin. Joukkueilla on 

mahdollisuus järjestää turnauksia ja harjoitusotteluita Ensilän tekonurmikentällä ja 

tarpeen vaatiessa myös kaupungin kentillä. Keväällä järjestetään joukkueiden 

kuvaustapahtuma Ahvenisjärven kentällä. Jalkapallojaosto järjestää syksyllä 

jalkapallokauden päättäjäiset (Syystapahtuma) yhdessä seuran hallituksen kanssa. 

Lentopallon kuntosarjajoukkueet osallistuvat Lentopalloliiton Lounais-Suomen 

alueen kuntosarjoihin sekä muihin mahdollisiin turnauksiin. Kuntosarjan kotiottelut 

järjestetään sarjaohjelman mukaan. 

Kuntolentopallovuoroja on 4 kertaa viikossa (1,5 h/kerta). Joukkueilla on omat 

valmentajat, 4–5 hlöä yhteensä. Vuonna 2022 aloitetaan naisille tekniikkaklinikka 1 

kerta / kk harjoitusvuorolla ja järjestetään saunaillat joukkueille syys- ja 
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kevätkaudella. Keväällä 2022 järjestetään lentopallon kutsuturnaus miesten ja 

naisten joukkueille. Tutkitaan myös mahdollisuutta aloittaa matalan kynnyksen 

nuorten harrastelentopallo toiminta syksyllä 2022.  

Lentopallojaoston jäsenille ei makseta kulukorvauksia, mutta heille hankitaan 

tarvittaessa seura-asu tai vastaava. Jaostolle hankintaan tarpeen mukaan välineitä 

ja varusteita toiminnan ylläpitämiseksi. 

Kädenväännön valmennustoiminnasta vastaa tekniikkaguru Ville Toiva ja häntä 

avustavat Tampereella kokeneet konkarit Kai Paakkanen, Niko Eerola. Jyväskylän 

osastoa vetää teräsmuori Satu Eerola ja Turun osastoa Juha Mikkonen. 

Valmennus- ja ohjaustoiminnasta vastaavat valmentajat ovat lajinsa tunnustettuja 

mestareita, seuratyön vapaaehtoisuuden ruumiillistumia ja yhteisten pelisääntöjen 

mukaisesti tehtäviin valittuja luottohenkilöitä. 

Kädenvääntöjaosto osallistuu mm. seuraaviin kilpailuihin, omien kilpailuiden lisäksi 

koronavirustilanteen näin salliessa: 

• tammikuussa Jurvan Häjy Poweriin, jossa järjestetään myös Suomen 

kädenvääntöliiton liittokokous 

• maaliskuussa junior- ja master-sarjojen SM-kilpailuihin   

• kesällä järjestettäviin pro-sarjojen SM-kilpailuihin  

• kesäkuussa järjestettäviin EM-kisoihin  

• syyskuussa MM-kilpailuihin  

Lisäksi jäsenet voivat halutessaan osallistua toukokuussa Ranskassa sekä 

heinäkuussa Slovakiassa järjestettävään IFA World Cupeihin. 

 

Voimistelujaoston harrasteryhmät esiintyvät seuramme yhteisissä tapahtumissa 

sekä muissa mahdollisissa tapahtumissa. Olemme mukana seuran yhteisen 

syystapahtuman järjestämisessä. Lisäksi järjestämme oman kauden 

päätöstapahtuman harrasteryhmillemme. 
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Koulutus ja kehittäminen 

Hallitus suhtautuu myönteisesti kaikkeen seuratoimintaan liittyvään koulutukseen ja 

tukee jaostoja harkintansa ja resurssiensa mukaan koulutuksen kustannuksissa. 

Hyödynnämme myös Tampereen Urheilunedistämissäätiön (TUES) koulutustukea.  

Tuettavia koulutuksia järjestävät muun muassa Suomen Työväen Urheiluliitto TUL 

ry, eri lajiliitot- ja järjestöt, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (HLU) ja UKK-instituutti. 

Tarvittaessa hallitus järjestää jaostoille ja toimihenkilöille seuran sisäisiä asioita, 

kuten käytössä olevia ohjelmistoja ja toimintaohjeita, koskevaa koulutusta. Hallitus 

vastaa seuran kehittämisestä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.  

Hallitus kustantaa seuran järjestyshenkilöiden koulutuksen toimintaan sitoutuneille 

vapaaehtoisille. Toiminnanjohtajan harkinnan mukaan seura ottaa toimistolle eri 

alojen työharjoittelijoita suorittamaan ammatillisia työssäoppimisjaksoja. 

Jalkapallojaostossa koulutamme kaikki valmentajamme vähintään 

Futisvalmentajan starttikurssi-tasolle valmennuspäällikön toimesta. Lisäksi 

kannustamme ja tarpeen mukaan myös vaadimme kaikkia toimihenkilöitä 

kouluttamaan itseään erilaisten järjestöjen järjestämissä koulutuksissa. Jaosto 

kustantaa valmentajiensa ja toimihenkilöidensä asian- ja tarkoituksenmukaiset 

koulutukset. Valmennuspäällikkö toimii valmentajien oppaana koko kauden ajan. 

Lentopallojaosto tukee valmentajien ja toimitsijoiden kouluttautumista ja tekee 

yhteistyötä seuran muiden jaostojen kanssa. 

Kädenvääntöjaosto kannustaa osallistumaan Suomen kädenvääntöliiton alaisiin 

tuomarikoulutuksiin, joihin ovat tervetulleita kaikki tuomaritoiminnasta kiinnostuneet. 

Kilpailuihin osallistuvilta jäseniltä ja toimihenkilöiltä edellytetään suoritettavan 

Suomen urheilun eettinen keskuksen (SUEK ry) tarjoama Puhtaasti Paras -

verkkokoulutus, joka on osa Suomen kädenvääntöliiton sääntöjen mukaista 

antidoping-ohjelmaa. 

Voimistelujaostossa osallistutaan TUL:n, Voimisteluliiton ja HLU:n järjestämiin 

koulutuksiin sekä mahdollisuuksien mukaan muihin koulutuksiin. 
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Kesäkotijaosto osallistuu seuran tai muun yhteistyökumppaneiden järjestämiin 

tilaisuuksin ja koulutuksiin. 
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Järjestötoiminta ja kumppanuudet 

Seura on hallituksen kautta jäsenenä Suomen Työväen Urheiluliitossa (TUL) ja 

Hämeen Liikunta ja Urheilu -järjestössä (HLU). Seura on esittänyt toiminnanjohtajaa 

jatkamaan Tampereen seuraparlamentissa. Seuralla on edustus Tampereen 

urheilunedistämissäätiössä (TUES). Tampereen Seudun Sähköalan työntekijät ry 

on Tampereen Kisatovereiden kummiaktiiviosasto. Haluamme lisätä yhteistyötä 

muiden järjestöjen ja alueen seurojen kanssa. Huomioimme muiden seurojen 

merkkipäiviä mahdollisuuksien mukaan joko onnittelukäynnillä tai muulla 

muistamisella. Edustustehtävissä seuraa edustaa toiminnanjohtaja ja/tai 

puheenjohtaja. Järjestyshenkilötoiminnan merkeissä seura tekee tiivistä yhteistyötä 

Tampereen Messujen kanssa 

Jalkapallojaosto toimii Suomen Palloliiton Alueparlamentissa (Läntinen alue), sekä 

Jalitsu Oy:n hallituksessa. Lisäksi olemme Maalipotku Ry:n jäsenseura ja olemme 

mukana Tampereen kenttäryhmässä. 

Lentopallojaosto kuuluu Suomen Lentopalloliittoon. 

Kädenvääntöjaoston kunniapuheenjohtaja Ville Mutikainen toimii Suomen 

kädenvääntöliiton varapuheenjohtajana, päätuomarina sekä tuomarikomitean 

jäsenenä. Jaosto tekee myös yhteistyötä muiden suomalaisten 

kädenvääntöseurojen kanssa ja järjestää yhteisiä harjoituksia Tampere Predators 

vapaapainijoukkueen kanssa. Teemme myös yhteistyötä lukuisten TKT-

Nääsvääntöä tukevien yritysten kanssa. 

Voimistelujaostossa toimitaan TUL Tampereen piirissä, Voimisteluliitossa sekä 

Naisten Voimisteluopistosäätiössä. Jaostolla on edustus Naisten 

Voimisteluopistosäätiön edustajistossa (1 jäsen) ja vuosikokouksessa (2 

varsinaista- ja 2 henkilökohtaista varajäsentä), TUL:n Tampereen piirin naisten 

toimintaryhmässä sekä Voimisteluliiton vuosikokouksissa. 

Kesäkotijaosto toimii tiiviissä yhteistyössä Pappilan yksityistie 63:n 

tienhoitokunnan ja Kesäkotisäätiön kanssa. Ensilä kuuluu myös Nurmen 

vesiosuuskuntaan. 
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Viestintä 

Vuonna 2022 otamme käyttöön seuran uudistetut kotisivut ja jatkamme uudistetun 

vuosikellon käyttöönottoa. Tiedottamisessa hyödynnetään jäsenrekisteriä. Seuran 

toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä. Tapahtumista laaditaan mediatiedotteet. 

Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.tampereenkisatoverit.fi. Seura on 

aktiivinen Facebookissa ja Instagramissa. 

Jalkapallojaosto viestii ulospäin seuran virallisten some-kanavien ja kotisivujen 

kautta. Joukkueiden viestintä tapahtuu pääosin joukkueiden omien kanavien kautta. 

Lentopallotoiminnasta tiedotetaan seuran tiedotteissa, jäsenille lähetetään 2–4 

tiedotetta sähköpostilla, Facebookissa ja seuran www-sivut pidetään ajan tasalla. 

Nimenhuuto -sovellusta käytetään otteluiden ilmoittautumiseen. 

Kädenvääntöjaoston tärkeistä asioista kuten kokoukset ja kilpailut tiedotetaan 

sähköpostilla ja omilla netti- ja somesivuilla. Muina viestintäkanavina toimivat 

ryhmäviestit Messengerissä ja WhatsApissa 

Voimistelujaoston viestintä tapahtuu pääsääntöisesti seuran ja jaoston kotisivujen 

kautta. Lisäksi jaostolla on Facebook -sivut ja Instagram -tili, joiden kautta 

jäsenistölle viestitän toiminnasta. Paperinen esite salivuoroista tehdään kerran 

vuodessa, syksyisin. Salivuoroista ilmoitetaan myös Hervannan Sanomissa kausien 

alkaessa keväällä ja syksyllä sekä muutoin tarvittaessa 

Ensilän toiminnasta tiedotetaan Ensilän ja seuran nettisivuilla sekä sähköpostitse 

ja sosiaalisen median kautta. Kohderyhmänä ovat seuran omat jäsenet, 

yhteistyökumppanit ja vuokraustoiminnan asiakkaat.  
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Talous ja varainhankinta 

Vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta seuramme katsoo luottavaisena tulevaan 

ja uudistimme taloudenhoitoamme voimakkaasti vuonna 2021. Vuonna 2022 

haemme Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea seurakoordinaattorin 

palkkaushankkeeseen. 

Haemme Tampereen kaupungin toiminta-avustusta seuran toiminnan 

kehittämiseen ja jatkuvuuteen. Tampereen Kisatoverit on merkittävässä roolissa 

kaupungin vähävaraisten lasten ja nuorten liikuttajana sekä aikuisten 

kohtuuhintaisen liikunnan ja urheilun järjestäjänä. 

Jatkamme edelleen taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien seuran jäsenten 

tukemista Eero Huhtakallion tukitilin kautta. Hallitus tukee taloudellisesti myös 

resurssiensa puitteissa jaostojen toimintaa. 

Seuran toiminnan merkittävimmät tulot koostuvat jäsen-, kausi- ja 

osanottomaksuista. Varainhankinnan suurimmat tulot koostuvat messujen- ja 

tilaisuuksien tuotoista sekä vuokraustoiminnan tuotoista.  

Seuran suurimpia kuluja ovat liikuntapaikkavuokrat, henkilöstökulut, taloushallinnon 

kulut, kiinteistöjen ylläpitokustannukset, vuokraustoiminnan kulut sekä 

urheilutoiminnan kulut, kuten tuomarimaksut, sarjoihin osallistuminen sekä välineet 

ja varusteet. Tulorekisterin tuoman ilmoitusvelvollisuuden myötä vapaaehtoisille 

seuratoimijoille ja talkootyötä tekeville maksettavat korvaukset sekä osa 

tuomarikorvauksista sisältyvät henkilöstökuluihin. 

Keskeisin tulo jalkapallojaostolle on joukkueiden pelaajilta kerätyt kausimaksut. 

Kerätyillä varoilla jaosto vastaa pelaajan kausimaksuun kuuluvista velvoitteista. 

Tämän lisäksi varainhankintaa voidaan järjestää ilmoitus- ja sponsoritulojen sekä 

erilaisten avustusten kautta (jaoston ja joukkueiden oma varainhankinta). Lisäksi 

Ensilän kentän vuokrauksella on mahdollista saada jaostolle tuloja. 

Lentopallotoiminnan pyörittäminen tapahtuu harrastajien kausimaksuilla sekä 

erilaisista talkootehtävistä saaduilla rahoilla. 
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Kädenvääntöjaoston toiminta katetaan kausimaksuilla ja varainhankinnan tuloilla, 

joita ovat yritysyhteistyö ja talkootoiminta. Ylivoimaisesti suurin kuluerä on salin 

vuokra ja salin laitehankinnat. Muita kuluja ovat SM-kilpailuihin osallistuminen sekä 

kokouskulut. Varaudumme myös kilpailutapahtumien järjestämiseen, jos 

koronavirustilanne sen vuonna 2022 sallii. Kausimaksu pidetään edelleen 

maltillisena; 50 euroa / jäsen / vuosi. Kausimaksu sisältää seuran jäsenyyden, SM-

kilpailuiden osallistumismaksun ja ympärivuorokautisen harjoitusmahdollisuuden 

omalla salilla Tampereella. Aiempien vuosien suurista kulueristä kilpailupaidat 

siirtyvät kilpailevien jäsenien itse maksettavaksi. Lisäksi kilpailevat jäsenet 

hankkivat itse Suomen kädenvääntöliiton kilpailulisenssin sekä vapaaehtoisen 

vakuutuksen. Suosittelemme jäsenille hankittavaksi liiton vapaaehtoisen 

vakuutuksen tai oman lajitoiminnan kattavan tapaturmavakuutuksen. Jaoston 2022 

talousarvio on harkitusti alijäämäinen, koska oman salin hankintaan ja ylläpitoon on 

aiempina vuosina kerätty varoja ja hyödynnämme salin vuokrakuluihin sekä 

laitehankintoihin aiempien vuosien ylijäämää. 

Voimistelujaoston toiminta rahoitetaan kausimaksuilla, erilaisilla talkoilla sekä 

mahdollisesti saatavilla avustuksilla. 

Ensilän aluetta, päätaloa, ja saunoja vuokrataan ulkopuolisille yrityksille, järjestöille 

ja yksityisille henkilöille. Lisäksi jalkapallokentän yhteydessä pidetään välillä kioskia 

ja kesäkaudella päätalolla keittiötoimintaa. Toiminnan pyörittämisestä vastaa 

kesäkotijaosto yhdessä jäseniensä kanssa.  

Kesäkotijaoston tulevan vuoden tuloista suurin osa muodostuu ulkopuolisista 

vuokrauksista ja jäsenistön oleskelumaksuista. Viime vuosien investoinnit alueen 

toiminnan laadun parantamiseksi ovat olleet erittäin onnistuneita. Ensilä on 

nykyaikainen ja viihtyisä paikkaa järjestää erilaisia tapahtumia. Luotamme vahvasti 

koronatilanteen helpottamiseen tulevana vuonna ja tulemme kasvattamaan 

ulkopuolisille järjestettäviä tapahtumia merkittävästi. Lisäksi hyödynnämme 

tilaisuuksien vuokraustoiminnassa mm. SaunaOnlinen kaltaisia palveluita, etenkin 

talvikaudella, jolloin vuokraustoiminta on ollut hiljaista. Vuokratulojen ja jäsenistön 

oleskelumaksujen avulla jaosto suuntaa ensi vuonna käytettävissä olevat resurssit 

Ensilän ja sen toiminnan kehittämiseen pitkäjänteisesti sekä kustannustehokkaasti. 
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Samalla huolehditaan jäsenistön viihtyvyydestä ja keskitytään toimintaedellytysten 

vahvistamiseen. 
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Loppulause 

Tiedostamme työelämän vaativuuden ja ihmisten ajan käytön haasteet sekä näiden 

aiheuttaman riittämättömyyden tunteen. Vuonna 2022 kiinnitämme erityistä 

huomiota kaikkien toimijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Seura on tekijöidensä 

summa. Haluamme, että seuratyö tuottaa mielekästä sisältöä ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta hektiseen arkeen. 

Vuonna 2022 tiivistämme hallituksen ja urheilutoimintaa järjestävien jaostojen 

yhteistyötä. Järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia tavoittelemme eri lajien 

sekä eri ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten yhteen saattamista. Matalan 

kynnyksen, helposti saavutettavat yhteiset hetket ovat seuramme arvojen mukaista 

toimintaa. 

Jalkapallojaosto kävi läpi talvella 2020–2021 Palloliiton seuravalmennuksen. 

Seuravalmennuksen tavoite oli, että jalkapallojaosto kirkastaa toimintansa 

ydinajatusta ja luo pidemmän aikavälin suunnitelman, jonka perusteella toimintaa 

kehitetään haluttuun suuntaan. Ylevä tavoite oli, että jalkapallojaosto löytää itselleen 

vahvan paikan tamperelaisessa jalkapalloympäristössä, mikä luo turvaa 

tulevaisuutta ajatellen. Seuravalmennuksen ja sen jälkeen seuran sisällä käytyjen 

keskusteluiden pohjalta on päädytty siihen, että jalkapallojaosto haluaa olla jatkossa 

vahvasti koko perheelle toimintaa tarjoava vaihtoehto Tampereella. Tähän visioon 

kuuluu mm., että: 

• Panostamme erityisesti 7–15-vuotiaiden poikien (ja toivottavasti 

jatkossa myös tyttöjen) joukkueisiin. 

• Myös tätä vanhemmat juniorijoukkueet ovat meille tervetulleita, 

mikäli ”kantokykyä” riittää. 

• Juniorijoukkueet harjoittelevat tavoitteellisesti ja kilpailevat, mutta 

kasvatamme samalla vahvasti myös ihmistä. Erilaisuus on meille 

vahvuus!  

• Perustamme ja haemme aktiivisesti aikuisten 

harrastejalkapalloryhmiä, jotka voivat toimia hyvinkin omaehtoisesti.  
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• Aikuisurheilun osalta toimimme tiiviissä yhteistyössä seuran 

hallituksen ja muiden lajijaostojen kanssa. 

• Haluamme tehdä Ensilästä jälleen koko perheen liikuntakeitaan. 

Lentopallojaosto kehittää yhdessä seuran hallituksen ja muiden jaostojen kanssa 

seuratoimintaa. Kuntoliikunnan ohessa osallistutaan Lentopalloliiton Lounais-

Suomen harrastesarjoihin. 

 

Kädenvääntöjaostossa 15 vuotiseksi venähtäneen puheenjohtajakautensa 

päättänyt Ville Mutikainen sai ikiaikaisen haaveensa toteutettua ja jaoston kanssa 

hienolla yhteistyöllä Tampereelle avattua salin, joka keskittyy ainoastaan 

kädenvääntöön ja sen oheisharjoitteluun. Nyt puheenjohtajana aloittava Tero 

Oravasaari ei ole mikään eilisen teeren poika, hän on entinen Suomen 

kädenvääntöliiton puheenjohtaja, joka muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen tulee 

antamaan jaostolle suuntaviivat kohti tulevaisuutta ja antaa KPJ Mutikaiselle 

mahdollisuuden keskittyä viimeiset aktiivivuotensa harjoitteluun ja kilpailemiseen. 

Voimistelujaoston painopiste on monipuolinen aikuisten ja lasten harrasteliikunta.  

Tuemme ohjaajien kouluttautumista. Vuonna 2022 jatkamme jaoston toiminnan 

kehittämistä sekä uudelleen organisointia. Lisäksi pyrimme pääsemään yli vuoden 

2021 aiheuttamista haasteista. 

Kesäkotijaoston terveiset vuodelle 2022: ”Meillä TKT:läisillä on loistavan upea ja 

hyvin hoidettu paikka Näsijärven rannalla, vieläpä melkein keskustassa! Ensilään 

voi tulla bussilla, asuntoautolla, veneellä, pyörällä, laivalla, kävellen, autolla, 

juosten, kanootilla tai hölkäten. Majoittua voit vaikka omassa asuntoautossa, 

teltassa, mökissä, autotallissa, talolla tai vaikka taivasalla. Pääasia on, että tulet, 

olet ja viihdyt!” 
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