
JoenVoLin lasten ja nuorten 
toiminnan ja Joensuun Katajan 
voimistelujaoston yhdistyminen 
Katajan alle: miksi ja millaista 
toimintaa?

-Aikuisten ryhmäliikunta jää JoenVoLiin

15.6.2021 JoenVoLin kevätkokous



Lajit, 
voimistelijat ja 
työntekijät

JoKa: Naisten telinevoimistelu ja TeamGym, harrastepuolella myös 

Freegym

JoenVoLi: Naisten telinevoimistelu, TeamGym, kilpa-aerobic, 

joukkuevoimistelu, tanssillinen voimistelu, harrastepuolella myös 

cheerleading

Kevät 2021 JoKa JoenVoLi

Hlöä Ryhmiä Hlöä Ryhmiä Hlöä yht.

Harrastevoimistelijat 160 12 210 22 370

Kilpavoimistelijat 100 8 130 13 230

Päätoimiset valmentajat 1 1 2

Tuntivalmentajat 35 59 94

Toimistosihteeri 1 1

Johtokunnat 5 15 20



Ongelma:
Päätoimiset 
valmentajat 
valmentavat 
korkeintaan 
50% työajasta, 
loput 
toimistotöitä

Telinesalin salivuorot

Ma 3 h Ti 2,5 h Ke 2,5 h To 2,5 h Pe 2,5 h La 4,5 h Su 4 h

➢ Mahdoton saada kokopäiväistä valmennustyötä 
päätoimiselle valmentajalle – ammattitaitoisin resurssi jää 
hyödyntämättä

➢ Suurimpaan osaan ryhmistä löydettävä tuntivalmentajia. 
Kun heidät saadaan koulutettua ja ovat keränneet 
kokemusta, muuttavat opiskelujen tai töiden perässä 
muualle.

➢ Syksyllä 2021 kova pula kokeneista 
telinevoimisteluvalmentajista. Osa-aikatyön perässä kukaan 
ei muuta Joensuuhun.

➢ Päätoimiselle valmentajalle pakko tarjota lopputyöajaksi 
toimistotöitä. Ne eivät motivoi valmentamisesta 
kiinnostunutta ja päätoiminen valmentaminen muualla 
houkuttelee.

➢ Toimistosihteerille pystytään tarjoamaan vain osa-aikatyötä, 
sillä osan toimistotyöstä tekee valmentaja.



Yhdistäminen:
Päätoimiset 
valmentajat 
valmentavat , 
päätoiminen 
toimistosihtee
ri hoitaa 
hallinto- ja 
järjestelytyöt

 Päätoimiset valmentajat pystyvät valmentamaan 
useammassa ryhmässä /joukkueessa. Laadukkaampaa 
valmennusta useammalle ryhmälle.

 Tuntivalmentajia tarvitaan vähemmän ja ei ole niin kova 
pula kokeneista valmentajista. Säästetään 
tuntivalmentajien palkoissa.

 Pystytään palkkaamaan toimistosihteeri päätoimisena.

 Päätoimiset valmentajat saavat tukea toisiltaan ja se 
edistää työmotivaatiota. Heillä riittää nyt aikaa myös 
tuntivalmentajien kouluttamiseen ja mentorointiin.

Yhdistämisen jälkeen: telinesalin salivuorot

Ma 6,5 
h

Ti 5,5 h Ke 5 h To 5,5 h Pe 5 h La 8,5 h Su 8 h



Ongelma: 
Kilpailijamäärä 
liian pieni 
optimaalisiin 
harjoitusryh-
miin
/joukkueisiin 
(ikä, taitotaso)

 Kilparyhmien/joukkueiden aloittaessa voimistelijoiden 
määrä yleensä riittävä 

 Jo parin vuoden päästä taitotaso ryhmän voimistelijoille 
erilainen ja osa lopettanut/ vaihtanut lajia

➢Ryhmiä täydennettävä alemmalla taitotasolla olevilla 
voimistelijoilla tai ryhmäkoko on pieni (tulee kalliiksi)

➢Haastavaa suunnitella harjoitukset, joissa kaikki eri tasoilla 
olevat voimistelijat etenevät taidoissaan.

➢Jos voimistelijan taidot eivät muun ryhmän /joukkueen 
tasolla, turhautuminen/lopettaminen, kun ei löydy sopivaa 
ryhmää omasta seurasta

➢Voimistelijat siirtyvät seurasta toiseen omaa tasoaan 
vastaavaan ryhmään – haasteellista seuraidentiteetin ja 
erilaisten toimintatapojen takia

 Saliaikojen pilkkoutuminen kahdelle seuralle vaikeuttaa 
järkevät harjoitusajat esim. huomioiden voimistelijoiden 
iän 



Yhdistäminen: 
Ryhmiä ja 
joukkueita 
kaikilla tasoilla 
ja ikäluokissa

 Voimistelijan polku selkeämpi huippuvoimisteluun saakka 
kaikissa seuran lajeissa. Kilparyhmillä selkeä tavoitetaso. 

 Ryhmän/joukkueen vaihtaminen oman seuran (lajin) 
sisällä helpompaa. 

 Mahdollisuus lajinvaihtoon tehdään helpommaksi.

 Etenemisessä ei tule katkoja ja drop-out toivottavasti 
pienempi.

 Ryhmille/joukkueille löydetään helpommin taitotasoon 
sopiva valmentaja. 

 Järkevämmät harjoitusajat





Ongelma: 
Vapaaehtoisia 
vanhempia on 
vaikea löytää 
seuran 
pyörittäjiksi ja 
harvat aktiivit 
uupuvat 
työtaakan alla

 Viimeisen vuoden aikana usea seuran aktiivinen toimija 
uupumuksen rajoilla. Vastuun ottajia on vaikea löytää.

 Seuratyöstä merkittävä osa on pystyttävä siirtämään 
palkatuille työntekijöille. Resurssien löytäminen vaatii 
laajempaa harrastajajoukkoa kuin nyt JoenVoLissa on.

 Hallinnon järjestelmät vaativat kehittämistä: sähköinen 
talousjärjestelmä ja tuntilistat, toimivampi 
jäsentietojärjestelmä, tietojärjestelmät, tiedottaminen.

➢Vaativat sekä rahaa (ohjelmistolisenssit) että henkilöitä 
kehittämistyötä tekemään.



Yhdistäminen:
Yhdistyneet 
resurssit 
monilajisessa 
seurassa

 Toimistosihteeri päätoimiseksi

 Katajalla jo käytössä taloushallinnon Netvisor-järjestelmä, 
jonka kautta saadaan myös sähköiset tuntilistat käyttöön

➢Säästää paljon aikaa taloushallinnossa, tuntilistojen 
tarkistamisessa ja palkanmaksussa

 Osassa Katajan jaostoja käytössä MyClub-ohjelma, joka 
voisi korvata Hoikan

 Katajan toimistolla käytössä Office Pro, joka mahdollistaa 
tietojen jakamisen Teamsin kautta

 Hallinnon resurssit jaetaan usean lajijaoston kesken, 
Katajan yhteistyökumppaneiden ja tukisäätiön tuki kattaa 
osan yleiskuluista. Hallinnon kustannukset putoavat 
merkittävästi verrattuna JoenVoLin hallintokustannuksiin.

 Uusi organisaatiomalli: lajitiimit mahdollistavat 
vapaaehtoisten keskittymisen pääasiassa yhden lajin 
asioiden järjestämiseen.





Harrastevoi-
mistelun
kehittäminen

 JoenVoLissa ollut valitettavan vähän resursseja 
joukkuevoimistelun, tanssillisen voimistelun ja kilpa-
aerobicin kehittämiseen

 Katajassa aloittanut harrastevastaava, joka kesällä vetää 
yleisurheilujaoston ja voimistelujaoston yhteistä toimintaa. 
Ryhmät osoittautuneet suosituiksi.

 Harrastevastaavalla on liikunnaohjaajakoulutus ja yli 10 
vuoden valmentajakokemus (mm. joukkuevoimistelu ja 
TeamGym). Ottaa vastuun harrastetoiminnan ja pienten 
lajien kehittämisestä. 

 Uusia ideoita voimistelijan polkuun, harrasteryhmiin ja 
niiden harjoitusten sisältöihin.

 Joukkuevoimisteluun saadaan uusia kokeneita valmentajia 
ja uusia kehitysryhmiä suunnitteilla.

https://joka-voimistelu.squarespace.com/


Tulevaisuuden 
kehittämiskoh-
teet

 Molempien seurojen parhaiden käytäntöjen käyttöönotto

 Toimintakäsikirjan täydentäminen

 Valmentajien yhteistyön ja ryhmäytymisen edistäminen

 Voimistelijoiden ryhmäytymisen edistäminen

Kehittämiseen resursseja:

 Tähtiseura-statuksen hankkiminen, 
Huippuvoimisteluseuraksi pyrkiminen

 Pienempien lajien kehittäminen (kilpa-aerobic, 
joukkuevoimistelu, tanssillinen voimistelu ja uusien lajien 
mukaanotto

 Sisäinen valmentajakoulutus

Ison toimijan painoarvo ja kiinnostavuus, noin 800 
jäsentä (koronan jälkeen)

 Yritysyhteistyö, kaupungin tilat (esim. Sirkkala-salin 
suunnittelu)ja  Voimisteluliiton toiminta



Muita sovittuja 
asioita 
https://www.jo
envoli.fi/seura/
seurayhdistym
isneuvottelut/ 

 Kausimaksut yhtenäistetään niin, että kausimaksut 
määräytyvät suhteessa ryhmän harjoitustuntimäärään.

 Joillakin ryhmillä pienenee, joillakin suurenee, mutta 
millään ryhmällä ei vuositasolla isoa muutosta.

 Kilparyhmien maksun laskutus kuukausittain. 
Harrasteryhmillä kausimaksu laskutetaan kausittain.

 Uusi palkkataulukko yhdistelmä Katajan ja JoenVoLin
palkkataulukkoa

 Palkka ei alene aiempaan verrattuna samantasoisessa 
työssä. Palkanmaksu tapahtuu kuukausittain

 JoenVoLin kilpailuasut ja seura-asut säilyvät käytössä 
ainakin kauden 2021-2022

 Vanhemmille järjestetään yhteinen info- ja 
keskustelutilaisuus yhdistämispäätöksen jälkeen. 
Lajitiimeihin ja jaoston johtokuntaan etsitään 
vapaaehtoisia molemmista seuroista.



JoenVoLin
toiminta jatkuu. 
Aikuisten ja 
ikäliikkujien 
toiminnan 
kehittämiseen 
enemmän 
henkilöresurs-
seja

 JoenVoLin toiminnan keskiössä aikuisten ryhmäliikunnan 
ja ikäihmisten toiminnan kehittäminen.

 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pystyvät tukemaan 
aikuisjaoston toimintaa.

 Hallintoa ja sen kuluja supistetaan vastaamaan tarvetta.

 Lähtökohtaisesti JoenVoLin omaisuus ei siirry Joensuun 
Katajaan (esim. toimiston osakkeet), poikkeuksena 
telinevoimistelujaoston sekä Lasten ja nuorten jaoston 
tarvikkeet (esim. voimisteluvälineet, asut, 
kahvitustarvikkeet).

 JoenVoLin johtokunnan tehtäviä kaudella 2021-2022 
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta huolehtiminen, 
mahdollisten sääntömuutosten valmistelu, mahdollisen 
ylijäämän käytöstä päättäminen (huom! Koronavuosi 
vaikuttaa vahvasti kauden 2020-2021 tulokseen). 


