Tampereen Naisvoimistelijoiden uusi johtokunta on toiminut nyt reilun kolme
kuukautta, ja ehtinyt jo kokoustaakin muutamaan otteeseen. Johtokunnan
kokoonpanon lähempi tarkastelu antaa hyvän käsityksen TNV:n jäsenistöstä
laajemminkin.
Kysyimme johtokunnan jäseniltä heidän kokemuksistaan, mietteistää ja siitä, mikä
naisvoimistelussa sytyttää vuosi toisensa jälkeen.
Kysymykset:
1. Mikä toi sinut mukaan TNV:n toimintaan ja mikä pitää sinut toiminnassa kiinni? Mikä
on tehtäväsi johtokunnassa?
2. Mikä on sinulle tällä hetkellä tärkeintä TNV:n toiminnassa?
3. Mikä on sykähdyttävin TNV-muistosi?
4. Millaista TNV:tä haluat omalta osaltasi rakentaa – millainen on TNV vuonna 2028 130
vuotta täyttäessään?

Riitta Silas, puheenjohtaja
1. Olen käynyt TNV:n kesäjumpissa 1990 -luvulta alkaen, tarkkaa ajankohtaa en muista.
Varsinaiseksi seuran jäseneksi tulin tyttäreni kanssa, kun aloimme käydä
vauvajumpassa. Seuran jäsenyyden kautta olen päässyt osalliseksi monenlaisesta
toiminnasta ja oppinut tuntemaan aivan uskomattoman hienoja ihmisiä. Täältä ei vain
halua pois.
2. Puheenjohtajana katson seuran kokonaisuutta. Tärkeintä on järjestää erilaista
jumppa- ja voimistelutoimintaa jäsenien toiveita kuunnellen.
3. Sykähdyttäviä muistoja on lukemattomia, mutta kolme niistä on ehkä erityisiä.
Ensimmäisenä tulee mieleen ”Polkka puhuttaa” -ohjelma - tunnettu ja aina innostava!
”Meren yllä” Lumo-joukkueen tanssillisen voimistelun ohjelma. Elina Haaviston
koreografia ja taitavat voimistelijat toivat ohjelmalla menestystä monista kilpailuista.

Omista voimistelukokemuksistani sykähdyttävin on ehkä esiintyminen ”Elämän voima” kenttäohjelmassa Turun Suomi Gymnaestradassa kesällä 2018. Odotan innolla myös
ohjelman uusia esityksiä ensi kesänä Itävallan Dornbirnin World Gymnaestradassa.
4. Voimisteluseuran toimijoina seuraamme jatkuvasti toimintaympäristöä ja siinä
tapahtuvia muutoksia. Pitää katsoa eteenpäin. Yhtenä seuran arvona onkin
muutosvalmius.
Myös muut seuran arvot; erilaisuus voimavarana, talkoohenki, ihmisläheisyys,
vapaaehtoisuus ja sosiaalisuus ovat tärkeitä. Ajattelen, että pääosin vapaaehtoistyötä
tekevällä seuralla on tärkeä paikkansa yhtenä toimijana muiden joukossa ihmisten
liikuttajana myös tulevaisuudessa. Tarvitaan yhteisöllistä toimintaa, jonka piiriin kaikki
voivat hakeutua ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Vapaaehtoistyön ansiosta Tampereen Naisvoimistelijoissa harrastaminen, esiintyminen
tai kilpaileminen on edullista. Teemme kausittain hyvää yhteistyötä muiden
voimisteluseurojen kanssa, mikä on myös tulevaisuudessa tärkeää.
Elina Haavisto
1. Osallistuin 8-vuotiaana TNV:n kautta jumppaleirille. Siitä syntyi pikkuhiljaa innostus
uuteen harrastukseen. Oma kiinnostukseni kohdistuu tanssilliseen voimisteluun ja
lasten liikuntaan.
Aiemmin olen vastannut yhdistyksen markkinoinnista ja tiedotuksesta. Nykyään
keskityn valmentamiseen ja olen yhdistyksemme lasten ja nuorten liikunnan ohjaajien
vastuuhenkilö
2. Tampereen Naisvoimistelijoissa korostuu yhdessä tekeminen sekä avoin ja helposti
lähestyttävä ilmapiiri. Seurasta löytyy harrastusmahdollisuus kaikille; meillä on sekä
harrastetason ryhmiä että kilpatason joukkueita.
3. Monista hienoista muistoista yksi sykähdyttävimmistä on vuoden 2015 tanssillisen
voimistelun valtakunnallisen kilpailun voitto, joukkueen kesken ”SM-kulta”. Voitto
saatiin aivan uudenlaisella ohjelmalla, jonka onnistuminen ei aivan kaikkien mielestä
ollut varmaa.
4. Toivon, että TNV on entistäkin elinvoimaisempi harrastevoimistelun ja tanssillisen
voimistelun tarjoaja myös 10 vuoden päästä. Uskon, että lasten määrä tanssillisen
voimistelun harrastajina TNV:ssä lisääntyy ja tanssillisen voimistelun tarjonta luo pohjaa
tulevalle, laajemmalle harrastusmäärälle.

Päivi Kautonen
1. Minut bongattiin Rellulla vuonna 1987 jumppatunnilta ja pyydettiin mukaan
toimintaan yhdistyksen sihteeriksi, ja olenkin hoitanut sihteerin tehtäviä siitä lähtien.
2.Olen huomannut TNVssä, että vapaaehtoiset saavat aikaan paljon ja hyvää. Hyvä
porukka, jossa on mukava olla mukana – se saa jatkamaan vuosi toisensa jälkeen.
3. Sykähdyttävin voimistelumuistoni on Gymnaestrada Herning.

Riina Nummi
1. Alun alkaen opettajani Pirkko Ritomaa-Arat kertoi TNV:n toiminnasta ja voimistelun
ohjauksesta. Lähdin mukaan seuran toimintaan vuonna 2009 apuvalmentajana
tanssillisen voimistelun tunneille. Nyt toimin valmentamisen ohella johtokunnassa
markkinointi- ja viestintävastaavana.
2. TNV:ssä minulle tärkeintä on yhdessä tekeminen, voimistelun riemu ja ennen muuta
riemun jakaminen tunneilla. TNV on hyvin iso osa minua, ja mielestäni seuramme
lämmin henki huokuu sekä voimistelutuntien tunnelmassa että ohjaajien keskuudessa
yleisemminkin.
3. Seuran 115-vuotisjuhla oli minulle ikimuistoinen. Se oli viimeinen iso juhla ennen
muuttoani Jyväskylään ja siihen tiivistyi paljon aiemmin koettua.
4. Uskon, että TNV on jatkossakin lämminhenkinen, helposti lähestyttävä ja hyvästä
tanssillisesta voimistelusta tunnettu seura. Toivon, että seuramme jatkaa toimintaa
toimintaperiaatteenaan: ”Kaikilla on mahdollisuus voimistella.”

Maija Hirvelä
1, Kulkeutumiseni TNV:n hienoon joukkoon oli onnekasta sattumaa: etsin sopivaa
liikuntaseuraa, löysin Ikivireät – ja se oli menoa! Johtokunnan toimintaan tulin mukaan
ihan vain kokeilemaan, ja olen ollut johtokunnassa nyt jo aika pitkään.
Seuratoiminta on avannut minulle aivan uuden maailman, tuonut elämääni hyviä ystäviä
ja antanut etuoikeuden tutustua mitä erilaisimpiin, ihaniin ihmisiin. TNV antaa paljon
enemmän kuin ottaa – kaiken muun lisäksi olen saanut mahdollisuuden kasvaa monin
tavoin.
Johtokunnassa toimin varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana.
2. Minulle erityisen tärkeää on seuran kehittyminen ja kehittäminen niin, että kaikesta
toiminnasta välittyy aito välittäminen. Tärkeää on, että jokainen meistä tuntee olevansa

arvokas ja seuralle tärkeä. Ajattelen myös, että tämän tosiseikan tiedostaminen tuo
seuralle kasvua.
3. Juuri seuraan tulleena sain melkein alkajaisiksi esiintyä seuran 110-vuotisjuhlassa
Ruusu-esityksessä, joka avasi juhlan. Se oli huikea hetki!
4. Vuonna 2028 TNV on kehityksessä ja ajassa mukana pysyvä, edelleen voimissaan
oleva seura, joka liikuttaa suurta joukkoa tamperelaisia. TNV on kaikille avoin, kaikkia
arvostava seura, johon on helppo tulla harrasteliikuntaan tai vaativampaankin. Seura on
innostava, tarjoaa liikkujille iloa, hyvää mieltä, hyvää oloa ja elämyksiä.
Kymmenen vuoden kuluttuakin TNV on seura. joka pysyy naisen matkassa koko elämän.
Katja Palanne
1. Tulin mukaan TNV:n johtokuntaan vuoden 2019 alussa. Lähtökohtana osallistumiselleni
johtokunnan toimintaan on puhdas kiitollisuus: tyttäreni on jo useamman vuoden ”käynyt
”jumpalla” TNV:n tunneilla. Hän on löytänyt voimistelusta itselleen rakkaan, paljon
opettavan ja iloa tuovan harrastuksen. Vastaan seuran viestinnästä.
2. Minulle tärkeintä TNV:ssä on vuodesta toiseen se ilo ja riemu, jota jumppatunnit tuovat
monen liikkuvan pienen tytön elämään. Ilon näkee, kuulee ja toisinaan tunteekin aina,
kun poikkeaa lähellä jumppasalia – näytöksissä lapset sitten suorastaan puhkeavat
kukkaan. Enkä lakkaa ihmettelemästä ohjaajien taitavuutta, vuodesta toiseen he saavat
pienet, lattioita pitkin sikinsokin tömistävät kaaostaiteilijat toimimaan suunnitellusti ja
yhteistyössä silloin, kun tarve vaatii.
3 Sydäntäni eniten lämmittävä muisto on kevätnäytöksen katsomosta, missä sydän
pamppaillen ja silmät kosteina seurasin tyttäreni ihkaensimmäistä esiintymistä suuren
yleisön edessä. 120-vuotisjuhlan juontaminen jokunen vuosi myöhemmin oli sekin
mieleenpainuva, mutta huomattavasti vähemmän itkettävä kokemus. Olen tavattoman
kiitollinen, että sain olla näytöksessä mukana.
4. Toivon, että TNV:ssä säilyy edelleen mutkattomuus, liikunnan ilo ja tasa-arvoisuus.
Uskon, että vuonna 2028 TNV:n toiminta edelleen antaa pienille ja isoille voimistelijoille
tunteen siitä, että he osaavat, pystyvät ja voivat liikkua tanssin tahtiin kauniisti ja iloiten.

