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Tiedote kilpalajien valmennusryhmien 

perheille  

 

 

Mukavaa uutta vuotta kaikille! Erikoinen vuosi 2020 on takana ja kaikesta huolimatta seuramme sai 

huikeaa menestystä kilpailuissa. Onnittelut siitä myös teille perheille, olemme ylpeitä, että lapsesi 

edustaa juuri meidän seuraamme. 11.1. alkaen valmennusryhmien harjoittelu jatkui 

vastuuvalmentajien ohjeiden mukaisesti turvallisesti maksimissaan 10 henkilön ryhmissä. 

 

Pyrimme yhtenäistämään käytäntöjämme seuran kaikissa lajeissa ja tähän tiedotteeseen on koottu 

tällä hetkellä ajankohtaiset käytännöt liittyen mm. lisensseihin, kilpailukäytäntöihin ja 

varusteasioihin. Olemme syksyn aikana seurassa analysoineet työntekijöiden työtehtäviin kuluvaa 

aikaa ja haluamme resursoida henkilöstömme työaikaa järkevämmäksi. Osa uusista käytännöistä 

perustuu siihen, että työntekijöidemme on jatkossa mahdollista käyttää työaikaa entistä enemmän 

ja tehokkaammin nimenomaan valmentamiseen, valmennuksen kehittämiseen ja tukitoimintojen 

luomiseen. Luethan koko tiedotteen huolella läpi. 

 

 

Lisenssit ja vakuutukset 

Jokainen perhe hankkii itse voimistelijoille kilpailulisenssit. Lisenssinostosta toimitetaan tarkemmat 

ohjeet aina kesäkirjeen yhteydessä, ne lisätään myös nettisivuille ja joukkueenjohtajat tiedottavat 

ryhmiä, kun lisenssinosto aukeaa. Seura hoitaa ainoastaan valmentaja- ja tuomarilisenssien 

hankkimisen (poikkeuksena kansainvälisesti kilpailevien FIG-lisenssit, jossa seuran tulee olla 

yhteydessä Suomen Voimisteluliittoon). Tiedoksi jo tässä vaiheessa, että lisenssijärjestelmä on 

uudistumassa syksyllä 2021, tästä saamme liitosta infoa varmasti lähempänä.  

Jokaisella lisenssiurheilijalla tulee olla voimassa oleva vakuutus, joka kattaa lajin kilpailu- ja 

harjoittelutoiminnan sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja 

ulkomailla. Perheet hankkivat itse voimistelijalle vakuutuksen, joko kilpailulisenssiin kuuluvan 

(Pohjola Vakuutuksen Sporttiturva) tai ostamalla sen omasta vakuutusyhtiöstä. Emme kerää 

erikseen kopioita kaikkien voimistelijoiden vakuutuksista, mutta kansainvälisesti kilpailevien on 

hyvä muistaa, että omasta vakuutuksesta täytyy saada englanninkielinen todistus mukaan 

ulkomaan kilpailumatkoille. Tästä tiedotetaan aina kilpailukohtaisesti erikseen.  
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Varusteet 

Valkeakosken Voimistelijoilla on voimassa yhteistyösopimus Nonamen kanssa, josta tilataan kaikki 

seuravaatteet. Valmennuksen seurakauppa on tällä hetkellä auki kaksi kertaa vuodessa, 

tammikuussa ja elo-/syyskuussa. 

 

Jokaiselta kilpa-aerobicin ja/tai joukkuevoimistelun valmennusryhmään kuuluvalta voimistelijalta 

tulee löytyä Nonamen vaatteista vähintään: 

- edustustakki 

- edustushousut 

- tummansininen treenitoppi 

 

Kaikki muut vaatteet ovat vapaasti tilattavissa seurakaupasta. Treenitopin kanssa virallisena 

harjoitteluasuna kilpailuissa ja kisakatselmuksissa toimii mustat pitkät trikoot, jotka jokainen perhe 

voi hankkia haluamastaan paikasta. Esimerkiksi tuotemerkeiltä Nike, Piruetti ja Elastic Gymwear 

löytyy siistejä kokopitkiä ja -mustia trikoita. 

 

Kilpa-aerobicissa välttämättömiin varusteisiin kuuluu yllä olevien lisäksi valkoiset kengät sekä sukat 

ja sukkahousut. Kenkien osalta teemme edelleen kaksi kertaa vuodessa yhteistilauksen Venturellilta 

ja Dvillenalta. Joukkueenjohtajat tiedottavat, kun tilauslomake aukeaa Hoikassa. Jatkossa 

hyödynnämme jäsenrekisteriämme Hoikaa myös näiden yhteisten tilausten tekemiseen, ja laskutus 

tapahtuu suoraan tilauksen yhteydessä. 

Kilpailusukkahousuina toimii kiiltävät ihonväriset sukkahousut. Jatkossa emme tilaa enää yhteisesti 

sukkahousuja, sillä tilausmäärät ovat pudonneet vuosittain merkittävästi. Jokainen perhe voi 

hankkia sukkahousut esimerkiksi täältä: 

https://www.ballerinajaliikunta.fi/kiiltavat-tanssitrikoot.html?search=sukkahousut 

https://www.ballerinajaliikunta.fi/index.php?route=product/product&product_id=777&search=suk

kahousut 

https://footlight.fi/product/208/1808c-ultra-shimmery-footed-tight 

 

Joukkuevoimistelussa jokaisella joukkueen jäsenellä täytyy olla samanlaiset puolitossut, tossujen 

mallista ja käytöstä kilpailuissa tekevät päätöksen vastuuvalmentajat. Mikäli joukkue käyttää 

kilpailuissa sukkahousuja, tulee ne kaikilla olla samanlaiset. Jokainen joukkue on itse vastuussa sekä 

tossujen että sukkahousujen hankkimisesta.  

 

Mikäli joukkue/ryhmä haluaa tilata muita varusteita, voi sen joukkueittain/ryhmittäin tehdä 

huomioiden yhteistyösopimuksen Nonamen kanssa. Seurakaupan ulkopuolelta tilattavien 

vaatteiden / varusteiden osalta joukkueenjohtaja ottaa aina ensin yhteyttä toiminnanjohtajaan 

ennen tilaamista. Joukkueenjohtajat tai valmentajat koordinoivat ”ylimääräisten” varusteiden 

tilaamista. Näitä voivat olla esimerkiksi välineet, painot, kuminauhat, puvut, strassit jne… 

https://www.ballerinajaliikunta.fi/kiiltavat-tanssitrikoot.html?search=sukkahousut
https://www.ballerinajaliikunta.fi/kiiltavat-tanssitrikoot.html?search=sukkahousut
https://www.ballerinajaliikunta.fi/kiiltavat-tanssitrikoot.html?search=sukkahousut
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Avoin palauteboksi 

Olemme lisänneet nettisivuille uuden kanavan antaa matalalla kynnyksellä palautetta ja 

kehitysideoita. Tässä polut molempien lajien bokseihin: 

https://www.valkeakoskenvoimistelijat.fi/kilpa-aerobic/avoin-palauteboksi/ 

https://www.valkeakoskenvoimistelijat.fi/joukkuevoimistelu/avoin-palauteboksi/ 

 

Tämä palautekanava on tarkoitettu helppoon lähestymiseen kaikille kilpa-aerobicin ja 

joukkuevoimistelun parissa toimiville tahoille: voimistelijoille, vanhemmille, valmentajille, 

tuomareille ja muille seuratoimijoille. 

Onko Sinulla uusi idea, mistä haluaisit vinkata seuralle? Miten toimintaamme voisi kehittää? 

Hoidettiinko joku asia erityisen hyvin tai huonosti? Haluatko kiittää toimijaamme? Mietityttääkö 

joku seuran toiminnassa? Voit antaa palautteen joko nimettömänä tai mikäli haluat, että otamme 

sinuun yhteyttä palautteeseen liittyen, voit jättää myös yhteystietosi. 

 

Kaikki bokseihin tulleet palautteet käsitellään säännöllisesti keskiviikkoisin henkilökunnan 

viikkopalaverissa. Kiitos jo nyt tulleista kehitysideoista! 

 

Kilpailukokonaisuus 

Kaikissa kilpalajeissa toimitaan jatkossa yhteisten käytäntöjen mukaisesti. Kilpailuilmoittautuminen, 

lounastilaukset, majoitus- ja yhteiskyytien varaukset hoidetaan nettisivujen kautta kootusti koko 

kilpailukauden osalta täyttämällä excel-taulukkoa. Jokainen perhe täyttää taulukon oman 

voimistelijansa osalta. Taulukkoon tehty ilmoittautuminen on sitova, deadline määritellään erikseen 

kausittain. Joukkueenjohtajat tiedottavat perheitä normaaliin tapaan, kun taulukko on lisätty 

nettisivuille ja tarkistavat ennen deadlinea, että oman ryhmän ilmoittautumiset ovat kunnossa. 

Kuten kilpailuilmoittautumiset, myös bussi- ja majoitusvaraukset voi deadlinen jälkeen perua vain 

lääkärintodistuksella.  

 

Oletusarvoisesti seura hoitaa aina voimistelijoille ja valmentajille majoitusvaraukset yöpymistä 

vaativille kilpailumatkoille samasta hotellista, jotta mahdolliset iltapalaverit tms. on helppo järjestää. 

Majoitustarpeet ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen yhteydessä taulukkoon. Halutessaan perheet 

voivat kuitenkin edelleen hoitaa myös itse majoitukset.  

 

Seura varaa edelleen tarpeen mukaan yhteiskuljetukset kotimaan kilpailuihin. Poikkeuksena 

lähialueilla, esim. Tampereella, Hämeenlinnassa ja Nokialla järjestettävät kilpailut, joihin jatkossa 

kuljemme vain omilla autoilla/kimppakyydeillä. Paikka bussikuljetuksessa varataan 

kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Olemme käyttäneet bussifirmojen vuokrakuskeja, mutta 

jatkossa mielellämme hyödynnämme enemmän myös teistä perheistä löytyviä vapaaehtoisia 

talkookuskeja. VaVo maksaa talkookuskeille päivärahat, lounaat ja tarvittavat majoitukset. Jos 

sinulla on bussikortti ja olisit käytettävissä voimistelijoiden kilpailumatkoihin, ota yhteys Johannaan. 
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Laskutuslisä 

1.8.2021 alkaen otamme käyttöön kiinteän laskutuslisän 2,50€ per lähetetty lasku. Laskutuslisä 

koskee toimistolla manuaalisesti tehtäviä laskutuksia (tällä hetkellä tällaisia ovat esimerkiksi 

kilpailumatkat ja leirit) ja se kattaa seuran toimistokuluja. 

Laskutuslisä ei koske Hoikan kautta tehtäviä tilauksia ja/tai ilmoittautumisia. 

 

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Hanna Salminen 0405251312, puheenjohtaja@vavo.fi 

Voimistelun tuottaja (vt. toiminnanjohtaja) Johanna Sundström 0400845664 

Valmennuspäällikkö Laura Vihervä 0442302812 

Valmentaja Ida Harju 0449841474 

Liikunnanohjaaja Sanna-Kaisa Rousku, tavoittaa toimiston puhelinnumerosta 0449743630 

Harjoittelija Emma Löövi, tavoittaa toimiston sähköpostista toimisto@vavo.fi 

 

Kaikki laskutustiedustelut laskut@vavo.fi. 

Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vavo.fi, paitsi liikunnanohjaajan 

sähköposti on liikunnanohjaaja@vavo.fi.  

 

 

Valkeakosken Voimistelijat ry seurana toimii vastuullisesti noudattaen THL:n, Suomen 

Voimisteluliiton, Olympiakomitean sekä seuran hallituksen linjauksia harrastustoiminnan osalta. 

Tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset ovat voimassa 8.2. asti, tiedotamme jälleen, jos 

valmennusryhmien toiminta muuttuu koronasta johtuvista syistä.  

Jos lapsellanne todetaan laboratoriokokein koronaviruksen aiheuttama tartunta voi siitä ilmoittaa 

seuran puheenjohtaja Hanna Salmiselle tai vt. Toiminnanjohtajalle Johanna Sundströmille. Nämä 

asiat käsitellään seurassa luottamuksellisesti ja tartuntatilanteissa seura ei tiedota aiheesta 

eteenpäin itsenäisesti vaan noudattaa aina viranomaisten antamia toimintaohjeita.  

 

 

 

Turvallista ja antoisaa voimistelukevättä kaikille,  

 

Laura Vihervä  

Valmennuspäällikkö 
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