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https://www.youtube.com/watch?v=ocnsV5iJelY


Mäntsälän Voimistelijat liikuttaa!

Strategia 2025



Olemme Tähtiseura

• Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen 
laatuohjelma, ent. Sinettiseura

• Jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja 
kohti omia tavoitteitaan

• Lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä 
heidän lähipiirilleen ja tukijoille

• Osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä 
toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se 
vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös 
kehittyy heidän mukanaan

• Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan Tähtiseura

• Auditointi syksyllä 2020

• Haluatko mukaan vanhempana arvioimaan seuran 
toimintaa?







Mikä on ydintoimintamme?

Ydintoimintamme voimistelu, sen monissa muodoissaan, liikuttaa sekä 
tuottaa iloa ja hyvinvointia seuran jäsenille. Seura tarjoaa positiivisia 
elämyksiä niin liikkumisen kuin osallistumisen kautta.



Näiden arvojen pohjalta toimimme

Vastuullisuus

Minun vastuu - meidän 
vastuu – seuran vastuu

Jokaisella on turvallinen, 
positiivinen ja oppimista 
tukeva ympäristö.

Voimistelutoimintamme 
on laadukasta ja 
yhteiskuntavastuullisesti 
toteutettua.

Yhteisöllisyys

Seuraamme tullaan 
liikkumaan ja 
osallistumaan 
luottavaisin mielin.

Jäsenet, 
vapaaehtoiset, 
ohjaajat, valmentajat 
ja toimihenkilöt 
nauttivat toimimisesta 
seurassamme, ja 
kaikilla on hyvä ja 
positiivinen asenne 
seuramme toimintaan.

Ilo

Seuran toiminta tarjoaa 
vaihtelua, virikkeitä, uusia 
kokemuksia ja ystäviä sekä 
uusia mahdollisuuksia.

Osallistuminen yksin ja 
ryhmässä tuottaa myönteisiä 
elämyksiä niin onnistumisen 
kuin itsensä ylittämisen 
kokemuksina.



Harrastaminen on kivaa, palkitsevaa ja harrastaa voi turvallisin mielin – harjoituksissa, 
näytöksissä, kilpailuissa, yhdessä tehden, harjoittelu kehittää.

Voimistelu yhdessä on elämys ja yhdessä olemme enemmän - ryhmä, joukkue, ilo, 
huumori, yhteenkuuluvuus ovat läsnä toiminnan kaikilla tasoilla.

Seurahenki elää vahvana – olemme ylpeitä kuulumisesta Mäntsälän Voimistelijoiden 
yhteisöön.

Seuramme on näkyvä toimija kunnassa ja alueen luottoseura, jolla on perusasiat 
kunnossa. Olemme auditoitu Tähtiseura, ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Seuramme tarjoaa ja kehittää monipuolista liikuntaa eri-ikäisille ja 
eritasoisille liikkujille. Mahdollistamme osallistumisen paikallisiin, kansallisiin ja 
kansainvälisiin voimistelutapahtumiin.

Millaista toimintamme on nyt ja tulevaisuudessa?



Laadukas ohjaus ja valmennus



Lasten voimistelun linjaukset
• ILO-pyramidi = Innostus, Laatu, Onnistumiset yhdessä

• Valmentajalla ja ohjaajalla on merkittävä rooli 

• Lapsi omaksuu seurasta urheilullisen ja liikunnallisen 
elämäntavan sekä saa kipinän monipuoliseen, 
riittävään ja omaehtoiseen liikuntaan. 

• Ohjattu laadukas harjoittelu ja kilpailu tukevat lapsen 
sekä liikkujaksi, että urheilijaksi kasvua.

• Laadukkaassa lasten voimistelussa
• Voimistelija on aina keskiössä
• Valmentaja ja ohjaaja suunnittelee harjoitukset siten, 

että ne tukevat lapsen psyykkistä ja fyysistä kasvua sekä 
kehitystä

• Voimistelusaleilla lapsi kokee innostumisen liikuntaan, 
saa laadukasta ohjausta ja valmennusta sekä kokee 
onnistumisia yhdessä ryhmänsä kanssa.

https://sway.office.com/UzA72Hg7rSFWvl7u


Lajien organisointi

• Joukkuevoimistelutiimi

• Vetäjänä Mirka Lilja

• Kaikki valmentajat ja apuvalmentajat kuuluvat tiimiin

• Suunnittelevat yhdessä leirit, kisakalenterit, kehittävät JV-toimintaa, 
tuomaroinnit

• Tanssitiimi

• Vetäjänä Nea Vallin

• Kaikki valmentajat, apuvalmentajat ja D4F-ohjaajat kuuluvat tiimiin

• Suunnittelevat yhdessä leirit, kisakalenterit, kehittävät tanssitoimintaa

• Dance 4 Fun –harrastetunnit

• Tanvo- ja harrastetoiminta

• TJ yhteydessä viikoittain ohjaajiin ja valmentajiin



Voimistelu Voimistelu Dance 4 Fun Freegym/ 
Ninjagym

Stara & Kilpa/JV Stara & 
Kilpa/tanssi

Kilpa/TanVo Oheisvalmennus

0-4v Perheliikunta (liikunnallisen elämäntavan oppiminen, vanhemmuuden tukeminen, yhteisöllisyys, mukaan seuran toimintaan) 3-4 ryhmää

4-6v Voimistelukoulu Dance 4 Fun NinjaGym

6-9v Voimistelukoulu Dance 4 Fun NinjaGym Minivalmennus 5-6v, 
2x/vko
Minivalmennus  6-7v
2x/vko
Minivalmennus  8-10v 
2x/vko

Seuran muut 
harrastetunnit

JV: jalkatreeni ja 
taitovalmennus, 
Minealla Dance 4 Fun

Tanssi: Dance 4 Fun, 
ryhmäliikuntatunnit

TanVo: 
ryhmäliikuntatunnit, 
muut harrastetunnit

9-12v Tanssillinen voimistelu, treenitunti Dance 4 Fun FreeGym Joukkue 8-10, 3x/vko
Joukkue 10-12, 2x/vko
Joukkue 10-12, 3x/vko

Joukkue 10-12v
2x/vko

Joukkue 9-11v 2x/vko 

12-16v Tanssillinen voimistelu, treenitunti Dance 4 Fun* Joukkue 14-16 3x/vko 
(harraste)

Joukkue 13-15v
2x/vko

Joukkue 12-15v
2x/vko

Yli 16v Tanssillinen voimistelu,
treenitunti alkeet*
treenitunti jatko (1,5h)

Aikuisten 
ryhmäliikunta
tunnit

Joukkue 16-20 2x/vko 
(harraste)

Joukkue 16-19v
2x/vko

Joukkue yli 40v
1x/vko + treenitunti

Yli 18v

MäV Valmennus- ja ohjauslinja (*uusi)



Jos tulee ongelmia, kysyttävää, palautetta…ihan mitä vain!

• Ongelmanratkaisupolut – päivitetään syksyn aikana ja viestitään kaikille 
(osana Tähtiseura-kehitystyötä)
• Ole yhteydessä valmentajaan/ohjaajaan – tiimin vastuuvalmentaja –

toiminnanjohtaja - hallitus

• Valmentajalta kannattaa aina kysyä, jos jokin askarruttaa

• Treeneihin on aina avoimet ovet

• Apuna jojo/TJ/PJ

• Älä jää huolesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä!



Koronavirusepidemian aiheuttamat haasteet



Koronavirusepidemian tuomaa

• Toiminta koko ajan seuran arvojen mukaisesti: vastuullisesti, yhteisöllisesti ja ilolla

• Hygieniakäytännöt – jokaisen vastuulla!

• Käsienpesu, käsidesi mukana, omat välineet

• Poissaolot – matala kynnys poissaoloihin!

• Perheet ja valmentajat

• Ryhmien toteutuminen

• Yhdistäminen / lopettaminen

• Kilpailut ja näytökset?

• Seuran varainhankinta joukkueiden tukemiseksi

• Joukkueiden osallistumismahdollisuudet

• Liikuntatilojen iltakäytön kielto – tilat koulun käyttöön?

• Jos toiminta joudutaan keskeyttämään?



Talous haasteellinen

• Valmennusryhmiä tuetaan vahvasti omalla varainhankinnalla 

• Noin 30 000 euroa, joka saadaan tapahtumista: Mustan Kissan Cup, näytökset, kesäleiri

• Mustan Kissan Cup 2021 myönnettiin vain 1-päiväisenä

• luvattiin koronaperuutuksen takia 2-päiväisenä (kaikilla seuroilla sama tilanne)

• Budjetoitu tuotto 2-päiväisen mukaan

• Jäsenmäärä laskenut, joka vaikuttaa koko seuran talouteen

• 2019-2020 tilikausi tappiollinen noin -12 000€ 

• Pitämättä MKC, kevätnäytös, kesäleiri

• Tehtiin sopeuttamistoimenpiteitä, mm. lomautus, kulurakenteen tarkistus 



Hallituksen tekemiä linjauksia

• Ryhmien jatkuminen pienemmillä kokoonpanoilla
• Vähintään 8 urheilijaa joukkueessa → laskettu 6

• Seura ja hallitus haluaa varmistaa harrastamisen jatkumon, vaikka pienemmillä kokoonpanoilla

• Kevään jälkeen yllättäviä lopettamisia ja jäsenmäärän lasku, jolloin seuralla suuri taloudellinen 
haaste

• Valmennusmaksut päätetty aiemman määrän mukaan, seuraa katsotaan kokonaisuutena
• Hallituksen päätös 2.9.2020: tarvittaessa laskutetaan enintään yhden kuukauden ylimääräinen 

valmennusmaksu kaikilta valmennusryhmiltä (laskutuskuukausi kesäkuu 2021), mikäli seuran 
taloustilanne on kriittinen

• Valmentajien ja ohjaajien tukeminen

• Uusien valmentajien ja ohjaajien kasvaminen seuraaville joukkueille

• Tehtävä säästötoimenpiteitä kaikissa lajeissa
• Tyhjät salivuorot annetaan pois
• Treenejä ei liian pienelle määrälle (esim. 6 joukkueesta 2 pois) → treenien yhdistäminen, 

osallistuminen ryhmäliikuntaan, harrastetunnille tmv.

• Varainhankinta? Muut keinot? Uudet tapahtumat?



Hallituksen tekemiä linjauksia

• Jos toiminta keskeytyy? 
• Toiveena ollut, että toiminta jatkuisi joukkuekohtaisesti tavalla tai toisella

• Tiedote nettisivuilla 13.8. alkaen
• Valmennusmaksu maksetaan kuluvalta kuukaudelta täysimääräisenä (milloin toiminta keskeytyy)

• Valmennusmaksusta maksetaan 1/3 normaalien harjoitusten ollessa tauolla, jolloin valmentaja pitää tauon aikana 
etätreenejä Zoomin kautta omalle joukkueelle

• Mahdollista myös pienryhmäharjoittelu esim. ulkona

• Joukkueilta ja perheiltä tarvitaan nyt pitkäjänteistä sitoutumista!

• Hallitus reagoi tarvittaessa uusin päätöksin



Kausi 2020-2021



• #Seurasydän –kampanja syyskuussa ja Seurapaitapäivä 29.9.

• Syysloma: treenien sopiminen viikonloppujen osalta

• Näytös 12.12. klo 14:00 Riihenmäki (tehtäviä osalle joukkueista)

• Kausi jatkuu 4.1.

• MäV-kisakatselmus 10.3./11.3./17.3./2021 Monis/Riihis

• HJM-kisakatselmus 18.3.2021 Hyvinkää (ei Stara)

• Mustan Kissan Cup 20.3.2021 ja Stara 21.3.2021

• Kevätnäytös ma 17.5.2021 klo 18:00 Monis (tehtäviä osalle joukkueista)

• Mustan Kissan Kesäleiri 8.-10.6.2021 Mäntsälä

Kausi 2020-2021 / Aikatauluja



Joukkuevoimistelun seuraleirit

• 26.9. Monis

• 6.1. Monis

• 6.2. Monis

• HJM-kutsuleiri: 23.1-24.1.2021 Järvenpää

Tanssin seuraleirit

• 31.10. klo 10-16 Monis (Galaxit 4h, Andromeda ja Satelliitit 6h)

• Kevätkaudella toinen

Tanssillinen voimistelu

• Joukkuekohtaiset leirit 2x á 4h koulujen saleissa

• Solinat 13.9. klo 12.30-16.30 Myllis

Seura-/joukkueleirit



• Tarvitaan joka joukkueelle ☺. Valinta tänään!

• Netissä kerrottu pääasialliset tehtävät: 
https://www.mantsalanvoimistelijat.fi/valmennusryhmat/
joukkueenjohtajat/

• TJ auttaa ja on yhteyshenkilönä

• Valmentajan kanssa sovittava kuka hoitaa ja mitä

• Tehtäviä mm.
• Kisailmoittautumiset, ruokailuvaraukset, kuljetusten 

organisointi, EA-tarvikkeet matkaan

• Lisävarusteiden tilaaminen

• Tapahtumajärjestelyt /talkoolaiset

Joukkueenjohtaja joka joukkueelle

https://www.mantsalanvoimistelijat.fi/valmennusryhmat/joukkueenjohtajat/


Viestintä

• Hoikan kautta sähköpostit seuralta ja valmentajalta

• Uudet nettisivut

• Valmennusryhmien yhteiset ajankohtaiset

• Lajin omat ajankohtaiset (Mirka, Nea, Eerika päivittävät)

• Luettavissa avoimesti mm. valmennusmaksujen periaatteet sekä 
irtisanomisperiaatteet

• Omat WA-ryhmät

• Facebook ja Instagram

• Toiminnanjohtaja auttaa: sposti ja puhelin

https://www.mantsalanvoimistelijat.fi/ilmoittautuminen-2/hinnasto/valmennusryhmat/


Tykätkää  ja 
jakakaa seuran postauksia. Tehdään yhdessä näkyväksi 

seuran toimintaa!

Haluatko mukaan vaikuttamaan? 
Tule tapahtuma- tai viestintätiimiin ☺

Onko sinulla erityistaitoja? 
Esim. valokuvaus joukkueista ja näytöksissä, 

kuuluttajana toimiminen



Jakautuminen joukkueisiin/lajeittain

• Joukkuevoimistelu – aula

• Tanssi – luokka 106

• Tanvo – luokka 107




