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Olemme Tähtiseura

• Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen 
laatuohjelma

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

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

• Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan Tähtiseura

• Auditointi tehty syksyllä 2020

• Päivitetty seuratoimintalinja (verkkosivuilla, 
sis. valmennuslinja)



Tavoitteet
2021-2022

Pohjana Tähtiseura-auditoinnista
nousseet kehittämissisällöt:

• Strategian toimenpiteiden
selkeyttäminen ja jalkauttaminen

• Seuran valmennus- ja ohjauslinjan
jalkauttaminen

• Joukkuevoimistelutoiminnan
kehittäminen HJM:n jälkeen

• Varainhankinnan kehittäminen
omien tapahtumien ja toimintojen
kautta

• Osallistuminen Suomi 
Gymnaestradaan 9.-12.6.2022 
Tampereella

Kuva: Emma Dubb





MäV omat eettiset linjaukset

S eurassa tuemme ja koulutamme ohjaajiamme

E distämme liikunnallista ja tervettä elämäntapaa

U skomme yhdessä tekemiseen

R akennamme lasten tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä kotien kanssa

A rvostamme liikunnan iloa ja elämyksiä



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

• Ongelmanratkaisupolut on päivitetty (seuratoimintalinjassa)

• Valmentajalta kannattaa aina kysyä, jos jokin askarruttaa

• Treeneihin on aina avoimet ovet (korona-aika ei ☺)

• Apuna jojo/TJ/PJ

• Älä jää huolesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä!
• Seuran verkkosivuilla heti linkki palautteeseen/yhteydenottoon



Menneestä toimintavuodesta
• Kiitos kaikille korona-ajan toiminnasta – jatkuvat muutokset ja nopeat 

reagoinnit

• Harrastajamäärät laskeneet merkittävästi

• Seuralla sopeuttamistoimet talouden tasapainottamiseksi tammikuu-
huhtikuu (osalomautus)

• Kunnalta ylimääräinen koronatuki 3 950 € ja salivuorohelpotukset/kevät 2021

• Näytöstuotot 0 €

• MKC pelastaa – ei tarvittane ylimääräistä valmennusmaksua kesäkuulta
• Pieni joukko tekee kisat – iso kiitos heille!

• Yhteisöllisyys osin kadonnut – teitä vanhempia tarvitaan, jotta seura voi 
toimia!
• Jatkossa mukana olo vapaaehtoistehtävissä oleellista (kisat, näytökset, leirit)



Kausi 2021-2022



Tulevasta toimintavuodesta

• HJM-yhteistyö päättyy
• Oman toiminnan kehittäminen fokuksessa

• Koronavirusepidemian vaikutus?
• Harrastajamäärät yleisesti

• Voimistelijoiden määrä

• Toimintarajoitukset -> tapahtumat

• Resurssien kohdentaminen järkevästi joukkueille
• Valmentajien riittävyys/vaihtuvuus

• Kustannukset -> riittävän isot joukkueet, sopiva määrä harjoittelua

• MKC-tuotot pienevät (saadaanko kisa, vain 1-päiväiset jatkossa!)

• Tavoitteena toiminnan jatkuminen Mäntsälässä eri JV-ikäryhmille 
pitkäjänteisesti



Voimistelutoiminnan malli
Voimistelu Tanssi Temppuilu JV Tanssi TanVo? Oheisvalmennus

0-6v 1-2v Perhepeuhu / 2-3v Perhepeuhu / 3-4v PerheGym / 4-6v PerheGym

VOIMISTELUKOULU – LEIKKIEN JA LIIKKUEN

4-6v ”Voimistelu” ”Tanssimuks
ut” 

NinjaGym / 
akrobatiajumppa / 
tempputunti

6-9v ”Voimistelu” Dance 4 Fun NinjaGym / 
akrobatiajumppa / 
tempputunti

Minivalmennus 5-6v
2x/vko
Minivalmennus  6-7v
2x/vko
Minivalmennus  8-10v 
2-3x/vko
Joukkue 10-12v
2-3x/vko

Seuran muut 
harrastetunnit

JV: Vapaaehtoinen 
lisätreeni 1x/vko á 
1,5h (SG22 
kenttäohjelma, tanvo-
ohjelma)

Tanssi: SG22 
tanssiohjelma

9-12v ”Voimistelu” Dance 4 Fun NinjaGym / 
akrobatiajumppa / 
tempputunti

Joukkue 10-12v
1x/vko + D4F

HYVINVOINTIA JA URHEILUA, YHTEISÖLLISYYTTÄ, YHTEISIÄ TAVOITTEITA

13-16v SG22 tanssi, tanvo, muut
Tanssillinen voimistelu, treenitunti jatko (1,5h)
Ryhmäliikuntatunnit ja lyhytkurssit

Joukkue H12-14 
2-3x/vko

Joukkue 13-15v
2x/vko

Yli 16v Aikuisten 
tempputunti

Ikääntyneiden 
tasapainotunti

Joukkue H14-16/H yli 16  
3x/vko

Joukkue yli 40v
2x/vko

Yli 18v

Suunnitteluvaiheessa



Hallituksen linjaus valmennus- ja ohjauslinjasta 2021-2022

“Valmennusjoukkueissa tulee varmistaa kokoonpanojen riittävä 
koko, jotta kustannukset eivät kasva liikaa sekä joukkueen 
tulevaisuuden jatko voidaan taata paremmin. Tavoitteena on, 
että seurasta saataisiin mahdollisimman suuri joukko osallistujia 
mukaan Suomi Gymnaestradaan. Salivuorot ja ohjaajaresurssit 
vaikuttavat lopulta tarjonnan toteutumiseen.”

Kokous 14.4.2021



Joukkueiden valmennusmaksut
• Toimintaan ilmoittaudutaan ja sitoudutaan koko toimintavuodeksi. 

• Eri maksuvaihtoehdot (erissä)

• Laskuja voi tarkastella Hoikasta (oma tili). Eräpäivien kunnioittaminen☺

• Toimintavuosi on elokuu-kesäkuu, valmennusmaksut laskutetaan 10 kuukaudelta (kesä- ja heinäkuussa ei
laskutusta)

• Valmennusmaksu sisältää:
• Viikkoharjoittelu: harjoitusmäärä/vko/kausi, valmentajien palkat ja sivukulut, salivuokrat

• Leirit: leirituntien määrä/kausi, valmentajien palkat ja sivukulut leireillä, salivuokrat, mahdolliset tuomarikäynnit 
ja vierailevien valmentajien kulut

• Kilpailut ja tapahtumat: kilpailujen määrä, kilpailupäivien määrä, huoltajien ja valmentajien ruoka-, matka ja -
majoituskulut/kilpailu, osallistumismaksut/joukkue, seuran tuomarikulut

• Muut kulut: mm. EA-välineet harjoituksissa, mahdolliset tuomari- ja vierasvalmentajakäynnit

• Osuus seuran kiinteistä kuluista 25€/hlö/kausi

• Seura tukee joka joukkuetta taloudellisesti (varainhankinnallla hankitut tuotot):        
MKC tärkein tapahtuma

• Irtisanomisaikaa/-periaatteita ei ole vielä päivitetty ensi kaudelle



Suomi Gymnaestrada 2022 Tampere



Mitä Gymnaestrada on?

Suomen suurin ja näyttävin liikunnallinen kaupunkitapahtuma Tampereella 

9.-12.6.2022, joka kokoaa voimistelun harrastajat ja huiput yhteen 

esiintymään, kisaamaan ja kokemaan uutta. Se on:

- Kenttäohjelmia, jotka täyttävät Tampereen stadionin Ratinassa ääriään myöten täyteen. Kenttäohjelmia on tarjolla eri ikäisille ja tasoisille 
liikkujille ja voimistelijoille, jokaiselle jotakin.

Ohjelmia mm. 

Sateen jälkeen paistaa aurinko       Katja Leino-Murtojärvi              Voimistelu 7-12-vuotiaat (helpompi)
Jos kuussa voisi tanssia                  Ninni Ylönen & Viivi Ylönen     Voimistelu 7-12-vuotiaat (vaikeampi)
Robotit                                                  Elina Hirvonen                              Perheliikunta
Luonnon lumoissa                             Riikka Kuusipohja & Nea Vallin    Tanssiohjelma
Vain sinä voit kirjoittaa tarinasi        Hymy Larimo-Tullila                   Voimistelu 12-18-vuotiaat
Ystäväni, elämäni  Eerika Laalo-Häikiö Tanssillisen voimistelun ohjelma (vaikeampi) 

- Iltanäytöksiä, joita esitetään puolestaan yhtenä, kahtena iltana. Iltanäytöksissä päästään nauttimaan tunnelmallisista esityksistä, joita seurat 
ympäri Suomen ovat valmistelleet. 

- Kilpailuja ja kisailuja. Gymnaestradan yhteydessä järjestetään kahdeksan voimistelulajin ja tanssin kilpailuja sekä esittävän voimistelun 
kisailuja, joissa voimistelijat pääsevät esittämään taitojaan.

- Voimistelun tapahtuma- ja kokeilupisteitä, joissa jokainen vauvasta vaariin pääsee kokeilemaan voimistelua sen eri muodoissa.



Aikatauluja:
Kesällä 2021 päätetään seuroissa ja joukkueissa mihin kenttäohjelmiin halutaan osallistua ja ketkä lähtisivät opettelemaan ohjelmia

18.10.2021 Alustavat ilmoittautumiset seuroittain

18.11.2021 Haku näytöksiin päättyy (iltanäytökset, hallinäytökset)

1.2.2022 Sitovat ilmoittautumiset - Ilmoittautuminen Early Bird -hinnoin päättyy

1.2.2022 Kenttäohjelmien esiintymisasujen tilaukset CHOPAR

huhti 2022 Kenttäohjelmien yhteisharjoitukset

11.4.2022 Ilmoittautuminen päättyy (Late Birds)

9.-12.6.2022 Gymnaestrada Tampere

TARVITAAN VANHEMPIA HUOLTAJIKSI TAMPEREELLE!



Kausi 2021-2022



• 31.5. alkaa – viimeiset treenit 23.6. – jatkuu 2.8.

• Normaalit salivuorot 23.8. alkaen

• Minivalmennus Vauhtiheitot: ma 16:30-18, to 16:30-18 Monis

• Nelissat ja Lilat 8-10v: ma 17-19, ke 17-19, to 16-18 Monis

• Neeliat ja Liliat 10-12v: ma 16-18, ke 16-18, to 10-12 Monis

• Minea 14-16v: ma 19-21, ke 16-18, to 18-20 Monis

• Hengettäret Jr yli 18v: ke 19-21, to 8-10/18-20 Monis

• Muistakaa aina ennakkoilmoittautuminen treeneihin, jotta voidaan 
resursoida tarpeeksi valmentajia paikalle. Myös ulkovarustus, aurinkorasva ja 
päähineet!

Kesätreenit 2021



• Päätös tulevista joukkueista kesän aikana

• Joukkueet on saatava isommiksi, jotta myös tulevaisuudessa voidaan tarjota 
harrastuspolkuja kaikille

• Vaikea kausi takana, mutta joukkueet on jatkuvasti ylittäneet itsensä ja 
kehittyneet eteenpäin

• Kokeilutreenit alkaa ensi viikolla!

• Miten vanhemmat voivat auttaa markkinoinnissa?
• Pyytäkää tuttuja käymään treeneissä tutustumassa: ensi kaudella jv:ssä tarjolla MV 5-

6v, MV 6-7v, 8-10v joukkue, 10-12v joukkue, 14-16v joukkue

• Jakakaa seuran mainoksia ja tiedotteita Facebookissa, instagramissa ja muualla

• Tulkaa mukaan seuratoimintaan – tehdään yhdessä vahva seura ☺

Tulevan kauden ajatuksia



Tykätkää ja 
jakakaa seuran postauksia (FB, IG). Tehdään yhdessä näkyväksi 

seuran toimintaa!

Etäkevätnäytös 27.5. klo 17:45 – Zoom-linkki jaettu!

Kevätkokous 27.5. klo 18:45
Haluatko mukaan vaikuttamaan? 

Tule hallitukseen, tapahtuma- tai viestintätiimiin ☺. 

Onko sinulla erityistaitoja? 
Esim. valokuvaus joukkueista ja näytöksissä, 

kuuluttajana toimiminen



KIITOS AJASTASI!




