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Tapanilan Erän Valmennusinfo on voimistelijoiden ja heidän huoltajiensa tietopaketti, josta löytyy perustiedot 
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1 TAPANILAN ERÄN VOIMISTELUJAOSTO 

Tapanilan Erän Voimistelujaosto toimii itsenäisenä A-jaostona monilajiseura Tapanilan Erä ry:n sisällä. 
Voimistelu tuli Tapanilan Erän lajivalikoimaan 1990-luvun alussa ja voimistelun oma jaosto perustettiin 
vuonna 2008. Kilpa- ja harrastejoukkueiden osallistujien määrä vakiintui ennen koronapandemiaa yli 300. 
Kaudella 2022-2023 toivotaan pystyvän kasvattamaan voimistelijoiden edelleen. Tapanilan Erän 
Voimistelujaosto vastaa omasta toiminnastaan, eikä Tapanilan Erän toimisto täten ota vastaan 
Voimistelujaoston jäsenten ilmoituksia, ilmoittautumisia tms. Voimistelujaostolla ei ole tällä hetkellä 
toimistoa ja kaikki ilmoitukset tehdään suoraan Voimistelujaostolle sähköpostiin voimistelu@tapanilanera.fi . 

1.1  TAVOITTEET JA VISIO 

Tapanilan Erän Voimistelujaoston tavoitteena on tarjota laadukasta, innostavaa ja tavoitteellista toimintaa 
niin harrastevoimistelijalle kuin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestyville voimistelijoille. 
Harrastevoimistelun puolella painotus on terveyttä edistävässä liikunnassa ja voimisteluun innostamisessa. 

Voimistelujaostossa tehdään töitä pitkällä tähtäimellä voimistelijoiden hyväksi. Jaoston tavoitteena on 
edesauttaa mahdollisimman monen urheilijan voimistelu-uran jatkuminen aikuisikään saakka. Tavoitteena 
on mahdollistaa huippu-urheilu ja tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti menestyviä naisten sarjan 
joukkuevoimistelujoukkueita. Joukkuevoimistelun kilpasarjan puolella tavoitteena on saada joukkue tai 
joukkueita naisten kilpasarjaan. Harrastevoimistelun puolella tavoitteena on liikuttaa kokonaisia perheitä 
taaperoikäisistä ikääntyneisiin.  

Tapanilan Erän voimistelujaoston visiona on olla pääkaupunkiseudun halutuin, laadukkainta ja innostavinta 
voimisteluvalmennusta tarjoava seura. 

1.2  STRATEGIA JA VOIMISTELIJAN URAPOLKU 

Tapanilan Erän Voimistelujaosto tarjoaa laadukasta harrastetoimintaa sekä tavoitteellista kilpailutoimintaa. 
Tavoitteisiin päästään kouluttamalla valmentajia ja tuomareita sekä kehittämällä jaoston toimintaa. Jaoston 
kilpailutiimi on aloittanut ikäkausivalmennuksen kehittämistyön, jota jatketaan tulevan vuoden aikana. 
Ikäkausivalmennuksella tavoitellaan valmennuksen osaamisen jakamista ja voimistelijoiden taitojen 
nostamista ikäkausien sisällä. Toimiva valmennusjärjestelmä on pohjana laadukkaalle arkiharjoittelulle, ja 
tätä kautta terveiden urheilijoiden ja hyvien tulosten menestystekijä. 

Voimisteluliitto on valmistanut voimistelijan urapolun, joka antaa kehykset toiminnallemme. ”Yksilöt 
etenevät polulla luonnollisesti yksilöllisten taipumustensa ja harjoitustaustansa mukaisesti, mutta polku 
kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi 
eri ikävaiheissa olla.” 

1.3 ARVOT 

Voimistelujaoston toimintaa ohjaavat sen arvot, joista tärkeimmiksi on nostettu ilo, laatu ja yhdessä 
tekeminen. 
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ILO 

● Voimistelun ja liikunnan ilo näkyy kaikessa järjestelmässämme toiminnassa. 

● Joukkueiden kokoonpanoissa pyritään varmistamaan harrastuksen mielekkyys ja jokaisen 
voimistelijan mahdollisuudet saada onnistumisen elämyksiä tasolleen sopivassa ryhmässä. 

YHDESSÄ TEKEMINEN JA ELÄMYKSET 

● Seuraamme tullaan liikkumaan iloisin ja luottavaisin mielin. 

● Seuran toiminta tarjoaa liikunnan iloa, virikkeitä arkeen, ystäviä, elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia. 

● Valmennuksessa nojataan ikäkausivalmentamiseen, jolloin samanikäiset voimistelijat harjoittelevat 
yhdessä toisiltaan oppien. 

● Seura tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtois- ja talkootyöhön erilaisissa tehtävissä. Tapahtumissa 
seuran yhteishenki ja yhteen hiileen puhaltaminen korostuvat. 

LAATU 

● Voimistelujaoston valmentajat ovat koulutettuja ja valmentajien osaamista arvostetaan seurassa.  

● Seura kouluttaa aktiivisesti toimijoitaan ja osallistuu lajiliittojen sekä muiden järjestöjen 
järjestämään kehitystoimintaan. 

● Voimistelujaoston käyttämät liikuntatilat ovat laadukkaita ja tarjoavat hyvät olosuhteet niin 
harraste- kuin huippuvoimistelulle. 

Jokainen voimistelija on tärkeä ikään, taitotasoon, sukupuoleen, taustaan, aktiivisuuteen tai persoonaan 
katsomatta. Jokainen voimistelija kohdataan ihmisenä.  

1.4 JOHTOKUNTA 

Voimistelujaoston johtokunta valitaan syyskokouksessa ja sen toimintakausi on kalenterivuosi. Johtokunnan 
tehtävänä on johtaa ja kehittää jaoston toimintaa. Johtokunta mm. valmistelee ja panee täytäntöön jaoston 
kokousten päätökset, tekee jaoston toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä vastaa taloudesta. Johtokunnan 
sihteerinä toimii jaoston toiminnanjohtaja Salla Virranniemi. Johtokunta tarvitsee aktiivisia ja 
seuratoiminnasta kiinnostuneita toimijoita, jotta toimintaa pystytään ylläpitämään ja kehittämään. 
Johtokunnan jäsenet muodostavat tai kuuluvat osana taloustiimiä, tapahtumatiimiä ja valmennustiimiä. 
Toiminnanjohtaja toimii kaikissa tiimeissä. Tiimeissä pääsee osaksi seuratoimintaa ja hyödyntämään omaa 
erikoisosaamista tai kontakteja pienemmällä panostuksella. 

Tapanilan Erän Voimistelujaoston johtokuntaan voi olla yhteydessä sähköpostitse 
voimistelijat.johtokunta@gmail.com .  
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Johtokunta syksyllä 2022: 

Puheenjohtaja - Lauri Järvinen 
Johtaa kokouksia ja vahvistaa päätökset, työnantajan edustaja työntekijöille. 

Varapuheenjohtaja, hallintovastaava - Nina Laaksonen 
Toimii kokousten puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estynyt. Vastuu hallinnollisista infoista ja 
toimintaohjeista. 

Hankintavastaava - Satu Seppälä 
Vastaa perushankinnoista sekä kilpailuttaa isommat. Vastaa myös seuran puvuista ja hoitaa niiden 
lainaamisen eteenpäin sekä toimii joukkueiden yhteyshenkilönä pukulainojen suhteen. 

Joukkuevastaava - Ilkka Valli 
Vastaa joukkueiden omista sponsorikuvioinneista sekä laskuttaa toimintamaksun piiriin kuuluvat kulut. 
Jojojen yhteyshenkilö toiminnanjohtajan ohella. 

1.5 TYÖNTEKIJÄT 

Voimistelujaostolla on neljä päätoimista työntekijää ja noin 25 tuntipalkkaista valmentajaa. Toiminnanjohtaja 
Salla Virranniemi vastaa jaoston toiminnan koordinoinnista ja hallintorutiinien pyörittämisestä sekä jaoston 
tapahtumien järjestämisestä. Toiminnanjohtaja vastaa myös viestinnästä sekä seuran sisällä että ulospäin 
sekä toimii valmentajien lähimpänä esimiehenä. Toiminnanjohtaja myös koordinoi seurassa toimivia tiimejä 
(kohdassa 1.6). Toiminnanjohtajan sähköpostiosoite on voimistelu@tapanilanera.fi .  

Valmennuspäällikkö Heini Tuovinen vastaa kilpajoukkueiden toiminnasta ja toimii useamman joukkueen 
vastuuvalmentajana. Lajivalmentaja Meri Ollila toimii useamman joukkueen vastuuvalmentajana ja on myös 
vastuussa useamman joukkueen balettivalmennuksesta sekä valmentaa joukkuevoimistelun kilpajoukkueita. 
Lajivalmentaja Milla Ruokolainen valmentaa eri ikäisten ryhmiä ja joukkueita sekä vastaa jaoston 
tuomaritoiminnasta. Päätoimiset valmentajat ovat ammattivalmentajia. Valmennuspäällikön ja päätoimisen 
valmentajan sähköposti on etunimi.sukunimi@tapanilanera.fi . 

Voimistelujaoston valmentajat ovat Voimisteluliiton kouluttamia, ja jaosto kouluttaa aktiivisesti 
valmentajiaan korkeammalle koulutustasolle. Valmentajilla on käytössään intranet, johon kerätään 
valmennuksen ja valmentajana toimimisen materiaalia työn tueksi. Jokaisella joukkueella on 
vastuuvalmentaja, joka vastaa ensisijaisesti joukkueen toiminnasta. 

Joukkuetta koskevissa asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä omaan valmentajaan. Vastuuvalmentajat 
tarkistavat kausisuunnitelmat valmennuspäällikön ja muiden ikäkauden valmentajien kanssa kauden alussa 
tarpeen mukaan. 

1.6 TIIMIT 

Voimistelujaostossa uskotaan tiimityöskentelyn voimaan. Aktiiviset seuratoimijat muodostavat tiimejä, jotka 
ovat vastuussa niille määritellyistä tehtävistä. Tiimit tekevät pääosin itsenäistä työtä. Tiimeihin ovat 
tervetulleita kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Tiimeissä pääsee osaksi seuratoimintaa ja 
hyödyntämään omaa erikoisosaamista tai kontakteja pienemmällä panostuksella kuin esimerkiksi 
johtokuntatyöskentelyssä. 
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1.6.1 TAPAHTUMATIIMI 

Tapahtumatiimin vastuulla on erilaisten kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen. Tiimi käyttää työkalunaan 
Google Drive -palvelua, johon kerätään kaikki tapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedostot. 

1.6.2 TALOUSTIIMI 

Johtokunnan sisällä toimii taloustiimi, jonka tehtävänä on valvoa jaoston budjettia sekä suunnitella uusia 
varainhankintakeinoja. 

1.6.3 VIESTINTÄTIIMI 

Viestintätiimissä toimii viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta kiinnostuneita seuratoimijoita. Viestintä 
perustuu viestintä- ja markkinointisuunnitelmaan. 

1.6.4 KILPAILUTIIMI 

Kilpailutiimi keskittyy nimensä mukaisesti kilpailutoiminnan ja kilpailevien joukkueiden toiminnan 
organisointiin. Tiimi järjestää kauden aikana kilpajoukkueiden kisakatselmukset eli kisakenraalit, 
joukkueiden avoimet harjoitukset, tuomari- ja tehopäivät sekä auttaa valmennustiimien ongelmatilanteissa. 
Kilpailutiimissä toimii valmennuspäällikön lisäksi valmentajia ja tuomareita.  

1.6.5 TÄHTISEURATIIMI 

Tähtiseuratiimi työskentelee seuratoiminnan laadun kehittämisen eteen tavoitteenaan Lasten ja Nuorten 
tähtiseuramerkki vuonna 2022. Lisätietoa Tähtiseura-hankkeesta löytyy täältä. 

2 VOIMISTELUJAOSTON LAJIT 

2.1  JOUKKUEVOIMISTELU 

”Joukkuevoimistelu on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta kansainväliseksi kilpaurheilulajiksi, ja se 
on harrastajamäärältään Voimisteluliiton lajeista suurin. Laji vaatii voimistelijalta liikkuvuutta, tasapainoa, 
koordinaatiota ja rytmitajua ja siinä korostuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmaisullisuus ja esteettisyys. 
Hyvälle suoritukselle on ominaista yhtenäisyys ja yhtäaikaisuus. Joukkuevoimistelun kilpailuohjelma on 
liikkeiden ja musiikin muodostama taiteellinen ja urheilullinen kokonaisuus.” 

Kilpailusäännöt: http://voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Joukkuevoimistelu/Kilpailu/Säännöt 

2.1.1  JOUKKUEVOIMISTELUSSA KILPAILLAAN ERI IKÄSARJOISSA 

2.1.1.1  ALLE 10-VUOTIAAT 

Voimistelun Stara-tapahtumat (kirjallinen palaute Arveilta eli tuomareilta) 
Seurakilpailut sarjassa 8-10-vuotiaat (kategoria-arviointi 1-10) 
Myös kansainväliset kilpailut sarjassa 8–10-vuotiaat (pistearviointi 0–20,00 pistettä) 

2.1.1.2 10–12-VUOTIAAT 
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Voimistelun Stara-tapahtumat 
10–12-vuotiaiden sarja (kategoria-arviointi 1–10, 1-2 kategorian pisteet ilmoitetaan) 
Myös kansainväliset kilpailut, joissa julkaistaan pisteet (0–20,00 pistettä) 

2.1.1.3 12–14-VUOTIAAT 

SM-sarja sekä kansainväliset kilpailut (0–20,00 pistettä) 
Kilpasarja (kategoriat 1-10, 1-2 kategorian pisteet ilmoitetaan) 
Harrastekilpasarja (kategoriat 1-10) 

2.1.1.4 14–16-VUOTIAAT 

Junioreiden SM-sarja ja kilpasarja (0–20,00 pistettä) 
Harrastekilpasarja (kategoriatulokset 1-10) 
Myös kansainväliset kilpailut ja arvokilpailut Juniors-sarjassa (Challenge Cup, IFAGG:in junioreiden 
mestaruuskilpailut) 

2.1.1.5 NAISET YLI 16 V. 

SM-sarja, 16-20-vuotiaiden kilpasarja tai yli 20v. kilpasarja (0–20,00 pistettä) 
Harrastekilpasarja (0-20,00 pistettä) 
Myös kansainväliset kilpailut ja arvokilpailut Seniors-sarjassa (World Cup, Maailmanmestaruuskilpailut) 

2.2  TANSSILLINEN VOIMISTELU 

Tanssillinen voimistelu pohjautuu suomalaiseen naisvoimisteluun, jossa tärkeinä elementteinä ovat 
keskustalähtöisyys ja virtaavuus. Siinä yhdistyvät liikunnan lisäksi rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja 
ilmaisullisuus. Tanssillinen voimistelu on kokonaisliikuntaa, joka hyödyntää monipuolisesti musiikin eri 
elementtejä ja koreografista osaamista. Se on laadukasta, taidokasta ja tavoitteellista toimintaa, jossa 
kehittyvät sekä harrastajan kunto että taidot. 

Tanssillinen voimistelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet esiintymiseen ja kilpailemiseen. Vuosittain 
järjestettävissä Lumo-aluetapahtumissa ja valtakunnallisessa Lumo-finaalissa tanssillisen voimistelun 
harrastajat pääsevät näyttämään taitojaan. Tapahtumissa ammattitaitoinen tuomaristo laatii kirjallisen 
palautteen esityksen koreografiasta, suorituksesta ja esittämisestä. Tanssillisessa voimistelussa kilpaillaan 
Cup-kilpailuissa, joissa tuomaristo pisteyttää esityksen koreografian ja suorituksen. Kilpailusarjat ovat 8-11, 
12-15, 16-19, yli 20, yli 40 ja yli 50-vuotiaat. Lisätietoja tanssillisesta voimistelusta ja sen tapahtumista löytyy 
Voimisteluliiton sivuilta. 

3 KILPATOIMINTA 

Valmennusta tehdään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Joukkuevoimistelu 
on laji, jossa määrällisesti korkea ja laadullisesti hyvä harjoittelu aloitetaan nuorena. Joukkueemme 
harjoittelevat Voimistelujaoston valmennusstrategian linjausten suunnassa. Voimisteluliiton valmistama 
voimistelijan urapolku antaa kehykset toiminnallemme. 
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Valmennuksessa otetaan huomioon voimistelijoiden yksilöllisyys, viihtyvyys ja jaksaminen sekä ikäkaudelle 
ominaiset herkkyyskaudet. Voimistelun kautta opitaan myös muualla elämässä tarvittavia ominaisuuksia ja 
taitoja kuten keskittymistä, itsevarmuutta, rohkeutta, avoimuutta, vastuullisuutta ja ajanhallintataitoja. 
Voimistelijoita kasvatetaan kohti liikunnallista elämäntapaa. 

3.1  IKÄKAUSIVALMENNUS 

Voimistelujaostossa suositaan ikäkausivalmennusjärjestelmää, jossa mahdollisuuksien ja kauden ajankohdan 
mukaan osan harjoitusajasta samanikäiset voimistelijat harjoittelevat yhdessä tehden perusharjoitteita ja osa 
ajasta puolestaan harjoitellaan joukkueen valmennustiimin johdolla taito-osia ja kilpailukaudella ohjelmaa. 
Ikäkausivalmennuksella tavoitellaan valmennuksen osaamisen jakamista ja voimistelijoiden taitojen 
nostamista ikäkausien sisällä. Ikäkausivalmennusjärjestelmä toimii hyvänä pohjana seurahengen 
nostattamisessa sekä voimistelijoiden ja valmentajien yhteistyölle yli joukkuerajojen. Tavoitteena on, että 
mahdollisimman monella kilpavoimistelijallamme on fyysisten ominaisuuksiensa perusteella mahdollisuus 
nousta ikäkauden edustusjoukkueeseen halutessaan. 

3.2  STARA-JOUKKUEET 

Tapanilan Erän Voimistelujaoston alle 10-vuotiaat, ja osa 10-12-vuotiaiden joukkueista, osallistuvat 
Voimisteluliiton Stara-tapahtumiin. Stara-tapahtumat ovat pääsääntöisesti alle 12-vuotiaiden lasten 
tapahtumia, joissa joukkueita ei aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan jokainen joukkue saa arveilta 
(arvioitsijoilta) kirjallisen palautteen suorituksestaan. 

Tämän ikäsarjan joukkueemme keskittyvät perusliikunta- ja voimistelutaitojen opettelemiseen. Harjoitusten 
lajinomaisempina sisältöinä ovat joukkuevoimistelussa vaadittavat ominaisuudet: voima, nopeus, kestävyys, 
lihashallinta, liikkuvuus, rytmitaidot, välineen käsittelytaidot sekä ryhmässä toimiminen. Valmennuksen 
sisällöissä huomioidaan kyseisen ikäluokan herkkyyskaudet ominaisuuksien kehittämisessä, sekä iälle 
ominaiset tavat oppia ja liikkua. Harjoituksia on 1–4 kertaa viikossa joukkueen tavoitteiden mukaisesti. 

3.3  KILPAJOUKKUEET 

Ikäluokka 2013-2014 -syntyneet (eli 8-10-v) ja vanhemmat kilpavoimistelijamme harjoittelevat jo 
määrätietoisemmin ja joukkueen pidemmälle asetettujen tavoitteiden ohjaamalla tavalla. Kilpailevien 
joukkueiden voimistelijat sitoutuvat harjoittelemaan Voimistelujaoston ja joukkueen tavoitteiden ja 
sääntöjen mukaisesti. Pääpaino on fyysisten ja henkisten ominaisuuksien kehittämisessä herkkyyskausien ja 
sarjan vaatimusten mukaisesti. Kilpailuohjelman harjoittaminen nousee kilpailevissa joukkueissa keskeiseen 
osaan. 

Tapanilan Erän Voimistelujaostossa on joukkueita seuraavissa kilpailusarjoissa kaudella 2022–2023: 

8-10-vuotiaat, 10-12-vuotiaat, 12–14-vuotiaiden SM-, 14–16-vuotiaiden short- ja kilpasarja sekä yli 16-
vuotiaiden kilpa- ja harrastesarja. 
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3.4  EDUSTUSJOUKKUEET 

Tapanilan Erän Edustusjoukkueet (Alexa ja Adora) ovat kansainvälisesti kilpailevia seuran 
edustusjoukkueita. Edustusjoukkueidemme voimistelijat ovat valinneet urapolukseen kasvamisen kohti 
huippuvoimistelua ja toiminta tähtää aikuisten huippu-urheiluun.  

Edustusjoukkueet tuovat seuralle näkyvyyttä ja harjoittelevat määrätietoisesti eniten seurassamme. Suuren 
harjoitusmäärän myötä joukkueiden maksut nousevat korkeammaksi kuin muissa joukkueissa. 
Voimistelujaosto tukee edustusjoukkueitaan jaoston taloudellisen tilanteen huomioiden, esim. 
edustustoimintaan mahdollisesti saatava tuki (kuten Kipinä-avustus) kohdistetaan kattamaan 
edustusjoukkueiden ylimääräisiä salivuokria.  

Kaudella 2022-23 seuran tuki edustusjoukkueille kohdistetaan seuraavasti:  

- 12-14v edustusjoukkue 
1 kpl liiton opistoleiri + kotimaan kilpailuiden osallistumismaksut (max 5/kausi), kotisalileirit ja KV-
lisenssit 

- 10-12v edustusjoukkue  
Kotimaan kilpailuiden osallistumismaksut (max 5/kausi), kotisalileirit ja KV-lisenssit 

4 HARRASTETOIMINTA 

Voimistelujaosto tarjoaa laadukasta harrastevoimistelua kaiken ikäisille. Harrastevoimistelussa pääpaino on 
terveyttä edistävässä ja innostavassa liikunnassa. Harrasteryhmiimme voi tulla ilman aiempaa 
voimistelukokemusta ja ne sopivat myös toisen lajin oheisharjoittelumuodoksi. 

4.1 VOIMISTELUKOULUT 

Voimistelukouluissa harjoitellaan perusvoimistelu- ja liikuntataitoja leikinomaisesti ja lasten ehdoilla. 
Harjoituksia on yleensä yhden kerran viikossa. Harjoituksissa opitaan muun muassa vartalon hallintaa, 
ketteryyttä ja akrobatiaa, venyttelyä, jalkatekniikkaa sekä erilaisia voimistelulajeille tyypillisiä tasapainoja ja 
hyppyjä. Ryhmissä tutustutaan välineisiin, kuten naruun, palloon, vanteeseen ja nauhaan sekä telineisiin mm. 
temppuratojen avulla. Liikkeitä voi harjoitella kotona oman voimistelupassin kanssa.  

Ryhmissä opitaan kuuntelemaan valmentajan ohjeita ja toimimaan ohjeiden mukaisesti. Taitoja harjoitellaan 
erilaisissa asennoissa ja tasoissa sekä muodostelmissa, kuten jonoissa ja riveissä, jotka tulevat lapselle 
tutuiksi. Voimistelukouluryhmissä valmistellaan usein esitysohjelman kauden aikana. Ohjelma koostuu 
kauden aikana opituista liikkeistä yhdistettynä musiikkiin, ja se esitetään kauden päätösjuhlassa, joulu- tai 
kevätnäytöksessä, yhdessä muiden harraste- ja kilparyhmien kanssa. 

4.2 SATUVOIMISTELU 

Satuvoimistelu on satu- ja mielikuvaliikuntaa, jossa pienet lapset oppivat perusliikuntataitoja ja voimistelun 
alkeita. Satuvoimistelussa opitaan liikuntataitojen lisäksi sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja rohkeutta. 
Tavoitteena on oppia nauttimaan liikkumisesta ja yhdessä tekemisestä. Tunnit rakentuvat vaihtuvan teeman 
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ympärille. Satuvoimistelun tunteja on 3-4-vuotiaille tytöille ja pojille sekä toivottavasti myös 1-3-vuotiaille 
lapsille yhdessä perheenjäsenten kanssa liikkuen. 

4.3 VAUHDIKKAAMPAA VOIMISTELUA 

Freegym on Voimisteluliiton lanseeraama tytöille ja pojille soveltuva toiminnallinen harrastus, joka ei pohjaa 
yhteen voimistelulajiin tai kilpailemiseen. Harjoituksia on kerran viikossa ja harjoituksissa yhdistellään 
vauhdikkaita harjoitteita telinevoimistelusta, akrobatiasta ja parkourista. Nimi juontaa juurensa vapaasta 
liikkeestä ja treeneissä korostuvat omaehtoiset tavat liikkua ja käyttää kehoa monipuolisesti. Ryhmät yli 10-
vuotiaille. 

Temppuvoimistelu on 8-10-vuotiaiden vauhdikas temppuilutunti. Temppuvoimistelun tunti sisältää 
monipuolisesti perusliikuntataitojen harjoittelua, liikuntaleikkejä ja akrobatian perusliikkeitä. 
Temppuvoimistelussa harjoitellaan kehonhallintaa, voimaa ja ketteryyttä sekä liikkuvuutta. Tunneilla 
hyödynnetään myös erilaista välineistöä. Temppuvoimistelu sopii myös toisen lajin oheisharjoitteluksi. Tunti 
sopii kaikille liikunnasta innostuneille 8–10-vuotiaille tytöille ja pojille. 

Ninjagymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tunneilla on vähemmän jonotusta ja 
enemmän tekemistä. Ninjagymissä harjoitellaan kehonhallintaa, voimaa ja ketteryyttä sekä liikkuvuutta. 
Tunneilla hyödynnetään myös erilaista välineistöä. Ninjagym sopii myös toisen lajin oheisharjoitteluksi. Tunti 
sopii kaikille liikunnasta innostuneille 7-10-vuotiaille pojille. Ninjagym voi olla lapsen ensikosketus 
voimisteluun tai seuraava askel parkourista tai temppiksestä. Ryhmiä on 7-10-vuotiaille pojille. 

4.4 JOUKKUEVOIMISTELUN ESIVALMENNUS/ALKEISRYHMÄT 

Joukkuevoimistelun voi aloittaa milloin tahansa. Kerran tai kaksi kertaa viikossa harjoittelevat 
joukkuevoimistelun alkeisryhmät tarjoavat ensikosketuksen lajiin. Ryhmissä harjoitellaan lajinomaisesti 
voimistelun perusliikkeitä, yhdistelmiä sekä ominaisuuksia ikätason mukaisesti. Ryhmistä voi hakea 
jatkamaan harrastusta kilpailevissa joukkuevoimistelun harrastekilpa- ja kilpajoukkueissa. Ryhmät 
valmistavat ohjelman seuran näytöksiin. Ryhmiä on 5-7-vuotiaille, 8-10-vuotiaille ja 10-12-vuotiaille. 

4.5 HARRASTEKILPAJOUKKUEET 

Joukkuevoimistelun harrastekilpajoukkueisiin voi ilmoittautua ilman aiempaa kokemusta. Harjoituksia 
joukkueilla on keskimäärin kaksi (2) kertaa viikossa, ja ne koostuvat monipuolisesti joukkuevoimistelun 
lajiharjoitteista, sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta. Joukkueet valmistavat kauden aikana 
ohjelman, joka esitetään kauden päätteeksi kevät- tai joulunäytöksessä, sekä kiinnostuksen mukaan 
osallistutaan Voimisteluliiton tapahtumiin ja kilpailuihin. Näihin joukkueisiin ovat tervetulleita kaikki 
joukkuevoimistelusta kiinnostuneet eikä aiempaa voimistelutaustaa tarvita. 

Voimisteluliitto järjestää kilpailuja harrastesarjojen joukkueille (yli 12-vuotiaat). Harrastekilpasarjan 
kilpailuihin voivat osallistua enintään 3 kertaa viikossa harjoittelevat joukkueet. Ryhmiä on 8-10-vuotiaille, 
10-12-vuotiaille, 16-20-vuotiaille, yli 18-vuotiaille ja yli 35-vuotiaille. 
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4.6  AIKUISTEN HARRASTEVOIMISTELU 

Aikuisten harrasteryhmiä on ollut tarjolla syksystä 2014 lähtien ja toiminta laajentuu jatkuvasti. Aikuisten 
tanssillisen voimistelun ryhmissä harjoitellaan voimistelun perusteita, mm. vartalon käyttöä, erilaisia 
askelikkoja sekä tasapainoja. Flowgymnastics-ryhmässä ei tehdä erillistä esitysohjelmaa mutta esiintyvissä 
ryhmissä ohjelman harjoittelu muodostaa olennaisen osan harrastuksesta. Aikuisten esiintyvät ryhmät 
osallistuvat voimistelijoiden toiveiden mukaisesti Voimisteluliiton Lumo-tapahtumiin ja tanssillisen 
voimistelun kilpailuihin. Kaudella 2022-2023 Voimistelujaostossa on kaksi tanssillisen voimistelun esiintyvää 
ryhmää: Eden ja Evat. 

4.7 ILTAPÄIVÄKERHOT 

Voimistelujaosto haluaa olla mukana tukemassa lasten liikkumista. Vuodesta 2017 lähtien Voimistelujaoston 
valmentajat ovat järjestäneet matalankynnyksen voimistelutoimintaa lasten omassa toimintaympäristössä 
iltapäiväkerhojen muodossa. Järjestettävät iltapäiväkerhot ovat koulun maksuttomia kerhoja, joihin ei 
tarvitse ennakkoilmoittautumista. Toiminnasta vastaavat Voimistelujaoston valmentajat. Kaudella 2022-
2023 iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään Pukinmäenkaaren koulussa, Kankarepuiston koulussa ja Malmin 
peruskoulussa.  

5 YLEISTÄ RYHMIEN TOIMINNASTA, ILMOITTAUTUMISESTA JA SITOUTUMISESTA 

5.1  JÄSENTIETO-OHJELMA 

Joukkueisiin ja harrasteryhmiin ilmoittaudutaan Jäsentieto-ohjelman kautta. Huoltaja tai täysi-ikäinen 
voimistelija rekisteröityy Tapanilan Erän Voimistelujaoston jäseneksi osoitteessa www.hoika.fi. 

Valitse seuraksi "Tapanilan Erä voimistelujaosto" ja klikkaa vasemmasta reunasta "Rekisteröityminen". 
Palvelun avulla jokainen jäsen voi helposti muokata omia yhteystietojaan ja tarkastella laskujaan. 
Voimistelijan tai huoltajan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia siitä, että rekisteritiedot (myös toimiva 
sähköposti, johon tiedotteet tulevat) ja valokuvausluvat ovat ajan tasalla. Rekisterin kautta ostetaan myös 
Voimisteluliiton lisenssit. 

Jokainen uusi voimistelija rekisteröityy vain kerran, jolloin hänelle luodaan tunnukset, joilla ilmoittautumiset 
jatkossa hoidetaan. Ohjeet rekisteröitymiseen ja ilmoittautumiseen löytyvät Voimistelujaoston nettisivuilta. 
Kaikissa jäsenrekisteriä koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä toiminnanjohtajaan. 

5.2  VIRALLISET HARJOITUSKAUDET 

Harjoituskausi 2022-2023 jakautuu syys- ja kevätkauteen, ja kausimaksut sisältävät kausien aikana 
tapahtuvan kausisuunnitelman mukaisen harjoittelun. Sekä syys- että kevätkaudelle ilmoittaudutaan 
erikseen.  

Harrasteryhmien syyskausi 29.8.–18.12.2022 
Harrasteryhmien kevätkausi 9.1.–28.5.2023 



14 

 

 

Kausiin sisältyy viikon harjoitusvapaa koulujen loma-aikoina: syyskaudella syysloma ja kevätkaudella 
hiihtoloma.  

Kilpailevien joukkueiden syyskausi 1.8.-18.12.2022 
Kilpailevien joukkueiden kevätkausi 7.1.-23.6.2023 

Valmentajat ilmoittavat kilpajoukkueiden lomista kauden alussa. Kuitenkin on huomattava, että 
kilpaurheilussa nopeat muutokset lomissa ovat mahdollisia esimerkiksi kilpailuiden siirtymisen tai 
lisäharjoitustarpeen vuoksi. Kilpailevien joukkueiden pääsääntöinen loma-aika on heinäkuussa. 
Kansainvälinen kilpailukalenteri ei noudata Suomen koulujen loma-aikoja.  

Virallisten kausien ulkopuoliset harjoitukset, leirit sekä arkiharjoittelun lisänä olevat ylimääräiset leirit ja 
treenipäivät laskutetaan aina valmennusmaksun lisäksi erillisellä laskulla (salivuokra ja valmennuskulut). 
Leirien ja ylimääräisten vuorojen hinnat ovat ns. normaalihintaisia vuoroja; jaosto ei saa niihin Helsingin 
kaupungin salivuorotukea ja siksi maksut laskutetaan täysimääräisenä joukkueilta. Kts. kappale 6 Maksut ja 
laskutus. 

5.3  HARJOITUSPAIKAT 

Tapulin liikuntakeskus, Lehto Areena, Henrik Forsiuksen tie 2 

Voimistelujaoston toiminnan keskus on Tapulin liikuntakeskuksen eli Lehto Areenan voimistelutila ja sen 
930m2 voimistelumatolla päällystettyä kanveesia. Voimistelutilan yhteydessä on seuran varasto ja toimisto. 
Seura on voimistelutilan suurin vuokralainen.  

Kanveesilattialla ja voimistelumatolla varustettu voimistelusali on mahdollista jakaa väliverhoin kolmeen 
yhtä suureen lohkoon. Jokaisessa lohkossa on täysimittainen kilpailualue (13mx13m) sekä 
reunaharjoittelutilaa. 

 Lohko 1, ILO, ensimmäinen lohko voimistelutilan etuovesta katsottuna, välinevarasto ja jaoston 
toimisto 

 Lohko 2, LAATU, toinen lohko ensimmäisen takana 
 Lohko 3, YHDESSÄ, kolmas lohko toisen takana, cheermatto 

Sisäänkulku Tapulin liikuntakeskuksen voimistelutilaan tapahtuu hallin sivuovesta, pääovelta katsoen 
rakennuksen vasenta reunaa. Kulku tapahtuu koodilla. Valmentaja avaa oven voimistelijoille. Kulku lohkoihin 
2 ja 3 tapahtuu palloiluhallin kautta. Voimistelutilassa liikutaan ilman kenkiä. Autojen paikat ovat virallisilla 
parkkipaikoilla jalkapallokenttien vieressä. 

Voimistelujaoston talkoolaiset vastaavat tilan siivoamisesta. Imurointivuorot jaetaan kauden alussa kaikille 
tilaa käyttäville kilpaileville ja esiintyville joukkueille ja ryhmille. 

Koulut 

Pukinmäenkaaren koulu, peilisali, Kenttäkuja 12 

Pukinmäenkaaren koulu, Kenttäpolku 3 
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Staffansby lågstadieskola, Laulurastaantie 20 

Tapanilan ala-aste, Veljestenpiha 2 

Hiidenkiven peruskoulu, Rajatie 7 

Muut 

Maunulan liikuntahalli, sali 2, Maunulanmäki 3 

5.4  OHJEISTUS HARJOITUKSIIN 

Kaikkien seuratoimintaan osallistuvien tulee tutustua erilliseen ohjeistukseen, joka on tehty Voimisteluliiton 
ja Olympiakomitean ohjeistusten ja suositusten pohjalta. Voimistelujaoston valmentajat valvovat ohjeistusten 
toteutumista.  

Voimistelutunnille riittävät varusteiksi jumppapuku tai ihonmyötäiset trikoot ja paita. Harjoituksissa ollaan 
paljain jaloin tai esimerkiksi voimistelun puolitossut jalassa valmentajan ohjeiden mukaisesti. Hiukset tulee 
olla kiinni, ja roikkuvat tai isot korut jätetään kotiin turvallisuussyistä. Vesipullo on hyvä olla mukana ja se 
täytetään jo kotona. Huolehdittehan myös, että lapset käyvät vessassa ennen harjoitusten alkua. 

Kaikkien seuratoimintaan osallistuvien tulee pestä kädet vedellä ja saippualla ennen ja jälkeen harjoituksen. 
Ohjeet käsienpesuun löytyvät THL:n sivuilta. Harjoituksiin saa osallistua vain täysin oireettomana. 
Ylimääräistä oleskelua käytävillä ja muissa tiloissa tulee välttää. Harjoituksiin saavutaan mielellään 
treenivaatteissa juuri ennen harjoitusten alkua ja poistutaan ripeästi, jotta seuraava ryhmä pääsee 
aloittamaan oman tuntinsa.  

5.5  VIESTINTÄ 

Pääasiallinen viestintäkanava on sähköposti. Koko jäsenistölle lähetetään kuukausittainen jäsenkirje, jonka 
lisäksi valmentajat ovat yhteydessä omiin joukkueisiinsa ja ryhmiinsä. Esiintyvillä kilpa- ja 
harrastekilpajoukkueilla on myös suljetut WhatsApp-ryhmät helpottamaan päivittäistä kommunikointia. 
Sähköpostiosoitteet kerätään jäsenrekisteristä, joten jokaisen omalla vastuulla on huolehtia, että rekisterin 
sähköpostiosoite on oikein. Voimistelujaoston ajankohtaiset asiat löytyvät nettisivuilta: 
www.tapanilaneravoimistelu.fi. Voimistelujaoston somekanavia päivitetään ahkerasti kauden aikana.   

 Facebook-sivu Tapanilan Erän Voimistelujaosto 
 Instagram @tapanilaneragymnastics 

Lisäksi kilpajoukkueilla voi olla omia somekanaviaan. Somekanavissa julkaistava sisältö noudattaa jaoston 
somesääntöjä. Sisältö koostuu uutisista kuten kilpailutuloksista, toiminnan mainostamisesta ja seuran 
järjestämistä tapahtumista. Huoltajat päivittävät rekisteriin myös suostumuksensa valokuvien käyttöön.  

5.6  KILPAJOUKKUEIDEN KOKOONPANOT 

Kilpajoukkueiden kokoonpanot tarkastetaan aina kunkin harjoituskauden alussa ja lopussa. Lähtökohtaisesti 
syksyllä 2022 aloittavat joukkueet jatkavat samalla kokoonpanolla koko voimistelukauden 2022-2023. 
Siirtoja joukkueiden välillä voidaan kuitenkin tehdä myös kauden aikana tai kausien välillä valmentajan tai 
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voimistelijan ja hänen perheensä aloitteesta. Valmentajalla on oikeus tehdä muutoksia myös 
kilpailukokoonpanoon erityisen perustelluista syistä esimerkiksi loukkaantumisesta johtuvien pitkien 
poissaolojen ajalta. Uusia voimistelijoita otetaan pääsääntöisesti mukaan kauden alussa. 

Tärkeintä on, että voimistelija voimistelee omalle tasolleen sopivassa joukkueessa. Joukkuejaoilla 
varmistetaan viihtyisä ja turvallinen harjoitteluympäristö. Joukkuejaoissa otetaan huomioon koko perheen 
sitoutuminen, voimistelijan sen hetkinen taitotaso, henkinen valmius sekä motivaatio ja harjoittelukyky. 

5.7  SITOUTUMINEN 

Voimistelijat sitoutuvat kilpajoukkueen toimintaan koko harjoituskauden ajaksi. Joukkuelajina jokaisen 
voimistelijan ja alle 18-vuotiaan voimistelijan huoltajien sitoutuminen on tärkeää. Osallistuminen 
joukkuevoimistelujoukkueeseen sitouttaa osallistumaan harjoituksiin, tapahtumiin ja joukkueen toimintaan. 
Lisäksi joukkueilla on joukkuekohtaiset lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnitelmat, tavoitteet, toimintatavat 
sekä pelisäännöt, joihin sitoudutaan. 

Joukkueen jäsenyys edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä harjoittelua jokaiselta joukkueen jäseneltä. 
Voimistelijan lisäksi myös perheiden tulee sitoutua noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Mahdollisista 
poissaoloista tulee aina informoida valmentajia hyvissä ajoin etukäteen. Joukkuelajin luonteen vuoksi on 
tärkeää pyrkiä välttämään turhia poissaoloja. 

Harrasteryhmissä on mahdollista käydä kokeilemassa kaksi kertaa ennen sitoutumista kauden maksuihin. 
Kolmannella kerralla harjoituksiin osallistuva sitoutuu maksamaan koko kauden valmennusmaksut. 
Mahdollisista poissaoloista on hyvä aina viestiä suoraan ryhmän valmentajalle, jotta hän voi ottaa ne 
huomioon tuntia suunnitellessa. 

5.8  ALOITTAMINEN KESKEN KAUDEN 

Paras aika aloittaa voimisteluharrastus on aina uuden kauden alkaessa elokuussa tai joulu-/tammikuussa. 
Kilpa- ja mestaruusjoukkueisiin on mahdollista pyrkiä harrasteryhmien kautta. Aiemmin voimistelua, tanssia 
tai esimerkiksi luistelua harrastaneiden henkilöiden on mahdollista tulla suoraan kokeilemaan kilpailevien 
joukkueiden treeneihin myös kauden alussa. Kokeilutreeneistä sovitaan joukkueen vastuuvalmentajan 
kanssa. 

Voimistelua voi käydä kokeilemassa ilman sitoutumista kaksissa (2) harjoituksissa. Voimistelija, joka käy 
kolmissa (3) harjoituksissa, sitoutuu maksamaan koko kauden valmennusmaksut ja muut siihen asti 
toteutuneet kulut (mm. voimistelijalle tilattu voimistelupuku ja -väline). Kesken kauden aloittaneiden 
valmennusmaksu määräytyy jäljellä olevien harjoitusviikkojen perusteella. Esimerkiksi puolivälissä kautta 
aloittaneen voimistelijan maksu on puolet kauden kokonaiskustannuksesta. 

5.9  LOPETTAMINEN KESKEN KAUDEN 

Voimistelija sitoutuu ensisijaisesti joukkueen toimintaan koko voimistelukauden ajaksi. Joskus tulee 
kuitenkin eteen tilanteita, jolloin voimistelun lopettaminen kesken kauden tulee kyseeseen. Ennen 
lopettamispäätöstä on hyvä keskustella vaihtoehdoista joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. Mikäli 
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voimistelun lopettamiseen päädytään, tulee lopettamisilmoitus perusteluineen tehdä sähköpostitse suoraan 
Voimistelujaostolle, voimistelu@tapanilanera.fi sekä kopiona joukkueen vastuuvalmentajalle.  

Loukkaantuminen tai pidempiaikainen sairastuminen 

Mikäli voimistelija joutuu lopettamaan voimistelun loukkaantumisen tai sairastumisen takia kesken kauden, 
perimme häneltä valmennusmaksun kahden viikon ajalta lopettamispäivästä. Lopettamispäiväksi katsotaan 
päivä, jolloin lopettaminen ja lääkärintodistus on saatettu kirjallisena Voimistelujaoston tietoon (esimerkiksi 
skannattu lääkärintodistus Voimistelujaoston sähköpostiin voimistelu@tapanilanera.fi). 

Jos voimistelija joutuu pitämään lääkärin määräyksestä taukoa treenaamisesta yli neljä viikkoa, 
lääkärintodistus tulee toimittaa Voimistelujaoston sähköpostiin viipymättä, jotta kausimaksua voidaan 
hyvittää liikuntakiellon ajalta. Hyvityksiä ei tehdä jälkikäteen kauden tai treenikiellon päätyttyä. 

Voimistelun lopettaminen ilman lääketieteellistä syytä 

Mikäli voimistelija lopettaa voimistelun muun kuin loukkaantumisen takia kesken kauden (esim. muutto 
toiselle paikkakunnalle), valmennusmaksu peritään kokonaan. Joukkueen jäsenyys kauden alussa merkitsee 
perheille sitoutumista maksaa kaikki joukkueen kausittaiset, toteutuneet, kulut. Joukkueen toimintamaksu 
maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan, ellei joukkueen omissa pelisäännöissä toisin sovita. 

Mikäli alkeis- ja harrasteryhmän voimistelija on syytä ilmoittamatta poissa kolme kertaa peräkkäin, menettää 
hän paikkansa joukkueessa. Vapautunut paikka annetaan varasijoilla oleville tai ryhmään pyrkiville uusille 
voimistelijoille. Poissaollut voimistelija on silti velvollinen maksamaan valmennusmaksun. 

5.10 LEIREJÄ KOSKEVAT PERUUTUKSET 

Voimistelukauden aikana joukkueet ja yksittäiset voimistelijat voivat osallistua erilaisille Voimistelujaoston 
ja/tai Voimisteluliiton leireille. Mikäli voimistelija peruu osallistumisensa leirille, on hän velvollinen 
maksamaan mahdolliset peruutuskulut tai koko leirimaksun, mikäli peruuttaminen ei peruutusehtojen 
puitteissa ole mahdollista. Sairastapauksissa on toimitettava lääkärintodistus. 

6 MAKSUT JA LASKUTUS 

Tapanilan Erän Voimistelujaoston toimintaan osallistuminen tulee maksettavaksi jäsenmaksuina ja kausi- 
ja/tai toimintamaksuna. Jäsenmaksu kattaa Voimistelujaoston jäsenyyden lisäksi mm. Teosto- ja Gramex-
maksut, Suomen Voimisteluliiton jäsenmaksut, emoseura Tapanilan Erän hallintomaksuja ja pankkikuluja. 
Kausimaksuilla katetaan mm. salivuokrista syntyvät kulut, työntekijöiden palkka- ja koulutuskulut, jaoston 
toiminnan kehittämiskuluja sekä valmentajien ja tuomareiden lisenssit. Toimintamaksut ovat joukkueen 
toimintaan liittyviä kuluja ja ovat riippuvaisia kunkin joukkueen kauden toimintasuunnitelmasta.  

Jaoston tulot koostuvat pääasiassa valmennus- ja jäsenmaksuista, jaoston seuratuotteiden myynnistä ja 
erilaisten tapahtumien järjestämisestä sekä urheiluseuratoiminnan tuista. Tapanilan Erä saa Helsingin 
kaupungilta salitukea sekä muita avustuksia kuten Nuorisoasiainkeskuksen leiriavustusta. Tukia haetaan 
vuosittain edellisen vuoden harjoitusmäärien perusteella. Kausimaksut muodostavat tällä hetkellä 
suurimman osan tuloista. Voimistelujaosto järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia 
varainkeruutempauksia kasvattamaan saatavan tulon määrää. Vuosittain järjestettävät tapahtumat ovat 



18 

 

 

joulu- ja kevätnäytös, Stara-tapahtuma(t) sekä koulujen lomien aikana tapahtuva leiritoiminta. Korostamme 
jaostotoimijoiden ja vanhempien aktiivista otetta varainkeruumuotojen ideoinnissa ja sponsoreiden 
hankkimisessa. 

Tapanilan Erän Voimistelujaoston joukkueessa jatkamisen edellytyksenä on, että kaikki edellisten 
kausien maksut on suoritettu. 

Voimistelukauden aikana syntyvät laskut lähetetään jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen, joka 
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu. Kilpajoukkueilla koko kauden valmennusmaksu on jaettu syksyllä 
neljään ja keväällä viiteen samansuuruiseen maksuerään (syys-joulukuu ja tammi-toukokuu), jotka 
laskutetaan kuukausittain. Maksu on mahdollista suorittaa myös yhdessä erässä. Harrasteryhmien 
kausimaksu laskutetaan pääasiallisesti yhdessä erässä ja se kattaa koko kauden (syyskausi 29.8.-18.12.2022 
ja kevätkausi 9.1.-28.5.2023). Laskut tulee maksaa laskujen omaa viitenumeroa käyttäen, jotta suoritukset 
kohdistuvat oikein. Laskutusta ja maksuaikaa koskevat tiedustelut tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
voimistelu@tapanilanera.fi . 

Kausimaksujen ulkopuoliset kulut, kuten viikko-ohjelmasta poikkeavat ohjelmantekoleirit, kotisalileirit tai 
muut vastaavat ylimääräiset harjoitusvuorot sekä kausien ulkopuoliset treenit (esim. kesätreenit), 
laskutetaan erikseen laskennallisten kulujen mukaisesti. 

6.1  JÄSENMAKSU 

Tapanilan Erän jäsenmaksu on laskettu mukaan Voimistelujaoston kausimaksuihin. Kaikki Voimistelujaoston 
jäsenet ovat myös emoseura Tapanilan Erän jäseniä. Kaikki jäsenvelvollisuutensa täyttäneet henkilöt ovat 
seuran jäseniä. 

Voimistelujaoston jäsenenä saat alennuksia Suomen Voimisteluliiton ja Tapanilan Erän Voimistelujaoston 
yhteistyökumppaneilta: 

● Footlight: normaalihintaisista tuotteista -15 % 

● Piruetti: normaalihintaisista tuotteista -10 % 

● Hyvinvointipalvelut Helter: normaalihintaisista palveluista -10 % 

● Tapanilan Terveys, Tapanilan Terveys tarjoaa fysioterapiaa ja hierontaa, sekä yksilöllistä 
fysiikkavalmennusta Erän voimistelijoille -10% hinnaston mukaisista hinnoista. 

● Tapuli Apteekki: -10% sidetarvikkeet, kylmäpussit- ja geelit 

● Eveliinan polku: hieronta -10% yksi kerta, 10 kerran kortti 490€ 

● Tapanilan Erän monilajiseuran jäsenet ovat oikeutettuja hyödyntämään seuran järjestämiä ilmaisia 
lajikokeiluja. 5-10 kertaa kaudessa järjestettäville tunneille tulee ilmoittautua etukäteen.   

 

 



19 

 

 

6.1.1 KANNATUSJÄSENMAKSU  

Tapanilan Erän Voimistelujaoston toimintaa voi tukea kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenmaksu maksetaan 
kerran kalenterivuodessa ja se kattaa sisäänpääsyn seuran joulu- ja kevätnäytöksiin sekä kisakatselmuksiin. 
Kannatusjäsenenä voi myös hyödyntää muita jäsenetuja. Kannatusjäseneksi voi liittyä erillisellä lomakkeella. 
Kannatusjäsen lisätään seuran jäsenrekisteriin. Jäsenten tietoja käsitellään tietosuojalain mukaan, eikä 
luovuteta ulkopuolisille. Lomakkeeseen pääset täältä: 
https://www.tapanilaneravoimistelu.fi/voimistelujaosto-2/kannatusjasenyys/ 

Tapanilan Erän emoseuralla on myös kannatusjäsenmaksu, jolla tuet koko monilajiseuraa. Lue lisää 
kannatusjäsenmaksusta täältä: https://www.tapanilanera.fi/fi/ajankohtaista_1/n/tapanilan-era-ry-n-
kannatusjasenmaksu-2020 

6.2  KAUSIMAKSU 

Kausimaksu kattaa 

● Lajivalmennuksen: valmennus ja suunnittelutyö, valmentajien palkka- ja lakisääteiset sosiaalikulut 
sekä koreografiapalkkio kunkin ikäluokan ja tason mukaisesti  

● Salivuokrat 

● Osuuden kilpatoiminnan kustannuksista: mm. valmentajien ja tuomareiden koulutus, valmentaja- ja 
tuomarilisenssit 

● Kotimaan kilpailuihin osallistuvien tuomareiden ja Arvien kulut: tuomareiden matka- ja 
majoituskulut sekä päivärahat 

Kausimaksu on kausikohtainen kattaen kyseisen kauden kulut.  

6.2.1  KAUSIMAKSUN MUODOSTUMINEN 

Valmentajien palkkakustannuksista ja tilojen salivuokrista vastataan jaostossa ns. yhteisvastuullisesti 
riippumatta oman joukkueen ja valmennustiimin palkka- ja salivuokrakulujen tosiasiallisesta määrästä. 
Valmennusmaksun perusteena käytetään keskituntihintaa sekä palkka- että salivuokrakulujen osalta. 
Keskituntihinnan avulla valmentajien palkkakulut ja salivuorojen vuokrakulut jakautuvat tasaisesti, eikä 
yksittäisen valmentajan palkka vaikuta yksittäisen joukkueen valmennusmaksuihin.  

Voimistelujaostossa paljon harjoittelevia joukkueita tuetaan taloudellisesti aina mahdollisuuksien mukaan. 
Tällä hetkellä jaoston vision ja voimistelijan urapolun mukaisesti tuen piirissä ovat nuoret aikuisurheilijat 
sekä kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtäävät joukkueet. Ilman voimistelujaoston tukea nousevat 
näillä joukkueilla valmennus- ja toimintamaksut helposti kohtuuttoman korkeiksi suuren harjoittelumäärän 
ja kilpailumatkojen vuoksi.  

Valmennusmaksut on laskettu ilman joukkueiden omaa varainkeruuta tai jaoston ulkopuolista rahoitusta. 
Kaikki joukkueet voivat halutessaan tehdä omaa varainkeruuta ja hankkia sponsoritukia. Varainkeruuseen 
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pitää aina pyytää etukäteen lupa Voimistelujaoston johtokunnalta. Joukkueet päättävät itse mahdollisten 
tukien ja varainkeruun tuottojen käyttämisestä.  

Valmennusmaksu ilmoitetaan kausimaksuna, joka maksetaan kuukausittain maksettavina tasaeräisinä 
maksuerinä. Harrasteryhmien kausimaksut maksetaan pääsääntöisesti yhdessä maksuerässä. 

6.2.2  KAUSIMAKSUT SYKSYLLÄ 2022 

Syyskaudella 2022 eri ikäsarjojen kausimaksut ovat alla olevan mukaiset. Alla olevat syksyn 2022 
kausimaksut on laskettu ilman joukkueiden omaa varainkeruuta tai jaoston ulkopuolista rahoitusta.  

Alle 10 v 

● Harrasteryhmät 120-310€  

● Stara-ryhmät 380€ + joukkueen toimintamaksu 

● Kilpataso 750-900€ + joukkueen toimintamaksu 

10–12 v 

● Harrasteryhmät 135-300€  

● Kilpataso 750-1325€ + joukkueen toimintamaksu 

12–14 v 

● Kansainvälinen taso 1300€ + joukkueen toimintamaksu 

14–16 v 

● Kilpataso 725€ + joukkueen toimintamaksu 

● Short 800€ + joukkueen toimintamaksu 

Yli 16 v 

● Harrastekilparyhmät 360€ + joukkueen toimintamaksu 

● Kilparyhmät 875€ + joukkueen toimintamaksu  

Aikuiset 

● Harrastekilparyhmät 220-440€ 

● Esiintyvät ryhmät 220€ 

Joukkueen toimintaan sitoutuvien voimistelijoiden tulee ilmoittautua Jäsenrekisteriin virallisen kauden 
alkuun mennessä. 
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6.2.2.1 KOREOGRAFIAN OSUUS KAUSIMAKSUSTA 

Kausimaksuun sisältyy koreografiatuki, joka maksetaan koreografian tehneelle henkilölle. Jos koreografian 
hinta on korkeampi kuin jaoston allokoima tuki, laskutetaan ylimenevä osuus joukkueelta osana 
toimintamaksua. 

● Esiintyvät ryhmät (esim. Stara, Tanssillinen voimistelu), 50 euroa / ohjelma  
● 8-10-vuotiaat, 100 euroa / ohjelma  
● 10-12-vuotiaat, 200 euroa / ohjelma  
● 12-14-vuotiaat, 300 euroa / kilpasarjaohjelma, 400 euroa / mestaruussarjaohjelma  
● yli 12-vuotiaat harrastesarjan joukkueet, 100 euroa / ohjelma  
● yli 14-vuotiaat, 400 euroa / lyhytohjelma, 500 euroa / kilpasarjan ohjelma, 600 euroa / mestaruussarjan 
ohjelma 

6.3  JOUKKUEEN TOIMINTAMAKSU 

Kilpailevilla joukkueilla sekä harrastekilpajoukkueilla harrastukseen sisältyy salitreenin ulkopuolisia kuluja 
mm. kilpailuihin tai tapahtumiin osallistumisen myötä. Valmentaja laatii yhdessä joukkueenjohtajan ja/tai 
joukkueen rahastonhoitajan kanssa joukkueelle kausikohtaisen toimintasuunnitelman. Toimintamaksu 
muodostuu joukkueen toimintasuunnitelman mukaisista kustannuksista. 

Toimintamaksua maksetaan ja maksuihin sitoudutaan vanhempien keskenään sopimalla tavalla. 
Joukkueenjohtajan sekä joukkueen rahastonhoitajien toimesta vanhemmat sopivat maksusuunnitelman sekä 
toimintamaksua koskevat toimintatavat. Toimintamaksun toteumaa seurataan joukkueen rahastonhoitajien 
toimesta ja maksua voidaan tasata kauden aikana toteutuneiden kustannuksien mukaan. Joukkueet voivat 
pienentää toimintamaksuaan varainhankinnalla tai hankkimalla mainos- ja sponsorointituloja. 

Toimintamaksulla katetaan: 

● Kilpailukulut: kilpailujen osallistumismaksut, matkat, ruoat, yöpymiset sekä valmentajien 
kustannukset kuten joukkueen kolmannen valmentajan päivärahat 

● Kotisalileirit: hinta muodostuu palkkakuluista ja salivuokrista 

● Urheiluopistoleirit: hinta määräytyy leiripaikkakunnan ja leirin pituuden mukaan, noin 100–
150€/hlö/vrk. Summa muodostuu voimistelijoiden ja valmentajien matka-, yöpymis- ja 
ruokailukuluista. 

● Suomen Voimisteluliiton valmennus- ja rinkileirit: hinta määräytyy Suomen Voimisteluliiton 
veloituksen mukaan. Leirit pidetään urheiluopistoilla. 

● Kilpailupuku koristeineen 

● Vierailevien tuomareiden kulut 

● Lihastasapainokartoitus (valmentajien päätöksestä) 

● Balettiopetus: jaosto on tehnyt sopimuksen baletin tarjoamisesta oheisharjoituksena normaalien 
treenien lisäksi. Balettiopetuksen tarve harkitaan joukkuekohtaisesti ja näin ollen baletti ei kuulu 
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osaksi kausimaksua. Balettitunnit laskutetaan joukkueilta erikseen toteuman mukaisesti ko. 
balettiopettajan kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja noudattaen sekä salivuokrat salituen osuus 
huomioituna. 

● Hankinnat (muut joukkueen yhteiset): mm. hiuskoristeet, meikit, välineet 

Kilpamatkoihin ja kilpailuihin liittyvät varaukset tehdään aina koko joukkueelle. Yleisenä laskutuskäytäntönä 
on, että kyseiset kustannukset (kilpamatkakuljetukset, bussimatkat, osallistumismaksut, majoitus, ruokailut 
yms.) jaetaan kokonaisuudessaan tasan koko joukkueen kesken, vaikka joku voimistelija olisikin jättänyt 
jonkin osan matkasta käyttämättä. Ennalta ilmoitetut peruutukset huomioidaan, mikäli peruutus järjestäjille 
on vielä mahdollista ilman kuluja. Pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä (mm. Hyvinkää, Mäntsälä) 
joukkue järjestää itse kuljetuksen kilpailuihin, yleensä vanhempien kyydeillä. Muihin kilpailuihin joukkueet 
matkustavat seuran yhteisellä bussilla, jonka varaa toiminnanjohtaja. Kuitenkin, jos vain 1-2 joukkuetta on 
lähdössä kilpailuihin muualle Suomeen, varaavat he itse kuljetuksen. Joukkueet huolehtivat myös, että 
valmentajilla on kyyti kisoihin. 

Voimistelujaoston käytännön mukaisesti ulkomaanmatkoilla noudatetaan kahta erilaista toimintatapaa: 

1) Jos joukkue ilmoittautuu itse ulkomaan kilpailuihin tai tapahtumaan (esim. esiintymismatka), tulee kaikki 
mukaan lähtevien valmentajien kulut (matkat, asuminen, ruokailu) maksaa joukkueen toimesta. Jaosto 
suosittelee, että matkalle lähtee yksi valmentaja ja joukkueen koon tai ikätason niin vaatiessa kaksi 
valmentajaa. Matkajärjestelyistä vastaa joukkue yhteistyössä joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. 
Kilpailuun ilmoittautumiset hoitaa vastuuvalmentaja. 

2) Liiton valitsemissa edustusmatkoissa liitto osallistuu joiltakin osin matkojen järjestämiseen ja kuluihin. 
Niiltä osin kuin liitto ei matkaa järjestä, tulee matkajärjestelyistä sopia jojon ja vastuuvalmentajan kesken. 
Jaosto kustantaa yhden valmentajan matkakulut. Valmentajan ruokailuista ja niiden kustannuksista huolehtii 
joukkue. Mahdolliset muut matkaan lähtevät valmentajat ovat joukkueen omalla kustannuksella. 

6.3.1  TOIMINTAMAKSUN TASAUS 

Joukkue voi sopia toimintamaksun tasauksen käytännöstä keskenään; pääsääntöisesti jaosto suosittelee 
toimittavan niin, että mikäli toimintamaksu on kauden päätyttyä ylijäämäinen, siirretään ylijäämä seuraavalle 
toimintakaudelle. Mikäli toimintamaksu on kauden päätyttyä alijäämäinen, toimitetaan tasaava tasausmaksu 
toteutuneiden kulujen mukaan. 

6.3.2  UUDET VOIMISTELIJAT 

Joukkue voi sopia käytännöstä keskenään, mutta kuitenkin pääsääntöisesti niin, että uudet voimistelijat 
maksavat toimintamaksua toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Joukkueen kustannuksia kohdistetaan 
uudelle voimistelijalle aloittamispäivästä lähtien. Joukkueet voivat myös sopia, että uudet voimistelijat 
maksavat vähän isompaa toimintamaksua tasoittamaan joukkueen edellisten kausien aikana keräämää 
alkupääomaa. 

6.3.3  LOPETTAVAT VOIMISTELIJAT 
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Voimistelijan lopettaessa toimintamaksu maksetaan toteutuneen toiminnan mukaan. Voimistelijalle 
palautetaan ylimääräiset maksut tai peritään laskuttamattomat kulut. Ennen palautusta rahastonhoitaja 
tarkistaa, onko voimistelijalla maksuja suorittamatta jaostolle. Verottajan ohjeistuksen mukaisesti 
varainhankinnalla hankittua tuloa ei voi kohdistaa yksittäiselle henkilölle ilman veroseuraamuksia, eli näin 
ollen varainkeruulla mahdollisesti kertynyttä ylijäämää ei palauteta yksittäiselle voimistelijalle. 

6.4  MUUT KULUT, HENKILÖKOHTAISET HANKINNAT JA ASUT 

Voimistelijoille tulee myös muita kustannuksia muun muassa vakuutuksista, kilpailulisensseistä,  
terveystarkastuksista, hieronnoista, fysioterapiasta ja muusta ulkopuolisesta konsultoinnista sekä 
henkilökohtaisista hankinnoista ja varusteista.  

Voimistelijat sitoutuvat hankkimaan itsenäisesti tai jaoston kautta tarvittavat harjoitusvälineet kuten 
voimistelutossut, hyppynarun sekä muut mahdolliset välineet. Yhtenäisellä harjoitusasulla helpotetaan 
valmennustyötä. Valmentajat ohjeistavat erikseen joukkueen harjoitusasun. Kilpailuissa voimistelijalla tulee 
olla jaoston edustusvaatteet tai muu valmentajan suosittelema, yhtenäinen asu. 

6.5  PERHEALENNUS 

Perheet, joissa useampi lapsi tai lapsi/lapset ja aikuinen voimistelee Tapanilan Erän Voimistelujaostossa, 
voivat hakea perhealennusta valmennusmaksusta. Alennus on 10% kunkin voimistelijan valmennusmaksusta 
ja se hyvitetään kauden viimeisessä maksuerässä. Alennusta on anottava kausittain (syyskaudella lokakuun 
loppuun mennessä ja kevätkaudella maaliskuun loppuun mennessä), eikä sitä myönnetä jälkikäteen kauden 
päätyttyä. Alennus on tarkoitettu saman ruokakunnan perheenjäsenille eikä alennusta esimerkiksi myönnetä 
aikuisille sisaruksille, jotka ovat vastuussa omista henkilökohtaisista harrastuskuluistaan. 

Alennusta haetaan sähköpostitse osoitteesta voimistelijat.johtokunta@gmail.com. Vapaamuotoiseen viestiin 
laitetaan voimistelijoiden nimet sekä joukkueet/ryhmät, joissa perheessä voimistellaan kauden aikana.  

Perhealennus ei koske edustusjoukkueessa voimistelevia voimistelijoita, mutta saman perheen muut 
voimistelijat ovat oikeutettuja alennukseen. 

6.6  LIIKUNTASETELIT 

Aikuisten ryhmien kausimaksuja voi maksaa liikuntaeduilla (Smartum, Edenred, Eazybreak, e-Passi). Nämä 
tulee hoitaa Tapanilan Erän (emoseuran) toimistossa (Erätie 3). Toimiston aukioloajat löytyvät täältä. Muista 
mainita Voimistelujaosto laskuasi maksaessasi. 

Liikuntasetelit ovat henkilökohtaisia eivätkä käy maksuvälineenä lasten ja nuorten kausimaksuissa. 

7 LISENSSI 

Suomen Voimisteluliitto ry:n yleisten kilpailusääntöjen perusteella jokaisella Voimisteluliiton alaisiin 
kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassaoleva kilpailulupa eli lisenssi. 
Lisenssikausi on 1.9.–31.8.  
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Voimistelijat hankkivat lisenssin itsenäisesti, hyvissä ajoin ennen kilpailukauden alkua, jäsenrekisterin 
kautta. Lisenssi tulee sen seuran/jaoston nimiin, jonka jäsen voimistelija on (Tapanilan Erä Voimistelujaosto). 
Kilpailulisenssin voi ostaa vakuutuksella tai ilman vakuutusta. Voimistelijan ja alle 18-vuotiaan voimistelijan 
huoltajien vastuulla on tehdä päätös vakuutuksellisen ja vakuudettoman lisenssin kesken, ja huolehtia itse 
sen voimassaolosta. Lisenssejä on neljää eri tyyppiä: Stara, harraste, kilpa B ja kilpa A. Valmentaja ilmoittaa, 
minkä lisenssin voimistelija tarvitsee. Lisätietoa lisensseistä löytyy Voimisteluliiton sivuilta: 
https://www.voimistelu.fi/kilpavoimistelu/lisenssit-vakuutukset/  

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuville voimistelijoille ostetaan kv-lisenssit kootusti Voimistelujaoston 
kautta. 

8 VAKUUTUKSET 

Voimistelijan tai alle 18-vuotiaan voimistelijan huoltajien vastuulla on huolehtia voimistelijan voimassa 
olevista ja riittävistä vakuutuksista. Voimistelujaosto ei ole vakuuttanut voimistelijoitaan, vaan jokaisen 
jaoston harjoituksiin osallistuvan on huolehdittava itse vakuutuksistaan.  

Harrastevoimistelijat (lapset ja aikuiset) voivat tilata edullisen Jumppaturva-vakuutuksen (4€) laittamalla 
viestiä toiminnanjohtajalle voimistelu@tapanilanera.fi. 

Voimisteluliiton alaisissa kilpailuissa urheilijalla tulee olla voimassa oleva asianomaisen lajin lisenssi sekä 
tapaturmavakuutus, joka kattaa lajin kilpailu- ja harjoittelutoiminnan sekä niihin liittyvien matkojen 
yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla. Kilpailulisenssin kautta saa perusvakuutusturvan 
(Sporttiturva), mutta erikseen tulee kuitenkin huomioida, että esimerkiksi rasitusvammat eivät kuulu 
lisenssivakuutuksen piiriin. Lisäksi tulee huomioida, että lisenssissä oleva vakuutus kattaa vain rajatusti, 
muun muassa tapaturmat, joissa on joku ulkopuolinen tekijä. Lisenssien vakuutuksista voit lukea lisää täältä. 

Ulkomaan kilpailumatkoilla jokaisella voimistelijalla on oltava voimassa oleva matkustajavakuutus ja 
matkatavaravakuutus. Kilpailulisenssi kattaa ulkomailla vain kilpailu- ja harjoitustilanteet, ei esimerkiksi 
sairaustapauksia. Jokaisen on itse varmistettava vakuutuksensa riittävä kattavuus. 

9 JOUKKUEEN TOIMIJAT JA VANHEMPIEN ROOLI 

Joukkueessa toimiville vastuuhenkilöille kuten joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille järjestetään 
kausittain yhteinen infotilaisuus, jossa käydään kauden asiat läpi. Joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien 
tulee ilmoittautua toiminnanjohtajalle ja ilmoittautuneille tehdään tunnukset Seuran sivuille, joihin on 
kerätty materiaalit ja ohjeistukset vastuutehtävässä toimimiseen. 

9.1  JOUKKUEENJOHTAJA 

Jokaisella joukkueella on nimetty joukkueenjohtaja (jojo), joka voi olla joku joukkueen vanhemmista tai 
toimija joukkueen ulkopuolelta. Joukkueenjohtajan tehtävänä on hoitaa valmennuksen ulkopuolisia tehtäviä 
ja toimia valmentajien ja vanhempien välisenä yhteyshenkilönä koko joukkuetta koskevissa asioissa. 
Henkilökohtaisissa asioissa voimistelijan tai vanhemman tulee olla suoraan yhteydessä valmentajaan. 
Joukkueenjohtajan tehtävät määritellään yksityiskohtaisemmin joukkueittain valmentajien ja muiden 
vanhempien toimesta yhteisymmärryksessä jojon kanssa.  
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Joukkueenjohtaja: 

● Toimii valmentajien tukena joukkueen asioiden hoidossa ja viestinnässä, ja vapauttaa valmentajan 
keskittymään olennaiseen eli valmentamiseen. 

● Auttaa käytännön asioissa kuten välineiden ja varusteiden hankinnoissa, kilpailumatka- ja 
majoitusjärjestelyissä, kimppakyydeissä kilpailuihin, pukujen koristelun organisoinnissa, 
illanviettojen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämisessä joukkuehengen kehittämiseksi. 

● Sopii valmentajien kanssa työnjaosta ja auttaa siellä, missä valmentaja valmennustyön ulkopuolella 
apua tarvitsee. 

● Organisoi yhdessä vanhempien kanssa varainkeruuta joukkueelle esim. myyntikampanjoilla ja 
sponsorihakemuksilla. Tehtävän voi myös delegoida joukkueen muille vanhemmille tai erikseen 
nimetylle vastuuhenkilölle. On kuitenkin huomioitava, että kaikki varainkeruukampanjat vaativat 
johtokunnan luvan, joka myönnetään anomusta vastaan. 

● Laatii kauden alussa joukkueen voimistelijoiden ja vanhempien yhteystietolistan ja päivittää sitä. 

● Osallistuu valmentajan ja rahastonhoitajan kanssa joukkueen budjetin laadintaan. 

● Osallistuu joukkueen edustajana yhteisten tapahtumien (joulu- ja kevätnäytökset, Stara-tapahtumat 
ja muut kilpailut, jne.) suunnittelukokouksiin ja pitää yhteyttä muiden jojojen kanssa. 

● Joukkueenjohtajan tehtävä edellyttää ehdotonta luottamuksellisuutta. 

Joukkueenjohtajille suunnatun viestinnän onnistumiseksi tulee joukkueenjohtajan rekisteröityä 
Voimistelujaoston jäseneksi Jäsentieto-ohjelman kautta. 

9.2  RAHASTONHOITAJA JA MUUT JOUKKUEEN TOIMIJAT 

Jokaiselle joukkueelle valitaan joukkueenjohtajan lisäksi rahastonhoitaja hoitamaan joukkueen toiminta- ja 
muita maksuja. Rahastonhoitaja laatii joukkueen budjetin yhdessä valmentajan ja joukkueenjohtajan kanssa 
ja seuraa sen toteutumista sekä huolehtii joukkueen laskujen maksamisesta. 

Lisäksi joukkueelle voidaan valita mm. varainhankintavastaava vastaamaan joukkueen tekemästä 
varainhankinnasta, hankintavastaava huolehtimaan joukkueen hankinnoista sekä tarvittaessa some-vastaava 
huolehtimaan joukkueen sosiaalisen median näkyvyydestä. Myös muita tehtäviä voidaan jakaa vanhempien 
kesken jokaisen oman osaamisen ja innostuksen mukaan. 

9.3  VANHEMPAINTAPAAMISET 

Vanhempaintapaamisia pidetään vähintään kerran kaudessa, yleensä kauden alussa. Tapaamisessa käydään 
läpi joukkueen kausisuunnitelma ja yleisiä joukkueen toimintaan liittyviä asioita. Vanhempaintapaamisten 
ajankohdat sovitaan joukkueen valmentajien ja/tai jojon toimesta. Kutsu vanhempaintapaamisesta 
toimitetaan riittävän ajoissa, ja jojo pitää huolta siitä, että tapaamisista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja 
jaetaan voimistelijoiden huoltajille kokouksen jälkeen.  
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9.4  KODIN JA VANHEMMAN ROOLI 

Kun kotona menee hyvin, on helppo keskittyä urheiluun. 

Vanhempien rooli voimistelijan tukena on todella tärkeä. Koti ja perhe voivat omalla panoksellaan vaikuttaa 
suurelta osalta lapsen voimisteluharrastukseen. Kotona pystytään vaikuttamaan mm. riittävään lapsen ja 
nuoren kokonaisliikuntamäärään, riittävään terveelliseen energian saantiin, kuormitukseen, palautumiseen, 
positiivisuuteen ja kasvuun kilpaurheilijana. Joukkuevoimistelu vaatii paljon voimistelijoilta – niin myös 
heidän vanhemmiltaan. Yhtä lailla elämyksiä lajin parissa saavat niin voimistelijat kuin vanhemmatkin. 
Joukkuevoimistelijoiden perheiden ja vanhempien rooli voidaan kiteyttää kolmella K-kirjaimella: Kannusta, 
Kuljeta, Kustanna 

Kannusta. Urheilussa koetaan niin onnistumisia kuin epäonnistumisia. Molemmissa tapauksissa vanhemman 
rooli on kannustaa joko iloiten onnistumisesta tai tukien heikommalla hetkellä. Kysy kuulumisia treeneistä, 
ole kiinnostunut ja kannusta lasta liikkumaan vaikeinakin hetkinä. 

Kuuntele lasta ja kannusta häntä siinä, mitä hän haluaa tehdä. Kodin kannustaminen ja tuki on urheilijalle 
yksi tärkeimmistä elementeistä. Näytetään yhdessä esimerkkiä urheilijoille, toimitaan avoimesti ja 
kannustetaan urheilijoita avoimeen keskusteluun joukkueen sekä valmentajan kanssa. Kannustamiseen 
kuuluu myös positiivisen kuvan ylläpitäminen urheilusta, seurasta sekä arvostuksen antaminen lapsen 
tekemää toimintaa kohtaan. 

Kuljeta. Vanhemman rooli on huolehtia, että voimistelija on ajoissa harjoituksissa, oikeanlaiset varusteet 
mukana, jotta voimistelija välttyy turhalta stressiltä. Myöhästymisistä sekä poissaoloista on ilmoitettava aina 
valmentajalle mahdollisimman pian. Kuljetuksissa suositellaan hyödyntämään kimppakyytejä. Kilpailumatkat 
tehdään pääsääntöisesti yhteisbussilla tai vanhempien kimppakyydeillä. 

Kustanna. Vanhemmat toimivat myös rahallisena tukijana, ja heidän velvollisuutenaan on hoitaa 
maksuvelvoitteet ajoissa. Mikäli maksuja ei suoriteta annetuissa määräajoissa, voimistelija menettää 
oikeuden osallistua joukkueen toimintaan. Myös joukkueiden omat toimintamaksut tulee suorittaa ajallaan, 
jotta muut joukkueen jäsenet eivät joudu rahoittamaan maksamatta jättäneiden voimistelijoiden kuluja. 

Seura on yhdistys, jossa vapaaehtoiset tekevät seuratyötä. Tavoitteena on pitää maksut mahdollisimman 
kohtuullisina ja toiminta tavoitteellisena ja laadukkaana. Jotta näissä tavoitteissa pysytään, on vanhempien 
roolina osallistua mahdollisuuksien mukaan jaoston yhteiseen varainhankintaan sekä tapahtumien 
järjestämiseen. Pienikin apu on tarpeen, ja kaikille löytyy varmasti tekemistä tapahtumissa ja muun 
varainhankinnan parissa. 

9.5  VOIMISTELIJAN TERVEYDESTÄ HUOLEHTIMINEN 

Jotta harjoitukset olisivat tehokkaita, on ne tehtävä terveenä. Kodin tehtävänä on huolehtia terveellisestä ja 
monipuolisesta ruokavaliosta, riittävästä levosta ja perusterveydestä. Vinkkejä voimistelijan terveydestä 
huolehtimiseen saa esimerkiksi osoitteista http://www.kasvaurheilijaksi.fi ja https://terveurheilija.fi/. Mikäli 
voimistelijan terveydessä tai jaksamisessa tapahtuu muutoksia, on vanhemman ja voimistelijan velvollisuus 
kertoa niistä viipymättä valmentajalle. 



27 

 

 

Sairastapauksissa pääasiallisesti jätetään harjoitukset väliin. Harjoituksiin voi osallistua vain täysin 
oireettomana. Ilmoita aina sairastapauksesta etukäteen valmentajalle, varsinkin jos kyseessä on tartuntatauti 
kuten COVID-19, joka voi vaikuttaa muuhun joukkueeseen. Jos voimistelija toipuu liikuntavammasta, on 
hänen mahdollista tulla seuraamaan harjoituksia. Voimistelijan on hyvä keskustella sairaustapauksista ja 
lääkärikäynneistä valmentajan kanssa. Loukkaantumistapauksissa valmentaja ohjeistaa voimistelijan 
eteenpäin asiantuntijalle. Valmentajat tekevät mielellään yhteistyötä hoitavan tahon kanssa. 

9.6  LIIKUNTASUOSITUKSET 

Vanhempien toivotaan kannustavan ja ohjaavan voimistelijoita liikuntaan myös voimistelutreenien 
ulkopuolella. Fyysinen suorituskyky ja sen eri osa-alueet voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus kehittyvät 
nuoruusvuosina harjoittelun laadun, mutta paljon myös suuren liikuntamäärän kautta. Etenkin 
peruskestävyys on ominaisuus, joka kehittyy lähes itsestään suuren liikuntamäärän kautta. Suuri määrä 
liikettä tuo useimmiten mukanaan myös suuren määrän erilaisia liikesuorituksia ja näin syntyy laaja ja 
vankka pohja motoristen perustaitojen harjaantumiselle ja myöhemmälle lajitaitoharjoittelulle. Määrällisesti 
riittävä harjoittelu rakentaa myös vahvan perustan, joka nopeuttaa myös rasituksesta palautumista. 
Kilpaurheilusta innostuneen nuoren urheilijan tulisi liikkua ja harjoitella vähintään 20 tuntia viikossa. 

9.7  VANHEMPIEN TUKI VALMENNUKSELLE 

Valmentajat ovat hyvin työllistettyjä ja työtä riittää myös salin ulkopuolelle (suunnittelu, palaute, kilpailut, 
tiedotus). Suurin osa valmentajista tekee valmennustyötä opiskelujen tai toisen työn ohessa. Vanhempien 
toivotaan tukevan valmentajan, joukkueen ja jaoston toimintaa toimimalla erilaisissa tiimeissä omien 
mahdollisuuksiensa mukaan. Joukkueenjohtajan tehtävät, talous-, varainhankinta-asiat, matkavaraukset, 
joukkueillat sekä tuotetilaukset ovat hyviä esimerkkejä, joissa vanhemmat voivat auttaa joukkuetta ja 
valmentajia. 

Mikäli vanhemmalla on keskusteltavaa tai kysyttävää valmennuksesta, tulee heidän olla avoimesti ja 
viipymättä yhteydessä valmentajiin. Kaikissa yhteydenotoissa kannattaa kuitenkin muistaa, että valmentaja 
saattaa opiskella tai olla päivisin muualla töissä, joten hän ei voi olla koko ajan tavoitettavissa ja vastata 
viesteihin aina kovin nopealla aikataululla. Myös valmentajan vapaa-aikaa tulee kunnioittaa. Valmentajan 
kanssa voi sopia valmentajalle parhaat kommunikointitavat ja/tai -ajat. 

Kilpailupaikalla voimistelijat ovat valmentajien vastuulla. Vanhemmat osallistuvat kilpailumatkoille 
kannustusjoukoissa, ellei toisin vastuuvalmentajan kanssa sovita. Kilpailumatkoilla myös vanhemmat 
edustavat jaostoa ja seuraa. Tapanilan Erän voimistelujaoston voimistelijat ja vanhemmat toimivat 
voimistelutapahtumissa ja kilpailuissa reilun urheiluhengen mukaisesti ja kannustavat kaikkia joukkueita. 

9.8  JOUKKUEEN TIEDOTUS 

Tiedottaminen tapahtuu pääosin sähköpostin välityksellä. Valmentaja, muu valmennustiimistä tai jojo voi 
tarvita joukkueen yhteystietoja tiedottamista varten. Tiedottamista varten saadut sähköpostiosoitteet ovat 
tarkoitettu ainoastaan jaostoon ja/tai joukkueeseen liittyvien asioiden tiedottamiseen, eikä niitä ole lupa 
jakaa jaoston/seuran ulkopuolella tai käyttää muuhun tarkoitukseen. Mahdolliset tallennetut yhteystietolistat 
tuhotaan kauden jälkeen. Voimistelujaoston tietosuojaseloste löytyy nettisivuilta. 
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10 SPONSOROINTI JA MAINONTA 

Jaoston sekä kilpajoukkueiden tukeminen pyritään enenevissä määrin kattamaan muilla tulonlähteillä kuin 
valmennusmaksuilla. Uudet sponsorit, mainostajat ja yhteistyökumppanit ovat erittäin tervetulleita. Jos 
sinulla on mahdollisuus kehittää ulkopuolisen rahallisen tuen saantimahdollisuuksia jaostolle ja joukkueille, 
ota yhteyttä toiminnanjohtajaan (voimistelu@tapanilanera.fi) , johtokunnan yhteistyö- tai joukkuevastaavaan 
(voimistelijat.johtokunta@gmail.com) tai joukkueen valmentajiin tai jojoon. Mitä enemmän jaostolla ja 
joukkueilla on yhteistyökumppaneita, sitä paremmin voidaan toimintaa kehittää ja joukkueita tukea. 

10.1 JOUKKUEEN SPONSOROINTI JA MAINONTA 

Joukkueet voivat hakea itselleen sponsoreita tai mainostuloja. Sponsoreiden jne. hankinta tulee etukäteen 
hyväksyttää johtokunnalla. Tuloilla voidaan kattaa toimintamaksun kustannuksia. 

Joukkueen hankkiessa itsenäisesti sponsori- ja mainostuloja jakaantuu tulo seuraavasti: 

● Joukkue 80 % 

● Tapanilan Erän Voimistelujaosto 20 % 

Joukkueen omissa sponsori- ja mainossopimuksissa joukkue voi tarjota muun muassa mainospaikkaa 
joukkueen edustusasuissa, näkyvyyttä joukkueen omilla nettisivuilla ja joukkueen esiintymisiä. Esiintymiset 
on aina sovittava vastuuvalmentajan kanssa. 

Joukkueet vastaavat itsenäisesti yhteydenpidosta ja sopimuksista sponsorin ja mainostajan kanssa. 
Joukkueen omien sponsoreiden näkyvyys jaoston/seuran nettisivuilla, tapahtumissa yms. sovitaan erikseen 
toiminnanjohtajan kautta. Mikäli sponsori haluaa myös mainosnäkyvyyttä jaoston/seuran muun toiminnan 
kautta, sovitaan tulonjako tapauskohtaisesti johtokunnan kanssa. 

10.2 JAOSTON SPONSOROINTI JA MAINONTA 

Jaosto pystyy tarjoamaan sponsoreille, mainostajille sekä yhteistyökumppaneille tapahtumanäkyvyyttä, 
mainosnäkyvyyttä, SoMe-näkyvyyttä, edustusasunäkyvyyttä sekä joukkueiden esiintymisiä. Lisätietoja 
sponsoroinnista ja mainonnasta saa johtokunnalta ja toiminnanjohtajalta. 

11 VARAINHANKINTA JA TALKOOTYÖ 

Joukkueet voivat tehdä omaa varainhankintaa sekä talkootyötä, ja näin pienentää toimintamaksuaan. 
Varainhankintaan ja talkootyöhön tulee aina olla lupa johtokunnalta verottajan tiukkojen 
varainhankintaohjeiden vuoksi. Johtokunta käsittelee varainkeruuhakemukset kuukausittaisissa 
kokouksissaan. 

Joukkueiden varainhankinta on jokaiselle vapaaehtoista. Joukkueen sisällä päätetään vanhempien 
osallistumisesta varainhankintaan ja talkootyöhön. Vanhemmat voivat kerätä varoja monella eri tapaa, kukin 
perhe omien mahdollisuuksien mukaan. Joukkueen sisällä voidaan myös päättää, että perheet, jotka eivät 
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halua osallistua ollenkaan, korvaavat summan rahallisesti. Varainhankintatulot ovat joukkuekohtaisia (ei 
voimistelijakohtaisia), ja tulot jaetaan aina tasaisesti kaikkien joukkueessa olevien voimistelijoiden kesken. 

12 JAOSTOTYÖ JA JAOSTON TAPAHTUMAT 

Jaosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja jaoston toimintaa pyöritetään suurelta osin vapaaehtoisten 
jaostotoimijoiden voimin. Jaosto- ja johtokuntatyö voi olla vanhemman oma sosiaalinen harrastus, jossa 
pääsee kehittämään itseään haluamallaan osa-alueella ja samalla saa ansioluetteloon arvokkaan maininnan 
luottamustyöstä/seuratyöstä. Jaostotyössä vanhempi pääsee tiiviimmin tutustumaan voimistelun maailmaan 
ja oman lapsen harrastukseen. Jaostotyöntekijän tehtävät muokkaantuvat oman mielenkiinnon ja halun 
mukaan. Jaostotyöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä johtokuntaan tai toiminnanjohtajaan. Johtokunnan 
tukena toimivat tiimit, kuten tapahtumatiimi, tarvitsevat aina lisää toimijoita. 

Jaosto järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, joihin tarvitaan vapaaehtoisia talkoolaisia. Talkootyö on 
verovapaata edellyttäen, että talkootyön tunnusmerkit täyttyvät, ts. työ on maallikkotyötä, joka ei vaadi 
erillistä ammattitaitoa tai pätevyyttä. Jaoston vuosittaisia tapahtumia ovat mm. kevätnäytös, joulunäytös ja 
voimistelun Stara-tapahtumat sekä muut kilpailut. Tapahtumista ovat vastuussa johtokunta ja 
toiminnanjohtaja, apunaan vapaaehtoisista koostuva tapahtumatiimi. Tapahtumat ovat jaostolle merkittävä 
tulonlähde, ja jaoston toiminnan ja talouden kannalta ne ovat välttämättömiä. Tapahtumien tuloilla 
mahdollistetaan osaltaan maksujen kohtuullisena pitäminen ja laadukas valmennus sekä yhteiset, kaikkia 
voimistelijoita hyödyttävät hankinnat. 

Vanhemmat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan tapahtumien järjestämiseen. Jokainen löytää varmasti 
oman tapansa olla mukana toiminnassa. Vaihtoehtoja on monia; työtehtävät tapahtumien aikana 
(lipunmyynti, toimitsijatehtävät, siivous, buffet, arpajaiset, koristelu, musiikki, järjestyksenvalvonta jne.), ja jo 
ennen tapahtumia (arpajaispalkintojen keruu, yhteistyökumppaneiden hankinta, buffet-tavaroiden hankinta 
ja valmistaminen jne.). 

13 SEURATUOTTEET JA VARUSTEMYYNTI 

Syksyllä 2014 Voimistelujaosto loi yhteistyössä Loventin kanssa seuratuotemalliston, jonka vaatteita 
voimistelijoiden tulee käyttää kilpailuissa ja muissa virallisissa tapahtumissa. Seuratuotemallisto sisältää 
tuotteita myös huoltajille ja kannustajille. Tarkoituksena on näyttää yhtenäiseltä ja edustavalta erilaisissa 
tapahtumissa ja saada positiivista ja aiempaa laajempaa näkyvyyttä jaostollemme. Omia logoja tai jaoston 
logon muunnoksia ei saa käyttää seuran edustamistarkoituksessa. Tilaukset tehdään Loventin nettisivuilta. 
Tapanilan Erän koodi on tapanila. Tuotteita on myynnissä myös jaoston tapahtumissa. 

Tapanilan Erän monilajiseuran yhteinen seuratuotemallisto on tehty yhteistyössä Stadiumin kanssa. Niken 
vaatteista koostuvan malliston tuotteisiin tulee painatuksena Voimistelujaoston logo. Lisätietoa ja 
tilausohjeet löytyvät nettisivuilta: https://www.tapanilaneravoimistelu.fi/voimistelujaosto-2/seuramallisto/ 

Tapulin liikuntakeskuksen ykköslohkosta on mahdollisuus ostaa päkiätossuja ja kuminauhoja; ne laskutetaan 
erikseen tilauslistan mukaisesti. Jokainen tossuostoksia tekevä voimistelija on velvollinen kirjaamaan 
nimensä ja hankkimansa tuotteen ykköslohkon lokerikossa olevaan listaan selkeästi, jotta tuotteet voidaan 
laskuttaa jälkikäteen ja epäselviltä tilanteilta vältytään. 
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Jaoston virallinen logo on Voimistelujaoston ja sen johtokunnan omaisuutta. Joukkueet eivät saa käyttää 
jaoston logoa omissa myynti- yms. tuotteissaan ilman erillistä sopimusta. 

14 DOPINGRIKKOMUKSET 

Antidopingsäännöt tulevat erityisen huomion kohteeksi, kun kilpaillaan kansainvälisissä kilpailuissa. 
Urheilija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lajin kansainvälisen ja kansallisen liiton 
antidoping-sääntöjä sekä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä. 
Urheilija sitoutuu selvittämään uuden säännöstön sisällön ja noudattamaan sitä voimaan tulon jälkeen. 
Säännöt ja lisää antidopingtietoa sekä lista kielletyistä lääkeaineista löytyy ADT:n nettisivuilta, www.suek.fi. 
Doping- ja huumausainerikkomuksissa sekä rikoksissa seura pidättää oikeuden mahdollisiin 
vahingonkorvauksiin. 

Suosittelemme, että kaikki lääkkeet ja itsehoitolääkkeet hankitaan suomalaisesta apteekista, jossa voi myös 
tarkistaa kielletyt ja sallitut lääkeaineet. Epämääräisistä lähteistä eikä internetin kautta kannata hankkia 
lisäravinteita. Joskus ravintolisät saattavat sisältää kiellettyä ainetta, vaikka niitä ei ole mainittu 
tuoteselosteessa. 

Ulkomaan matkoilla tulee olla tarkkaavainen. Urheilijan on hyvä varata mukaan Suomesta ostettuja sallittuja 
lääkkeitä esim. ripulin, säryn ja flunssan varalta. Ulkomailla myytävien lääkkeiden sisältämät aineet tulee 
tarkistaa WADA:n julkaisemasta englanninkielisestä luettelosta. Urheilija itse on aina vastuussa 
käyttämästään lääkkeestä tai menetelmästä. 

15 SOSIAALISEN MEDIAN PELISÄÄNNÖT 

Me luomme yhdessä kuvan jaostostamme ja koko lajista ja jokainen meistä edustaa myös Voimistelujaostoa 
jakaessaan voimistelullista sisältöä (joukkueiden kuvia ja kisatuloksia sekä muuta tietoa seurasta ja sen 
toiminnasta yms.) omissa sosiaalisen median kanavissaan. Joukkueiden omien some-kanavien ja blogien 
sisällöstä ja kuvavalinnoista yms. kannattaa olla yhteydessä joukkueen valmentajaan ennen julkaisemista. 
Voimistelujaoston Instagram-tunniste on @tapanilaneragymnastics ja Facebook-sivu Tapanilan Erän 
Voimistelujaosto (virallinen). 

Voimistelujaoston some-ohjeet ovat luettavissa verkkosivuillamme. 

16 TIETOSUOJA 

Voimistelujaosto kerää ja käsittelee jäsenistään tarvittavia tietoja perustuen Tapanilan Erän ja sen 
Voimistelujaoston lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta. Tiedot 
kerätään jäsenrekisteri Hoikan kautta. Koko tietosuojaselosteen voi lukea nettisivuilta. 

Voimistelujaoston työntekijät sekä seuratoimijat ovat sisäistäneet sekä allekirjoittaneet tietosuojaohjeen, 
joka ohjaa henkilötietojen käsittelyä. Toiminnanjohtaja valvoo tietosuojaohjeen noudattamista.  

 


