30.9.2020

Hyvät Voimisteluliiton jäsenseurat,
Suomen Voimisteluliitto ry. on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista. Voimisteluliiton noin 370 jäsenseuraa
liikuttavat viikoittain noin 130 000 jäsentään. Voimisteluliiton tehtävänä on edistää eri-ikäisten voimistelua
harrasteesta huipulle ja tarjota elämyksiä jokaiselle. Seuraavan strategiakauden valintamme on laadukas
lasten voimistelu.
Etsimme nyt joukkoomme voimistelun kehittämisestä kiinnostuneita, aktiivisia, innostuneita

LUOTTAMUSHENKILÖITÄ LAJIEN KEHITTÄMISRYHMIIN (LAR)
kaudelle 1.1.2021 – 31.12.2023.
Muut tulevan kauden luottamusryhmät avataan hakuun marraskuussa.
Haku koskee (ensimmäisessä vaiheessa) Voimisteluliiton lajien kehittämisryhmiä (LAR)
akrobatiavoimistelussa (akro), joukkuevoimistelussa (jv), kilpa aerobicissa (ka), miesten (mtv)- ja naisten
(ntv) telinevoimistelussa, rytmisessä voimistelussa (rv), tanssillisessa voimistelussa (tanvo), teamgymissä
(tg) ja trampoliinivoimistelussa (tra). Lisätietoa hausta liitteessä.
Tule mukaan vaikuttamaan ja kehittämään suomalaista voimistelua ja Voimisteluliittoa.
Voimisteluliitto on vaikuttaja, kehittäjä, yhdessä tekijä. Tarjoamme luottamushenkilöillemme näköalapaikan
edelläkävijöiden joukossa, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää suomalaista voimistelua, Voimisteluliittoa ja
seuroja. Mahdollistamme kansainvälisiä hetkiä, tukea ja välineitä tehtävässä onnistumiseen, kokemuksen ja
oppimisen paikan sekä ystäviä ja elämyksiä.
Luottamushenkilöillemme korvaamme matkakustannukset Voimisteluliiton matkustussäännön mukaisesti ja
tarjoamme mahdollisuuden osallistua vuosittain yhteen liiton koulutukseen omakustannushinnalla.
Pyydämme Voimisteluliiton jäsenseuroja esittämään asiantuntijoita lajien kehittämisryhmiin. Sama
henkilö voi hakea useampaan luottamusryhmään, mutta hänet voidaan valita vain yhteen niistä. Lajin
kehittämisryhmään ei voida valita useampaa henkilöä samasta seurasta. Jokaista ehdokasta kohden tehdään
oma hakemus. Mikäli samaa ehdokasta ehdotetaan useampaan lajiin, tulee lomake täyttää uudestaan
jokaisen lajin kohdalla.
Ehdotukset kehittämisryhmiin tehdään sähköiselle hakulomakkeelle 28.10.2020 klo 20.00 mennessä. Lajien
seurakokoukset valitsevat ehdokkaiden joukosta kehittämisryhmien jäsenet 12.- 14.11.2020 pidettävissä
etäseurakokouksissa Voimisteluliiton hallituksen vahvistettavaksi.* Ehdokkaita ei voi esittää enää lajien
seurakokouksissa. Uusien luottamushenkilöiden yhteinen ”kick off” -päivä on 23.1.2021.
Ystävällisin terveisin
Suomen Voimisteluliitto ry:n hallitus
*Päivitetty 27.10.2020, lajien seurakokoukset siirretty etäseurakokouksiksi.

LIITE
Haku Lajien kehittämisryhmiin (LAR)
Lajien kehittämisryhmät LAR
• Tekevät keskenään yhteistyötä
• Muodostavat yhdessä lajien kehittämisverkoston
• Sitoutuvat laadukkaan lasten voimistelun eteenpäinviemiseen
• LAR puheenjohtajat muodostavat pj verkoston, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.
Puheenjohtajaverkostolla on vastuu LAR tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta
(raportoivat hallitukselle) sekä lajien hyvän hallinnon eteenpäinviemisestä, yhteistyöstä,
vastuullisuudesta ja parhaiden mallien jaosta.
• Jokaiselle kehittämisryhmälle laaditaan toimintakauden tavoitteet, mittarit ja toimenpidesuunnitelma
(voimistelun yhteisen tulevaisuuden linjassa) ja arviointi tehdään kauden lopussa.
• Jokaiseen ryhmään valitaan lastenvoimistelun vastuuhenkilö, joka sitoutuu myös työskentelemään
lastenvoimistelun kehittämisverkostossa.
Lajien kehittämisryhmät (LAR) luottamushenkilöitä haetaan seuraaviin vastuutehtäviin
• puheenjohtaja (vastuulla vastuullisuus)
• kilpailutoiminta
• tuomaritoiminta
• osaamisen kehittäminen
• lasten voimistelu
• valmennusjärjestelmien kehittäminen (vain tra, ka, akro ja tanvo)
•

valmennuksen vastuuhenkilö nimetään erikseen valmennusjärjestelmään kuuluvista
vastuuhenkilöistä (jv, mtv, ntv, rv ja tg)

Yleistä valinnasta
• Mikäli voimistelijoiden kilpalisenssejä omaavia lajin seuroja (kaudella 2019-2020) on alle kahdeksan
ja lajin voimistelijalisenssejä on alle kaksi sataa (200), lajin kehittämisryhmään kutsutaan jokaisesta
voimistelijan kilpalisenssejä omaavasta seurasta yksi henkilö. Tässä tapauksessa ryhmä valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja jakaa muille vastuutehtävät. Tämä koskee trampolinivoimistelua.
Kaudella 2019-2020 voimistelukilpalisenssejä omaavia seuroja Espoon Telinetaiturit, Lakeuden
Taitovoimistelijat, Tampereen Voimistelijat, Urheiluseura Lohja Fast & Furious, Voimisteluseura
Bounce Espoo ja Voimisteluseura Helsinki VSH pyydetään nimeämään edustajansa lajin
kehittämisryhmään.
• LAR:iin voidaan valita vain yksi henkilö seurasta
• Seurakokouksessa vaalit käydään yllä olevan vastuutehtäväluettelon järjestyksessä.
Lajien kehittämisryhmät LAR toiminta
• Kokoontuu 4-8 krt/vuosi pääsääntöisesti etänä
• Toimiaika on kolme vuotta

•
•
•
•
•

Hallitus nimeää seurakokouksen esityksestä
Esittelijänä toimii lajista vastaava toimihenkilö
Lajikehittämisryhmät ovat velvollisia kutsumaan liiton hallituksessa lajimandaatilla istuvan henkilön ja
urheilijavaliokunnan lajinsa edustajan kokouksiinsa.
Äänioikeus on hallituksen nimeämillä edustajilla ja lajivastaavalla.
Tehtävät
- kehittää lajia voimistelun tulevaisuuskuvan mukaisesti
- kehittää lajin kansallista kilpailutoimintaa ja sääntöjä
- kehittää lajin näkyvyyttä ja kiinnostavuutta yleisölle
- vastaa lajin seuraverkostosta ja tukea seuroja
- edistää uusien seurojen mukaan saamista
- jalkauttaa vastuullista toimintaa lajissa
- vastaa lajin lastentoiminnan ja harrastetoiminnan kehittämisestä ja markkinoinnista
- valitsee tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion
puitteissa
- edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
- kehittää ja tukea sekä valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa sekä huolehtia siitä, että tuomareita on
koulutettu riittävästi
- kutsua lajin seurat koolle vähintään kerran vuodessa
- tarkemmat vastuut ja velvollisuudet on kuvattu hallituksen vuosittain hyväksymässä
toimintaohjesäännössä
- jv, mtv, ntv, rv ja tg toimii LAR lisäksi
Valmennuksen johtoryhmä, joka vastaa lajinsa huippuvoimistelun kehittämisestä ja arvioinnista.
Ryhmät kehittävät valmennusjärjestelmää ja urheilijan polun toimenpiteitä. Valmennuksen
johtoryhmä nimetään Lar valinnan jälkeen.

