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.
Avaamme luottamusryhmien toisen vaiheen haun ja etsimme joukkoomme voimistelun kehittämisestä
kiinnostuneita, aktiivisia, innostuneita
LUOTTAMUSHENKILÖITÄ
valtakunnallisiin työryhmiin kaudelle 1.1.2021– 31.12.2023.
Haku koskee (toisessa vaiheessa) Voimisteluliiton kiltatyön asiantuntijaryhmää, lasten voimistelun
kehittämisryhmää, alueellisia vaikuttajaverkostoja ja Tähtiseurojen kehittäjäverkostoa. Liitteessä on kuvattu
työryhmät ja niiden tehtävät. Luottamustyöryhmissä on esitelty myös hallituksen nimeämät
urheilijavaliokunta, huippuvoimistelun valmennuksen asiantuntijaryhmä sekä kaikille avoin
harrastevoimistelun verkosto, joita tämä haku ei koske.
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. Lisäksi
maksamme Tähtiseura-auditoinneista verkoston jäsenille palkkion sekä matkakulut liiton matkustussäännön
mukaisesti.
Pyydämme Voimisteluliiton jäsenseuroja esittämään henkilöitä luottamusryhmiimme. Esitetyn
henkilön ei tarvitse olla Voimisteluliiton jäsenseuran jäsen. Samaa henkilöä voidaan esittää useampaan
luottamusryhmään, mutta hänet voidaan valita vain yhteen niistä. Poikkeuksena alueellisissa
vaikuttajaverkostoissa ja Tähtiseurojen kehittäjäverkostoissa voi olla sama henkilö molemmissa
verkostoissa. Seurasta valitaan maksimissaan yksi henkilö/työryhmä. Jokaista ehdokasta kohden tehdään
oma hakemus.
Ehdotukset kaikkiin asiantuntijaryhmiin tehdään liittoon. Ehdotukset tehdään sähköiselle hakulomakkeelle
30.11.2020 kello 20.00 mennessä.
Voimisteluliiton hallitus valitsee seurojen esittämistä ehdokkaista luottamusryhmät. Valinnat vahvistetaan
hallituksen kokouksessa 9.12.2020. Uusien luottamushenkilöiden yhteinen ”kick off” -päivä on 23.1.2021.
Ystävällisin terveisin
Suomen Voimisteluliitto ry:n hallitus

LIITE 1

Luottamustyöryhmien esittely
Luottamushenkilön tunnuspiirteet
-

sitoutuu Voimistelun yhteiseen strategiaan, 2021-2024
halu kehittää voimistelua
seurakentän ja seuratoiminnan tunteminen
voimistelutoiminnan tunteminen
kyky verkostoitua
nykyaikainen viestintä- ja markkinointiosaaminen
nykyaikaiset toiminta- ja työskentelytavat
ymmärrys vaikuttamisesta
innovatiivisuus

Kiltatyön asiantuntijaryhmä
6 henkilöä (1/alue. Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Sydän-Suomi, Pohjanmaa, Savo-Karjala, Pohjois-Suomi)
Toimiaika 3 vuotta
Kokoontuu 2–6 krt/vuosi, osa etäkokouksina
Ryhmän nimittäjä: Hallitus
Esittelijä/sihteeri: Kiltatyön vastaava (kiltakoordinaattori)
Ryhmän tehtävät:
- suunnittelee, kehittää ja arvioi liiton kiltatoimintaa voimistelun tulevaisuuskuvan mukaisesti
- edistää kilta- ja senioritoimintaa eri tavoin
- lisää seurojen ja kiltojen välistä yhteistyötä
- nostaa kiltojen parissa tehtävän vapaaehtoistyön arvostusta ja tunnettuutta myös seurojen kuntoja terveysliikuntatoiminnassa
- järjestää tapahtumia ja retkiä
- neuvoo seuroja kiltojen perustamisessa ja toiminnan toteutuksessa
- kehittää kiltatoiminnan vaikuttavuutta
- jalkauttaa ikiliikehanketta
Lasten voimistelun kehittämisryhmään
Strategisen valinnan laadukkaan lastenvoimistelun kehittämisryhmä
5 lasten harrastevoimistelun asiantuntijaa (+ 9 lajien LAR:ien lasten voimistelun edustajaa)
Toimiaika 3 vuotta
Kokoontuu 2-6 krt/vuosi pääsääntöisesti etänä
Ryhmän nimittäjä: Hallitus
Esittelijä/sihteeri aihealueen vastuuhenkilö
Hallituksesta kutsutaan kokouksiin vastuuhenkilö

Tässä toisen vaiheen haussa on auki lastenvoimistelun kehittämisryhmään viisi lasten harrastevoimistelun
asiantuntijaa. Yhdeksän lajien LAR:ien lasten voimistelun edustajaa ovat olleet auki ensimmäisen vaiheen
haussa lajienkehittämisryhmä LAReihin.
Ryhmän tehtävät:
- Keskeinen tehtävä on strategian valinnan Vetovoimaa lasten voimisteluun – laadukas lasten
voimistelu kokonaisuuden käytäntöön viemisen kehittäminen sekä lasten harrastevoimistelun että
lajien lasten voimistelun näkökulmista
- tuo asiantuntijuutta ja osaamista laadukkaan lastenvoimistelun käytäntöön viemiseen
- kerää tarvittavaa tietoa ja seurojen kokemuksia kehittämistyön taustalle
- jakaa toimivia malleja seurojen käyttöön
- luo uusia toimintamalleja jalkauttamiseen
- huolehtii vastuullisuusasioiden toteutumista laadukkaassa lasten voimistelussa
- on yhteyksissä seuroihin ja selvittää niiden tarpeita lasten voimistelun osalta
- luo itselleen toimintasuunnitelman strategian ja liiton toimintasuunnitelman pohjalta ja arvioi
suunnitelma toteuttamista säännöllisesti
- Verkoston jäseniltä toivotaan:
Toivomme hakijoilta lasten harrastevoimistelun tuntemusta ja hakijoita eri harrastevoimistelun osa-alueilta
monipuolisesti (esimerkiksi perheliikunnasta, voimistelukoulusta, tanssista, telinelajien
harrastevoimistelusta).

Alueellinen vaikuttajaverkosto
2 verkoston vetäjää jokaiselta Voimisteluliiton alueelta (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Sydän-Suomi,
Pohjanmaa, Savo-Karjala, Pohjois-Suomi)
Toimiaika 3 vuotta
Kokoontuu 2–4 krt/vuosi, pääsääntöisesti etänä
Ryhmän nimittäjä: Hallitus
Esittelijä/sihteeri aihealueen vastuuhenkilö
Valituksi tullessaan henkilö sitoutuu osallistumaan oman ydinryhmänsä (toimihenkilö + luottamushenkilöt)
tapaamisiin, vähintään kahteen alueelliseen seuraverkostotapaamiseen vuodessa sekä valtakunnallisen
luottamusryhmäverkoston yhteisiin tapaamisiin.
Halutessaan henkilöllä on mahdollisuus toimia myös laajemmin asiantuntijaroolissaan. Tämä voi olla
esimerkiksi paikallisten seuraverkostojen toiminnan vetämistä tai toimimista linkkinä paikallisten
sidosryhmien suuntaan.
Ryhmän tehtävät:
- Kehittää oman alueensa vaikuttamismahdollisuuksia
- Toimia linkkinä ja viestinviejänä paikalliselta valtakunnalliselle tasolle
- Vaikuttaa ja verkostoituu seuratoimijoiden ja alueellisista sidosryhmien kanssa
- Alueen luottamusjäsenet pääsevät asiantuntijaroolissa suunnittelemaan ja toteuttamaan alueellista
ja paikallista vaikuttamistyötä yhdessä Voimisteluliiton toimihenkilön sekä seurojen kanssa.

Tähtiseura kehittäjäverkosto
Verkostoon toivotaan jäseniä eri puolilta Suomea
Toimiaika 3 vuotta
Kokoontuu pääsääntöisesti etänä 2-4 krt/vuosi, lisäksi jokaisella omat tähtiseurojen kehittämisen toiminnot
Ryhmän nimittäjä: Hallitus
Esittelijä/sihteeri Tähtiseuratoiminnan vastaava
Verkoston jäseniltä toivotaan:
- Tähtiseura-laatutekijöiden tuntemusta tai halua perehtyä niihin, laajaa seuratoiminnan tuntemusta
sekä kehittävää otetta seurojen kanssa työskentelyyn.
- Tähtiseura-verkkopalvelun tuntemus katsotaan eduksi.
- Valmiutta käyttää etäyhteys-sovelluksia (esim. Zoom, Teams) sekä liikkua tapaamaan seuroja
muualle Suomeen mahdollisuuksien mukaan.
- Mukaan etsitään muutamaa ruotsin kielen taitoista sekä ainakin yhtä venäjän kielen taitoista
henkilöä.
Ryhmän tehtävät:
- verkoston jäsenten tehtävänä on tukea seurojen kehittämisprosesseja Tähtiseura-laatutekijöiden ja
liiton strategisten valintojen mukaisesti
- tehdä Tähtiseura-auditointeja
- auttaa voimisteluseuroja hyödyntämään toiminnan kehittämistä varten saatavissa olevia palveluita ja
tietoa sekä työkaluja
- asiantuntijaverkosto hyödyntää osaamista koko Suomen hyväksi
Liitto tarjoaa verkoston jäsenille:
- vuosittain tilaisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen Tähtiseura-ohjelmaan ja liiton strategisiin
valintoihin liittyen.
- Tähtiseura-auditoinneista maksetaan verkoston jäsenille korvausta 100 € / auditoitu seura sekä
matkakulut liiton matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi seuraaviin luottamusryhmiin ei haeta vaan ne nimetään tai valinta
suoritetaan toisella tavalla:
Urheilijavaliokunta
Urheilijavaliokunta koostuu 4–8 urheilijasta, jokaisella lajilla oma mandaattipaikka. Urheilijat äänestävät
keskuudestaan edustajat, äänestys tapahtuu yhteisissä SM-kilpailuissa toukokuussa 2021.
Ryhmän tehtävät:
-

tuoda urheilijan ääntä kuuluviin Voimisteluliiton toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
pitää huolta, että urheilija on voimistelutoiminnan keskiössä ja tarvittaessa tuo epäkohtia esille liiton
lajin toimihenkilöiden tietoon
kasvattaa urheilijoiden tietämystä omista vaikutusmahdollisuuksista ja tietoisuutta voimistelun
yhteisistä pelisäännöistä sekä viestii ajankohtaisista asioista
osallistua voimistelun strategiatyöhön
innostaa kaikkia urheilijoita yhteisöllisyyteen ja mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin
edistää voimistelulajien yhteistyötä

-

rohkaisee urheilijoita ottamaan tarvittaessa yhteyttä liittoon (esim. arvokilpailuvalintoihin liittyen)
konsultoi Voimisteluliittoa mm. maajoukkuevaatteiden valinnoissa, arvokilpailuiden
valintakriteereissä ja jäsenet osallistuvat eri lajien maajoukkueleireille kouluttajina
osallistua oman lajin lajiasiantuntijaryhmän yhteen kokoukseen vuodessa

Huippuvoimistelun valmennuksen asiantuntijaryhmä VAR
Lisäksi hallitus nimeää Huippuvoimistelun valmennuksen asiantuntijaryhmän, joka koostuu 4–7
ulkopuolisesta huippu-urheiluasiantuntijasta. Tämä ryhmä kutsutaan, eikä siihen ole hakua.
Ryhmän tehtävät:
-

ohjaa, edistää ja seuraa Voimisteluliiton huippu-urheilujärjestelmän kehittämistä
Kehittää ja rakentaa voimistelun yhteistä linjaa kutsuen lajipäälliköt,
pääakatemioiden, valmennuskeskusten ja huippuvoimisteluseurojen vastuuhenkilöt vähintään kerran
vuodessa yhteiseen tilaisuuteen

Harrastevoimistelu verkosto HAR
Harrastevoimistelun verkosto on kaikille harrastevoimistelun parissa toimiville ohjaajille, valmentajille,
toiminnanjohtajille ja muille seurojen harrasteryhmiä liikuttaville ja toimintaa kehittäville henkilöille avoin
verkosto. Harrastevoimistelun verkosto kokoontuu vuosittain verkostotapaamisissa.

