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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016-2017
Telinevoimistelujaosto tarjoaa eri ryhmille mahdollisuuden harrastaa telinevoimistelua. Toiminta
tapahtuu pääasiassa voimistelusali Voikkarissa ja lisäksi jaosto käyttää koulujen tiloja.
Kilparyhmissä voimistelee tulevalla kaudella yli 100 voimistelijaa ja useissa harrasteryhmissä
max. 20/ryhmä. Kaikki ryhmät ovat täynnä.
Tulevan kauden tavoitteet ovat:
*voimistelijoiden taitotason nostaminen
*valmennuksen tason nostaminen
*sujuvampi yhteydenpito telinvoimistelujaoston ja emäseuran eri toimijoiden kesken
*jaoston tunnettavuuden parantaminen
*tuomarikoulutuksen saaminen Ylivieskaan
*osallistuminen seuran järjestämiin Ensiapu- ja Jopox- koulutuksiin
Kauden erityistavoite on selvitystyön aloittaminen Päävalmentajan palkkaamista v. 2017 varten.

HALLINTO
Jaostolle on valittu puheenjohtaja,varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja,
vararahastonhoitaja, toiminnanjohtaja ja vastuuvalmentaja. Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa.

TALOUS
Jaoston talous perustuu voimistelijoiden maksamiin jäsenmaksuihin, joilla mahdollistetaan muun
muassa korvauksen maksu valmentajille, valmentajien koulutukset ja Voikkari-salin vuokran
maksu. Lisätuloja jaostolle pyritään saamaan järjestämällä NTV ja MTV luokannousukisat kaksi
kertaa vuodessa, tekemällä talkootyötä, hankkimalla sponsoreita, hakemalla mahdollisia tukia,
järjestämällä pääsymaksullinen joulunäytös ja jatkuvalla varainhankinnalla(esim. pullojen keräys
ja myyntipöytä kirpputorilla).
Jaoston taloutta hoidetaan huolellisesti; mm.laskut hyväksytetään puheenjohtajalla ja
harrasteryhmien voimistelijoiden pitää näyttää kuitti kausimaksun suorittamisesta saadakseen
jatkaa harjoittelua ryhmässä.

TOIMINTA
KOULUTUS
Ohjaamisesta maksettavan korvauksen määrän perusteena on jatkossa käytyjen koulutusten
määrä/tasot. Ohjaajat tekevät aloitusseminaarissa Kausisuunnitelman ja -tavoitteet ryhmälleen.
Kauden koulutukset ohjaajille:
*13.8.2016 Telinevoimistelun ohjaajan peruskoulutus taso1

ja Aloitusseminaari ohjaajille
*17.9.2016 Voimisteluliiton jumppakoulu 1
*Marraskuussa -16 Voimisteluliiton jumppakoulu 2
*Helmikuussa -17 Tuomarikoulutus
*lisäksi järjestetään koulutuksia tarpeen mukaan
KAUDEN RYHMÄT
Tulevalla kaudella jaostolla on 21 harjoittelevaa ryhmää: Kilpa-, harrastekilpa ja
harrasteryhmät.
Kilparyhmiä ovat Timantit, Safiirit, Kultakimpaleet, Kultahiput ja PK1
Harrastekilparyhmiä ovat Topaasit, Rubiinit, Helmet ja PK2. Lisäksi ovat Telinetenavat 1 ja 2, H1H6, P1ja 2, Aikuisten ryhmä ja uutena Senioritelinevoimistelu-ryhmä.
Voikkarissa aloittaa myös OPEN GYM-ryhmä. Tämä on maksullinen, omalla vastuulla
tapahtuvan vapaan treenin vuoro. Lisäksi pohdinnassa on erityislapsille tarkoitetun ryhmän
perustamismahdollisuus.
KILPAILUT JA TAPAHTUMAT
Jaoston omat kisat järjestetään 15.10.2016 NTV kilpalinjan Luokannousukilpailut ja 16.10.MTV
1.-3. luokkien Luokannousukilpailut
Muita kisoja on kaudelle suunniteltu seuraavasti:
*22.10.2016 Oulu (tytöt ja pojat)
*29.10.2016 Iso-Kyrö (tytöt) ja Tampere (pojat)
*5.11.2016 Kauniainen tai 19.11.2016 Joukkue SM-kisat Turku (tytöt ja pojat)
*Lokakuun-16 alussa STARA-kisa Kalajoki
*Kevät kaudelle 4-5 kisat
*haetaan Voimisteluliitolta lisäksi lupaa Luokannousukisoille keväällä ja syksyllä 2017
27.8.2016 on Erkki Tervon ohjaama Senioritelinevoimistelu -tapahtuma, mikä käynnistää samalla
uuden senioriryhmän toiminnan. Voimistelijoille järjestetään treenipäivä 11.9.2016, jota tulee
ohjaamaan Sanna Ahonen. 6.12.2016 on tulossa Joulunäytös. Suunnitelmissa on myös
mahdollinen osallistuminen kesäkuun -17 Voimistelupäiville Jyväskylään. Edellä mainittujen lisäksi
voidaan järjestää muita tapahtumia.

TIEDOTTAMINEN
Toiminnasta kerrotaan ulkopuolisille tahoille seuraavilla tavoilla:
*Internet-sivut
*Youtube-videot, Blogi
*Lehtijutut
*Facebook-sivut
Jaoston sisäisessä tiedottamisessa käytetään:
*Jopoxia
*sähköpostia ( oma spostiosoite yvoli.teline@gmail.com)
*puhelinta p.0404130968(toiminnanjohtaja)
Kaudella otetaan käyttöön myös toimintapäiväkirja, mihin kirjataan tiedot tapahtumista,
koulutuksista, tallennetaan pöytäkirjat jne.

MUUTA
Vanheimpainryhmän toimintaa kehitetään. Lisätään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja
pidetään aktiiviseti yhteyttä Voimisteluliittoon.

LOPUKSI
Tulevana kautena Telinevoimistelujaosto pyrkii parantamaan voimistelijoiden taitoja
panostamalla valmennukseen entistä enemmän ja tuottamaan liikunnan iloa entistä laajemmalle
kohderyhmälle.
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