
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kiuruveden Voimistelijat ry:n 
 
 

TOIMINTAKÄSIKIRJA 
 
 
 
 

Kivossa kivvoo kaekille omalla ohtamiärällä! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1. ARVOT 
 
Elinikäinen liikunta tavaksi 
Iloa ja intoa liikunnasta 
Onnistumisen elämyksiä yhdessä toimien 
Kunnioita ja kannusta 

 
 

2. TOIMINTA-AJATUS 
 
Kiuruveden Voimistelijat tarjoaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintaa 
ja virkistystä mahdollisimman monelle paikkakuntalaiselle. 
 
 
2.1 EETTISET TAVOITTEET 
 
- Kaikilla harrastajilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan 

taitotasosta riippumatta. 
- Kaikkia kannustetaan, innostetaan ja kohdellaan tasapuolisesti. 
- Seuran toiminta on päihteetöntä. 
- Pyritään luomaan avoin, positiivinen ja kannustava ilmapiiri harrastaa ja 

toimia. 
 
          2.2. KASVATUKSELLISET TAVOITTEET 
             

- Ryhmissä harjoitellaan toiminnan lomassa sosiaalisia taitoja kunkin 
ryhmän ikäkauden mukaan. 

- Kannustetaan toisen huomioimiseen ryhmässä ja ottamaan vastuuta 
toisista. 

- Ohjaajat kiinnittävät huomiota ryhmäläisten kielenkäyttöön ja 
innostavat ryhmäläisiä kannustamaan toisiaan reilusti. 

- Ohjaajia opastetaan toimimaan esimerkkinä ryhmäläisille. 
- Mahdollistetaan ryhmien osallistuminen näytöksiin ja esiintymisiin, 

jolloin esiintymisvarmuus ja itsetunto kasvavaa. 
- Ryhmien huoltajilla on myös tärkeä rooli lasten ja nuorten 

kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamisessa. 
 
 
 
 
 
 
 



       2.3. LIIKUNNALLISET TAVOITTEET 
 

- Tarjotaan mahdollisimman monelle paikkakuntalaiselle laadukasta ja 
monipuolista toimintaa. 

- Tarjotaan kaikille jäsenille tasapuolinen mahdollisuus harrastaa, kilpailla 
ja esiintyä. 

- Korostetaan liikunnan merkitystä läpi elämän jokaisen jaksamisen 
kannalta. 

- Liikunnan ilo on tärkeä tavoite unohtamatta reilun pelin periaatteita. 
- Kilpailulliset tavoitteet: saada onnistumisen elämyksiä ja itsevarmuutta 

sekä eväitä elämään. 
 
 

3. TOIMINTAPERIAATTEET 
 
 
Kiuruveden Voimistelijoiden käytännön toimintaperiaatteet linjaa johtokunta. 
Johtokuntatyöskentely on aktiivista ja seuran eri toiminnoille on nimetty 
vastuuhenkilöt. 
Seuran toimintaperiaatteista tiedotetaan kaikille ohjaajille ja toimijoille. 
Käytännön toimintaperiaatteet: 
 
       LASTEN JA NUORTEN OHJAAJAT: 
 

- Kaikki ohjaajat käyvät ohjaajakoulutuksen ja jatkokouluttautuvat omien 
tarpeidensa mukaan. 

- Jokainen ohjaaja sitoutuu käymään vuosittain ainakin yhden 
koulutuksen. 

- Nuoret ohjaajat toimivat ennen ohjaajaksi ryhtymistään vähintään 
vuoden apuohjaajina. 

- Harjoittelu on suunnitelmallista. Ohjaajat laativat vuosittain 
kausisuunnitelmat sekä tuntiohjelmat. 

- Ryhmissä harjoitellaan harrastajien iän ja taitotason mukaan kerrasta 
kahteen kertaan viikossa. 

- Harrastajia kannustetaan osallistumaan näytöksiin ja kilpailuihin. 
- Jokaiselle ryhmälle nimetään vastuuhuoltaja lasten vanhemmista, joka 

osallistuu huoltotehtäviin esim. tapahtumissa, varainkeruussa ym. 
Kiitokseksi heille järjestetään virkistymisiltoja tms. kauden aikana. 

 
 

 
 
 



           AIKUISTEN OHJAAJAT: 
 

- Kaikki ohjaajat käyvät ohjaajakoulutuksen (ellei ole liikunta-alan 
koulutusta) ja kannustetaan jatkokoulutukseen mahdollisimman usein. 

- Harjoittelu on suunnitelmallista ja useamman ohjaajan ryhmissä kausi 
suunnitellaan yhdessä. 

 
 
OHJAAJAT OSALLISTUVAT MYÖS VARAINHANKINTAAN/ TALKOISIIN 
 
4. PALAUTEKÄYTÄNNÖT 
 
Jäsenet voivat antaa palautetta Facebook-sivuilla, sähköpostilla tai suoraan 
ohjaajille ja johtokuntalaisille. Kerran vuodessa järjestään nettisivujen kautta 
palautekysely miten toiminnassa on onnistuttu ja mitä jäsenet toivovat. 
 
 
5. TIEDOTTAMINEN 
 
Seuran toiminnasta tiedotetaan kerran vuodessa ilmestyvän lehden, seuran 
nettisivujen (www.kiuruvedenvoimistelijat.fi) sekä  Facebookin ja Instagramin 
kautta.  
 
Toimintasuunnitelma ja vuosikertomus löytyvät seuran nettisivuilta, josta 
yhteistyökumppaneiden, ohjaajien ja seuran jäsenten sekä muiden toiminnasta 
kiinnostuneiden on mahdollista käydä lukemassa niitä. Lisäksi tiedotteita voidaan 
lähettää jäsentietojärjestelmä Hoikan kautta. 
 
Ohjaajilla ja aktiivitoimijoilla on omat Facebook-ryhmät tiedottamiseen. 
Lisäksi paikallislehdessä ja tapahtumien yhteydessä (esim. näytökset, 
liikunnallinen iltatori), sekä kaupungin sähköisillä ilmoitustauluilla kerrotaan 
ajankohtaisista asioista. 
 
 
Vuosittain jaetaan Vuoden junioriohjaaja kiertopalkinto, jonka saajan ko. ohjaajat 
äänestävät itse ja se jaetaan kevätnäytöksessä. Tässä yhteydessä muistetaan myös 
muita aktiivitoimijoita tarpeen mukaan. 
Kaikille toimijoille järjestetään myös virkistysiltoja tai muuta aktiviteettia ja 
yhteisiä ruokailuja. 
Valmistuvia ja ylioppilaita muistetaan stipendeillä ja pyöreitä vuosia täyttäviä 
seura-aktiiveja muistetaan myös. Lopettavia ohjaajia muistetaan pienellä 
tunnustuksella: kukat, lahjat tai stipendi. 
Lopettavat esiintyvät ryhmät kukitaan viimeisessä näytöksessä tai iltatorilla. 

http://www.kiuruvedenvoimistelijat.fi/


 
6. TOIMINTAMUODOT: 
 
Kiuruveden Voimistelijat tarjoaa monipuolista toimintaa eri-ikäisille harrastajille 
ohjaajatilanteiden mukaan. Toimintamuodoissa painotetaan ikäkausien ja tason 
mukaista harjoittelua, sekä liikunnan ja onnistumisen elämyksiä. 
 
Alle kouluikäiset: 
 
-Nallepaini 2-4v. 
-Minikirput: v.2012-2014 syntyneet 
 
Lapset, jumppakoulu: 
 
Amarellat v. 2010-2011 syntyneet 
Helmet v. 2008-2009 syntyneet 
Nemesiat v. 2005-2007 syntyneet 
Gladiaattorit v. 2007-2010 syntyneet pojat 
 
Nuoret: 
 
Aveniat v. 2004-2007 syntyneet 
Minivaliot 
Valiot  
 
Aikuiset: 
 
Physiopilates 
Hyvän mielen tanssi 
Kuntokrossi 
Niska-selkäjumppa 
Voimajumppa 
Miesten kuntovoimistelu 
Venyttelyjumppa 
Zumba 
 
Seura tarjoaa myös säännöllisesti kaikille halukkaille mahdollisuutta osallistua 
Voimisteluliiton järjestämiin voimistelutapahtumiin sekä kansainväliseen 
Gymnaestradaan. Osan kustannuksista (ohjaajien harjoitukset, Gymppi ja 
huoltajat) maksaa seura ja loput osallistujat itse. 
 
 
 



7. JOHTOKUNNAN TOIMENKUVAT 
 

PUHEENJOHTAJAN ROOLI JA TEHTÄVÄT: 
 
Puheenjohtaja vastaa yhdessä johtokunnan kanssa seuran toiminnasta ja sen 
kehittämisestä.  
 
Puheenjohtaja on: 

- perinteen vaalija 
- ’kirstunvartija’ 
- visionääri 
- uudistaja 
- innostaja 
- suhdetoimija 
- ’rautanyrkkineuvottelija’ 
- seuran julkisuuskuvan vaalija 
- vastuunkantaja 

 
Vuosikello: 
 
Tammikuu:  - johtokunnan järjestäytymiskokouksen koollekutsuminen 

- huolehtia, että vuositilasto lähetetään Voimisteluliittoon 
 
Helmikuu:  - johtokunnan kokous 
 
Maaliskuu:  - johtokunnan kokous ja kevätkokouksen valmistelua 
 
Huhtikuu:  - johtokunnan kokous ja kevätkokous 

- osallistuminen liiton kevätkokoukseen (tarvittaessa) 
- kaupungin yleisavustuksen hakeminen 

 
Toukokuu:  - kevätnäytös ja kauden päättäjäiset 
 
Kesäkuu:  - salivuorojen hakeminen 
 
Heinäkuu:  - iltatorin järjestelyt 
 
Elokuu:  - tilattava jumppakortit  
               - johtokunnan kokous 
               - seuran lehden valmistelusta huolehtiminen 
               - ilmoittautumisilta jumppiin 
              - kauden aloitus johtokunnalle ja talkoolaisille 



 
Syyskuu:  - jumppien aloitus 
                 - johtokunnan kokous 
                 - varmistaa, että jäsenmaksu liittoon on maksettu ajoissa 
 
Lokakuu:  - johtokunnan kokous ja syyskokouksen valmistelu, mm. 

jatkavatko kaikki toimihenkilöt 
                  - kaupungin kohdeavustuksen hakeminen 
 
Marraskuu:  - johtokunnan kokous ja syyskokous 
                       - joulunäytöksen valmistelu 
                       - liiton syyskokoukseen osallistuminen (tarvittaessa) 
 
Joulukuu:  - johtokunnan kokous  
                    - joulunäytös 
 
 
Puheenjohtaja edustaa seuraa tarvittaessa Voimisteluliiton, Savo-Karjalan alueen 
tai muiden tahojen erilaisissa tilaisuuksissa, (mm.  vuosikokoukset, aluepäivät, 
muistamiset, kiittämiset, seminaarit yms). Osallistumisista keskustellaan ja jos pj. 
ei pääse tai joku toinen hlö on sopivampi, johtokunta päättää osallistumisesta. 
 
Puheenjohtaja tekee seuraa koskevat sopimukset johtokunnan hyväksymänä. 
Hänellä on oikeus päättää hankinnoista 1000 € saakka ilman erillistä päätöstä. 
 
Puheenjohtaja suorittaa jatkuvaa seuran edunvalvontaa ja markkinointia. 
Hän huolehtii ja seuraa KiVon imagon säilymisestä. 
 
Puheenjohtajan on oltava mukana ajanhengessä ja etsittävä ’uusia’ tuulia ja 
tehtävä yhteistyötä toisten seurojen, kaupungin ja muiden tahojen kanssa. 
 
Puheenjohtajan on ylläpidettävä kiitos –kulttuuria, ja huolehdittava johtokunnan, 
talkoolaisten ja ohjaajien jaksamisesta, jotta KiVossa kivvoo kaekille omalla 
ohtamierällä toteutuu! 
 
VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT: 
 
- Toiminnan kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä puheenjohtajan kanssa 
- Puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt 
- Vuosikertomuksen kokoaminen 
- Toimintasuunnitelman kokoaminen 
 
 



 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT: 
 
Hän vastaa seuran kokousten dokumentoinnista puheenjohtajan kanssa 
 

- tekee pöytäkirjat ja tallentaa ne esityslistojen kanssa 
 
 
Toimii puheenjohtajan käsikassarana. 
 
 
RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVÄT: 
 
Hän vastaa seuran maksuliikenteestä yhdessä puheenjohtajan ja johtokunnan 
kanssa tehtyjen päätösten mukaisesti. Rahastonhoitaja kuuluu johtokuntaan. 
Hän varaa tarvittavat pohjakassat näytöksiin ja muihin tapahtumiin ja toimii myös 
talkoolaisena. 
AIKUISTEN LIIKUNNAN VASTAAVA(T): 
 

• Ohjaajien hankinta ja koulutuksesta huolehtiminen 

• Välineiden hankinta, huolto ja kunnossa pito  

• Ensiapukoulutuksen järjestäminen vuoden alussa. 

• Ohjaajapalaverien järjestäminen 

• Yhteistyö alueen ja lähiseurojen Aili- vastaavien kanssa 

• Aikuisohjaajien tukena toimiminen 

• Ohjaajapäiväkirjojen pohjien tekeminen ja jakaminen kauden alussa 

• Virkistystoiminnasta huolehtiminen 

• Yhteydenpito johtokunnan ja ohjaajien välillä 

• Tapahtumista ja palavereista tiedottaminen ohjaajille 

• Sitoutumisjärjestelyistä huolehtiminen 

• Ohjaajapalautekyselyistä huolehtiminen 

• Vuositilastoon aikuisten ryhmien tiedot 

• Hän/ he kuuluvat johtokuntaan 
 
 
LASTEN JA NUORTEN VASTAAVAT: 
 
He vastaavat lasten ja nuorten ryhmien toiminnan organisoinnista ja heidän 
hyvinvoinnistaan seurassa. He kuuluvat johtokuntaan. 
 
 
 



Vuosikello: 
 
Tammikuu:  
 - Lumo –tapahtuman ilmoittautumiset, lisenssit ja kyydit 
 - Vuosikertomukseen tietojen koonti lasten ja nuorten osalta 
 - Vuositilastoon ko. tietojen kerääminen 
 - Kevään koulutusten järjestelyt 
 
Helmikuu: 
 

- Kevätnäytöksen suunnittelun käynnistäminen 
 
 
Maaliskuu: 

- Mahdollisen lasten tapahtuman järjestelyt ja toteuttaminen 
 
Huhtikuu: 
 
 
Toukokuu: 
 

Kevätnäytöksen järjestelyt: 

• mainosten tekeminen ja huolehtiminen jakeluun ja lehteen 

• harjoitus- ja esiintymisvuorojen organisoiminen 

• juhlan juontajan ja äänentoistohenkilön hankkiminen 

• esitystietojen ja musiikkien huolehtiminen juontajalle ja 
äänentoistajalle 

• jumppaajien ja vanhempien informoiminen 

• vuoden junioriohjaajan valitseminen ja pokaalin hankkiminen 

• mahdolliset ryhmien/ohjaajien muistamiset näytöksessä 
 
Kauden päätös ohjaajille ja apuohjaajille 
Syksyn ryhmien, jatkavien ja uusien ohjaajien/apuohjaajien 
varmistaminen ja jumppalukkarin suunnittelu 
Ohjaajien palkitseminen ja lopettavien ohjaajien muistaminen 
Ohjaajapäiväkirjojen kerääminen 

 
Kesäkuu: 
 

- Kesän tapahtumien organisointi, joissa seura on mukana 
 
Heinäkuu: 



 
- Iltatorin järjestelyt 
- KiVon lehteen tarvittavat lasten ja nuorten ryhmiä koskevat tiedot 

 
Elokuu: 
 

- kauden aloituspalaveri ja ohjaajasopimuksien teko 
 
Syyskuu:  
 

- uusien ohjaajien perehdyttäminen seuran toimintaan 
- kerää ryhmien kausisuunnitelmat 
- ohjaajapäiväkirjat ohjaajille 
- sinettiasiat (pelisääntömateriaalin tilaaminen, pelisäännöt selviksi 
ryhmissä ja vanhemille) 
- jumppiin ilmoittautuminen 
- huoltajien rekrytointi ja kokoonkutsuminen 

 
 
 
Lokakuu: 
 

- Ohjaajapalaveri 
 
Marraskuu: 
 

- Joulunäytösjärjestelyt 
 
Joulukuu: 
 

- joulunäytösjärjestelyt 
- syyskauden päätös 
- ohjaajien palkitseminen 
- ohjaajapäiväkirjojen kerääminen 

 
 
 
 
TALKOOVASTAAVAN TEHTÄVÄT: 
 
Hän on seuran kulmakiviä toiminnassa ja on sekä johtokunnan jäsen että 
kiltavastaava 



Organisoi ja koordinoi talkoolaisten tehtävät, sekä hankkii uusia talkoolaisia 
yhdessä muun johtokunnan kanssa. 
Organisoi tarvittaessa tarjoilun kokouksissa ja yms. 
Huolehtii lipun myynnistä ja arpajaisten järjestelyistä näytöksissä yms. 
Juoksevien asioiden hoitaminen tarvittaessa 
 
TIEDOTTAJAN TEHTÄVÄT: 
 
- Hallinnoi Hoika –jäsentietojärjestelmää ja toimii it-tukihenkilönä 
- Hoitaa suhteita lehdistöön ja huolehtii seuran nettisivujen ja sosiaalisen median 
ajantasaisesta päivityksestä 
- Kutsuu lehdistön (Kiuruvesi-lehti ja Iisalmen Sanomat) kevät- ja joulunäytöksiin 
- Hoitaa mainontaa  
 
KILTATOIMINNAN VASTAAVA 
 
- Toimii yhdyshenkilönä johtokunnan ja Uskollisuuden Killan välillä 
 

KiVon Toimintalinja: 
 
8. PELISÄÄNNÖT: 
 
Kiuruveden Voimistelijat ry on Sinettiseura. Jokainen seuramme alle 16-vuotiaiden 
ryhmä laatii vuosittain pelisäännöt. Lisäksi pelisäännöistä sovitaan vanhempien 
kanssa. Seuramme Sinettivastaavat huolehtivat ja organisoivat 
pelisääntökeskustelujen toteutuksen. Seura on sitoutunut noudattamaan 
laatutunnuksien kriteereitä ja keskittää voimavaroja niiden täyttymisestä 
huolehtimiseen. 
 
KiVossa kivvoo kaekille omalla ohtamierällä! 
 
- Ohjaaja huolehtii positiivisen, kannustavan ja innostavan ilmapiirin luomisesta. 
- Ohjaaja huolehtii, että kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan taitotasosta 
ja fyysisestä olemuksesta riippumatta. Kaikki saavat tasapuolisesti huomiota 
ryhmissä. 
- Jumppaajilla on mahdollisuus osallistua järjestettyyn toimintaan aktiivisesti ja 
innostuneesti kannustaen muita ryhmäläisiä. 
- Vanhemmat mahdollistavat lasten toimintaan osallistumisen, tukevat ohjaajien 
työtä ja luottavat heidän arviointikykyyn. 
- Ohjaaja pyrkii noudattamaan terveitä elämäntapoja ja hyviä käytöstapoja niin 
tunneilla kuin muussakin elämässä. 
- Tupakointi, päihteiden käyttö ja kiroilu eivät kuulu seuramme toimintaan.  



- Ohjaaja myös kannustaa jumppaajia terveisiin elämäntapoihin ja hyviin 
käytöstapoihin ollen itse esimerkkinä. 
 
8.1 ONGELMANRATKAISUPOLKU: 
 

• Ongelmatilanteessa ohjaaja keskustelee kahdenkeskisesti jumppaajan 
kanssa. 

• Lasten ja nuorten ryhmien kyseessä ollessa ohjaaja ottaa yhteyttä 
johtokunnan ko. vastaavaan, jonka jälkeen asiaa edelleen selvitetään 
jumppaajan kanssa ja tarvittaessa otetaan yhteyttä vanhempiin. 

• Asia viedään johtokunnan tiedoksi / käsiteltäväksi, jonka jälkeen johtokunta 
ottaa tarvittaessa kantaa tilanteeseen ollen tarvittaessa yhteydessä 
vanhempiin. 

• Äärimmäisissä tilanteissa joissa esimerkiksi ei voida turvata ryhmän 
turvallisuutta, voidaan evätä jumppaajan tunneille osallistuminen 

 
8.2 ENSIAPU: 
 
Ohjaajat saavat joka vuosi ensiapukoulutuksen, jonka kouluttajana toimii alan 
ammattilainen. Koulutuksessa käydään läpi tyypillisimmät tapaturmat, joihin 
ohjaaja voi törmätä toiminnassamme, lisäksi käydään läpi mm. diabetes-, 
epilepsia- ja allergia-asioita. Liikuntasaleilta löytyy ensiapupakkaus ja aulassa on 
yleisesti nähtävillä toimintaohjeet hätätilanteita varten. Ensiapupakkauksen 
huoltamiseen on nimetty henkilö. 
Ensiapukoulutus on pakollinen lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille. 
 
8.3. OHJAAJIEN JA TALKOOLAISTEN TUKEMINEN, MOTIVOIMINEN JA 
PALKITSEMINEN 
 
Johtokunta ja eri toimintojen vastuuhenkilöt tukevat, motivoivat ja kannustavat 
niin ohjaajia kuin talkoolaisiakin. Heitä kiitetään säännöllisesti kauden aikana 
esim. näytösten ja muiden tapahtumien yhteydessä. Seura tarjoaa ohjaajille aina 
ensimmäisen koulutuksen ilmaiseksi ja he kuten myös talkoolaiset saavat käydä 
ilmaiseksi jumpissa (ei Physiopilates) ollen näin osa palkitsemista. 
 
Vuosittain jaetaan Vuoden junioriohjaaja kiertopalkinto, jonka saajan ko. ohjaajat 
äänestävät itse ja se jaetaan kevätnäytöksessä. Tässä yhteydessä muistetaan myös 
muita aktiivitoimijoita tarpeen mukaan. 
Kaikille toimijoille järjestetään myös virkistysiltoja tai muuta aktiviteettia ja 
yhteisiä ruokailuja. 
 



Valmistuvia ja ylioppilaita muistetaan stipendeillä ja pyöreitä vuosia täyttäviä 
seura-aktiiveja muistetaan myös. Lopettavia ohjaajia muistetaan pienellä 
tunnustuksella: kukat, lahjat tai stipendi. 
Lopettavat esiintyvät ryhmät kukitaan viimeisessä näytöksessä tai iltatorilla. 
 


