
Rantaperkiön Iskun 
voimistelujaosto



on koottu tietoa Rantaperkiön Iskusta ja sen alaisuudessa toimivan voimiste-
lujaoston järjestämästä joukkuevoimistelutoiminnasta. Opas on tarkoitettu 

seuran valmentajille, voimistelijoille ja heidän vanhemmilleen. Opas koostuu 
seuran toimintalinjasta, jossa kuvataan seuran yleisiä toimintaperiaatteita, 
ja erilaisista ohjeistuksista koskien joukkuevoimistelutoimintaamme. Saat 

tietoa mm. voimistelijoiden laskutuksesta, talkootyöstä, Vanhempain vastaa-
va -toiminnasta, ulkomaan matkoista ja voimistelijoiden ja vanhempien peli-
säännöistä. Oppaan viimeisiltä sivuilta löydät tapahtumakalenterin vuodelle 

2020, seuran organisaatiokaavion ja yhteystiedot. Ota rohkeasti yhteyttä!

Liikunnallisin yhteistyöterveisin,
Rantaperkiön Iskun voimistelujaosto

Kuvat: Ritva Lyytinen, Petri Vilhunen, seuran kuva-arkisto

Tähän oppaaseen
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Toimintalinja

Rantaperkiön Työväenyhdistyksen 
Voimistelu- ja Urheiluseura Isku r.y. , Tampere

Lajit:
voimistelu
lentopallo

lasten liikunta
aikuisten liikunta
Perustettu 1911

Voimistelujaosto perustettiin 1923 ja veteraanikerho 1982.

 Lentopallojaosto on perustettu
1962, uudelleen 2013.

Suomen Työväen Urheiluliiton jäsenseura
TUL:n Tampereen piirin jäsenseura

Suomen Lentopalloliiton jäsenseura
Suomen Voimisteluliiton jäsenseura

Hämeen Liikunnan ja Urheilun jäsenseura
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1. RANTAPERKIÖN ISKUN TOIMINTAPERIAATTEET
Rantaperkiön Isku ry edistää urheilun ja erilaisten liikunta-
muotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja, kehit-
tää kulttuuri- ja nuorisotyön toimintamuotoja sekä edistää 
omalta osaltaan tasa-arvoista kansallista ja kansainvälistä 
yhteistoimintaa. Rantaperkiön Isku on valtakunnallisesti 
tunnettu ja omalla toiminta-alueellaan yksi parhaiten tun-
netuista ja tunnustetuista monipuolisten harrastusmahdol-
lisuuksien turvaajista, jonka toimintaan halutaan osallistua 
koko elämän ajan. Seuralla on asiantuntevat ja koulutetut 
ohjaajat, valmentajat ja seuratyöntekijät, ja seuratoiminnas-
sa on kannustava ilmapiiri.
Rantaperkiön Iskun toiminta pyritään pitämään hinnaltaan 
edullisena ja lähellä harrastajiaan. Seurassa
harrastetuissa lajeissa voi saada edellytykset menestyä aina 
kansainväliselle huipulle asti.
Rantaperkiön Iskulla on hyvät yhteiskuntasuhteet ja sen toi-
minta on vahvoista perinteistä voimansa saavaa,
ajanmukaista, avointa, suunnitelmallista sekä jatkuvasti 
kehittyvää ja yhteisöllisyyttä korostavaa. Rantaperkiön Is-
kun toiminnassa toteutetaan tasa-arvoista, ihmisläheistä ja 
kanssaihmisiä kunnioittavaa sekä yhteisvastuullista toimin-
tatapaa.

2. RANTAPERKIÖN ISKUN ORGANISAATIO
Rantaperkiön Isku on yleisseura, jonka toimintaa ohjaa hal-
litus. Koko seuralla on talousohjesääntö ja talkoo-ohjeistus. 
Seuran alaisuudessa toimiva voimistelujaosto vastaa voimis-
telu- ja harrasteliikuntatoiminnasta, ja lentopallojaosto len-
topallon aikuisten, nuorten ja lasten harrastejoukkueiden 
kilpailutoiminnasta sekä lentopallon kuntoliikuntatoimin-
nasta. Lisäksi seurassa toimii veteraanikerho Iskun Virkut ja 
Iskunrannan kesätoimikunta hoitaa seuran kesänviettopai-
kan Iskunrannan asioita.
Vapaaehtoistyön merkitys seurassamme on ensiarvoisen 
tärkeää ja sitä arvostetaan korkealle.

2.1. VOIMISTELUJAOSTO
Seuraan vuonna 1923 perustettu naisjaosto muutti nimensä 
vuoden 2015 alusta voimistelujaostoksi.
Jaosto kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan ja päättä-
mään toiminnastaan vuosittain laaditun toimintasuunnitel-
man pohjalta. Kokouksia on vuositasolla noin 15. Jaostoon 
kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä 7-8 
muuta jäsentä.
Voimistelujaoston alaiset työryhmät kokoontuvat lukuisia 
kertoja vuoden aikana valmistelemaan ja toteuttamaan 
ajankohtaisia asioita. Kiinteitä työryhmiä on kuusi; johtoryh-
mä, tiedotus, valmennus, aikuisten ja lasten harrasteliikunta 
sekä tapahtumien kahvio- ja ruokahuolto. Uusia työryhmiä 
perustetaan aina kulloisenkin tarpeen mukaan; vuosittain 
perustetaan muun muassa kilpailutyöryhmiä seuran järjes-
tämien kilpailujen hoitamista varten. Kansainvälinen työ-
ryhmä vastaa joukkueiden kilpailu- ja esiintymismatkojen 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Rantaperkiön Iskun ja voi-
mistelujaoston juhlavuosina kutsutaan koolle juhlatoimi-
kunta ja näytöstyöryhmä suunnittelemaan juhlavuosien ta-
pahtumia ja näytöksiä. 

Voimistelujaoston jäsenten toiminta ja osaaminen ovat tär-
keässä asemassa seuran koko voimistelutoiminnan eteen-
päinviemisessä ja suunnitelmallisessa kehitystyössä. Ja-
oston jäsenillä on monipuolinen osaaminen eri työelämän 
osa-alueilta jo omasta palkkatyöstään ja pitkäaikainen tun-
temus seuratoiminnasta. 
Voimistelujaoston eri vastuualueet jaetaan jäsenten osaa-
misen ja kiinnostuksen mukaan. Näin mahdollistetaan mah-
dollisimman hyvä tietämys alati muuttuvassa maailmassa 
ja suomalaisessa liikuntaelämässä. Jaoston jäsenillä on 
mahdollisuus osallistua Suomen Voimisteluliiton, Hämeen 
Liikunnan ja Urheilun sekä Suomen Työväen Urheiluliiton 
tarjoamiin seurajohtajakoulutuksiin. Erilaiset vuosittain 
järjestettävät teematilaisuudet, seminaarit ja kokoukset 
tarjoavat arvokasta tietoa seuratoiminnan kehittämiseen 
ja ovat erinomaisia tilaisuuksia yhteistyöverkostojen ra-
kentamiseen. Jaoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
kiinnostuksensa mukaan myös muiden järjestöjen teema-
tilaisuuksiin, jotka nekin tuovat laaja-alaista näkemystä yh-
distystoimintaan.

2.2. VOIMISTELUJAOSTON PALKATUT TYÖNTEKIJÄT
Voimistelujaoston toiminta on voimakkaasti laajentunut ja 
toiminta on siten ammattimaistunut käytännön järjestelyi-
neen. Tällä hetkellä jaostolla on kaksi työntekijää, jotka toi-
mivat sen alaisuudessa.
Harrasteliikunnan koordinaattorin tehtäviin kuuluvat mm. 
harrasteliikunnan tuntitarjonnan suunnittelu- ja
organisointitehtävät, ohjaajien hankkiminen ja asiakaspal-
velutehtävät.
Joukkuevoimistelukoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat 
mm. kilpailujen ja joukkuevoimistelun käytännön asioiden 
järjestelyt. Hän on linkkinä jaoston, valmentajien, vanhem-
pien ja vanhempainvastaavien välillä. Hänen työtehtäviinsä 
kuuluu myös joukkueiden harjoitus- ja tapahtumamaksujen 
laskutus.

3. RANTAPERKIÖN ISKUN TAVOITETTAVUUS 
Voimistelujaoston tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille 
liikkumisen mahdollisuuksia korkeatasoisessa
ohjauksessa ja valmennuksessa. Lisäksi aikuisten liikunnan 
monipuolinen tarjonta osaavien ohjaajien ohjauksessa on 
ollut toimintamme keskeinen ajatus. Tarjontaa on kaiken-
ikäisille liikkujille, asukkaiden lähellä, Hatanpäällä, Ranta-
perkiössä ja Härmälässä. Lisäksi tarjontaa on Tampereen 
keskustassa Ratinassa. Toimistomme sijaitsee Rantaperkiön 
kaupunginosassa osoitteessa Nuolialantie 6 C, 33900 Tam-
pere. Toimisto on avoinna arkipäivisin erikseen ilmoitettui-
na ajankohtina. Toimisto toimii myös jaoston ja työryhmien 
kokouspaikkana ja usein myös valmentajien tapaamispaik-
kana. Lisäksi se toimii työntekijöiden pääsääntöisenä työn-
tekopaikkana.
Voimistelujaoston toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla 
www.rantaperkionisku.com. 
Voimistelujaoston tavoittaa myös sosiaalisessa mediassa, 
jossa tuodaan esille seuran päivittäistä toimintaa, tapahtu-
mia sekä kiinnostavia tarinoita seuran toiminnasta ja tällä 
tavoin tuodaan seuraa lähelle jäsenistöä ja uusia harrastajia.
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4. RANTAPERKIÖN ISKUN TULEVAISUUS
Rantaperkiön Iskulla on vahva ja menestyksekäs historia 
tamperelaisena urheiluseurana ja myös valtakunnallisena 
vaikuttajana. Myös tulevaisuudessa pysymme liikuntatar-
jonnallamme monipuolisena, laadukkaana ja turvallisena 
seurana harrastaa. Yhteisöllisyys, luotettavuus ja ilo ovat 
kantavia teemoja voimistelujaoston ja koko seuran kehi-
tystyössä myös tulevaisuudessa. Nykyajan uudet liikunta-
suuntaukset ja monipuolistuneet harrastemahdollisuudet 
tuodaan jatkossakin osaksi seuran toimintaa ja jäsenistölle 
annetaan mahdollisuus vaikuttaa tarjontaamme. 
Voimistelujaosto kehittää jatkuvasti toimintaansa, ja stra-
tegian luominen on osa menestyksekästä ja eteenpäin pyr-
kivää urheiluseuratoimintaa. Seuralla on aina ollut vahvat 
toimintaperiaatteet joita noudattaa, ja tulevaisuudessakin 
jaosto jatkaa määrätietoista toimintamalliaan, jota toteute-
taan ja tarkastellaan yhteisvoimin. Seura on tulevaisuudes-
sakin laadukas, vetovoimainen, jäsenlähtöinen ja monipuo-
linen liikuttaja.

5. HARRASTUSTOIMINTA RANTAPERKIÖN ISKUSSA
Rantaperkiön Iskun lasten ja aikuisten harrasteliikunnasta 
vastaa voimistelujaosto, joka tarjoaa kevätkaudella (tammi-
toukokuu) ja syyskaudella (syys-joulukuu) monipuolista 
liikuntaa kaikenikäisille pienistä lapsista ikäihmisiin. Lisäk-
si kesällä tarjontaan kuuluu aikuisten liikuntatunteja sekä 
lasten ja perheiden matalan kynnyksen liikuntatuokioita. 
Tavoitteenamme on pitää toiminta jatkossakin edullisena ja 
avoimena, jotta kaikilla olisi mahdollisuus liikkua ja osallis-
tua toimintaamme. Liikuntatarjonnan ja seuratoimintamme 
tavoitteena on monipuolisuus, kiinnostavuus ja ihmislähei-
syys.

5.1. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
Lasten ja nuorten liikunnan tavoitteena on saada lapset liik-
kumaan ja toimimaan yhdessä erilaisten liikuntaleikkien ja 
temppuratojen kautta sekä tarjota liikunnallisia elämyksiä 
lähellä kotia. Harrastajamäärien kasvaessa tarjontamme on 
laajaa; ryhmiä järjestetään Härmälän ja Hatanpään kaupun-
ginosissa sekä Ratinassa. 
Kasvavan toimintamme tavoitteena on etsiä uusia liikunta-
paikkoja seuramme toiminta-alueelta ja saada näin laajen-
nettua liikuntatarjontaa. Tämä on myös Tampereen kaupun-
gin strategian mukaista. 
Yhteisenä tavoitteenamme on pitää kaupunki elävänä lii-
kuntakaupunkina, jossa eri kaupunginosissa on seurojen 
ylläpitämää laadukasta liikunta- ja urheilutoimintaa. 
Rantaperkiön Iskun voimistelujaosto tarjoaa eri-ikäisille 
lapsille mm. temppukouluja, voimistelukouluja, tanssillista 
voimistelua, freegymiä, ninjagymia ja multisport-ryhmiä. 
Tavoitteena on, että lapset ja nuoret pysyisivät toiminnassa 
mukana mahdollisimman pitkään ja että he saisivat elinikäi-
sen kipinän liikuntaan. Lapset, jotka haluavat siirtyä harras-
tetoiminnasta kilpailutoimintaan, voivat siirtyä joukkuevoi-
mistelujoukkueisiin tai lentopallon pariin. Lasten liikunta on 
vahvasti mukana myös kesäajan harrastusliikuntatarjonnas-
sa. Lisäksi kesällä on perinteisesti järjestetty lasten kesäleiri.

5.2. PERHELIIKUNTA
Vanhempien rooli ja esimerkki lapsen liikunnallisuuden ke-
hittymisessä ovat merkittäviä tekijöitä.
Perheliikunta on ollut voimistelujaoston ohjelmassa jo mo-
nen vuoden ajan, ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa joka 
vuosi. Perheliikunnan tavoitteena on kannustaa perheitä 
liikkumaan ja tekemään yhdessä sekä opettamaan erilaisia 
keinoja harrastaa liikuntaa yhdessä myös kotona. 
Perheille on tarjolla monipuolista toimintaa myös aikuinen-
lapsi -liikuntaryhmissä. Ryhmiä järjestetään kävelemään 
oppineille lapsille 3-4 ikävuoteen saakka, jolloin he voivat 
siirtyä seuran tarjoamiin temppu- tai voimistelukouluihin. 
Tavoitteena on, että liikuntaryhmissä otetaan huomioon eri-
ikäisten lasten tarpeet ja taipumukset. 
Suosittua matalan kynnyksen perheliikuntaa lisättiin muu-
tama vuosi sitten aloittamalla Perhetemppu –niminen viik-
kotapahtuma avoimien perheliikuntatuokioiden järjestämi-
seksi. Konsepti on ollut kiinnostava, onnistunut ja suosittu, 
ja tunneille on lisätty vaihtelevuutta myös kävijöiden toivei-
ta huomioiden. Perheliikuntatuokiot, nykyiseltä nimeltään 
Isku perhe -tapahtuma, ovat jo vakiintunut toimintamuoto 
voimistelujaoston tarjoamien liikuntatapahtumien joukos-
sa. 
Perheliikuntatuokioita järjestetään muutaman kerran kau-
dessa ja ne ovat avoimia kaikille. Tavoitteena onkin tarjota 
matalan kynnyksen liikuntaa perheille ilman sitoutumista 
koko kauteen. Liikkua voi perheen omien kiinnostusten ja 
taitojen mukaisesti lapset ja vanhemmat yhdessä. Seuran 
ohjaajat rakentavat Isku perhe -tunneille erilaisia taitoratoja 
ja järjestävät välineistöä perheiden käyttöön.

5.3. AIKUISTEN LIIKUNTA
Aikuisten harrasteliikuntatarjonta on suunnattu sekä naisille 
että miehille. Monipuolinen ja säännöllinen harrasteliikunta 
edistää aikuisväen fyysistä ja henkistä terveyttä. Kevät- ja 
syyskauden viikoittaisten liikuntatuntien lisäksi voimiste-
lujaosto järjestää erilaisia liikuntatempauksia. Aikuisten 
liikuntaryhmiä vetävät koulutetut ja innostuneet ohjaajat. 
Voimistelujaosto pitää ohjaajistaan hyvää huolta ja koulu-
tuksen merkitystä painotetaan. 
Seuran uudet ohjaajat perehdytetään toimintaan sekä ide-
oidaan yhdessä tuntien kulkua ja suunnitellaan liikuntaryh-
mien toiminnallisuutta koko kaudeksi. Uusia ohjaajia rekry-
toidaan aktiivisesti. Tavoitteenamme on tehostaa ja lisätä 
aikuisten harrasteliikunnan liikuntaryhmien kävijämääriä 
ja tarjontaa. Aikuistenliikunnan tuntitarjontaan kuuluvat 
esimerkiksi muokkaus, jooga, rytmix, zumba, kehonhuolto, 
bodyharmony, circuit, aikuisbaletti, Lavis-lavatanssijumppa 
sekä kuntolentopallo.

5.4. OHJAAJAT
Voimistelujaosto kouluttaa aktiivisesti omia kasvattejaan 
seuran ohjaajiksi ja valmentajiksi. Koulutusta tarjotaan 
myös työn tai opiskelun perässä Tampereelle muuttaneille 
ja seuraan tuleville ohjaajille ja valmentajille. Ohjaajia ja val-
mentajia tarvitaan paljon sekä harrastevoimistelutunneille 
että joukkuevoimistelun valmennustoimintaan. 
Koulutus toteutuu Suomen Voimisteluliiton koulutusjär-
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jestelmän mukaisesti. Täydennyskoulutusta haetaan myös 
TUL:n, Hämeen Liikunnan ja Urheilun sekä muiden alan toi-
mijoiden monipuolisesta koulutustarjonnasta. Lasten har-
rasteryhmien ohjaajille järjestetään jokaisen kauden alussa 
keväällä ja syksyllä perehdytys ja koulutuspäivä seuran sisäi-
senä koulutuksena.

6. JOUKKUEVOIMISTELUN KILPAILUTOIMINTA
Rantaperkiön Iskun voimistelujaosto vastaa myös joukkue-
voimistelun valmennustoiminnasta.
Jaoston tavoitteena on tarjota kaiken ikäisille tytöille mah-
dollisuus harrastaa joukkuevoimistelua taitojaan
vastaavassa ryhmässä. Joukkuevoimistelutoiminnan suun-
nittelusta ja kehittämisestä vastaa jaoston alainen valmen-
nustyöryhmä. Valmennustyöryhmään kuuluvat seuran 
JV- koordinaattori, voimistelujaoston edustaja, seuran pu-
heenjohtaja sekä ikäkausien tiimivastaavat. Valmennus-
työryhmän tehtävänä on kehittää monipuolisesti seuran 
valmennustoimintaa ja luoda mahdollisuus harrastaa voi-
mistelua kaikilla eri tasoilla, taata tiedonkulku valmenta-
jien ja voimistelujaoston välillä sekä huolehtia riittävästä 
valmentajien ja tuomareiden koulutuksesta. Joukkuevoi-
mistelun valmennustoimintaa tukemaan on luotu oma val-
mennusjärjestelmä, jossa alle 12-vuotiaiden ikäkaudet on 
nimetty tiimeiksi, ja yli 12-vuotiaat voimistelevat harraste-, 
kilpa- tai SM/ISKU AGG- tiimissä.

6.1. VOIMISTELUJOUKKUEET JA VALMENNUS-
JÄRJESTELMÄ
Rantaperkiön Iskussa toimii syksyllä 2019 kahdeksan jouk-
kuevoimistelujoukkuetta, joissa voimistelijat ovat 5-20-vuo-
tiaita.  Voimistelujaoston tavoitteena on tarjota laadukasta 
valmennusta, voimistelun iloa ja monipuolista liikuntaa kai-
kille voimistelijoille. Valmentajat ovat koulutettuja ja jokais-
ta joukkuetta valmentaa useampi valmentaja. 
Jaosto tukee valmentajia ja joukkueita ja niiden toimintaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. Valmennustoimintaan on 
rakennettu toimiva ja valmentajaa yksilönäkin tukeva val-
mennusjärjestelmä, jossa vastuut jaetaan useiden toimijoi-
den kesken osaamisen, ajankäytön ja motivaation mukaan. 
Valmennusjärjestelmää selkiytettiin ja uusittiin kesällä 2014, 
jolloin SM- ja kilpa-/harrastelinjojen rinnalle tuli kansainväli-
seen menestykseen tähtäävä ISKU AGG -linja. Valmennusjär-
jestelmää tarkastellaan kausittain ja siihen tehdään tarvitta-
essa muutoksia tai päivityksiä.
Päivitetyn valmennusjärjestelmän tarkoituksena on tukea 
harjoittelua kaikilla ikätasoilla niin, että voimistelijalla on 
mahdollisuus harjoitella ja kilpailla sillä hetkellä taidoiltaan 
parhaiten sopivassa joukkueessa. Valmennusjärjestelmä on 
nähtävillä seuran nettisivuilla. 
Uudet voimistelijat ovat tervetulleita joukkueisiimme ja joka 
vuosi, aina kauden vaihtuessa (vuodenvaihteessa sekä ke-
sällä) järjestetään avoimia harjoituksia.
Lisäksi nuorempien joukkueisiin saadaan täydennystä las-
ten harrasteryhmistä ja samalla saadaan muodostettua 
uusia voimistelujoukkueita. Seurassa kiinnitetään erityistä 
huomiota valmentajien ja voimistelijoiden välisen hyvän yh-
teistyön ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi kehitetään 

ja vahvistetaan monipuolisia valmennuksen tukitoimia; mm. 
fysioterapia ja lääkäriyhteistyö, psyykkinen valmennus, yh-
teistyö muiden lajien kanssa (esim. kesäharjoittelun aikana), 
baletinopetus, koreografia-apu sekä säännölliset testikoko-
naisuudet. Huoltava harjoittelu ja urheiluvammojen ennal-
taehkäisy ovat merkittävässä osassa valmennusta. 
Huolehdimme myös erilaisin tukitoimin siitä, että yli 14- vuo-
tiaat pysyvät mukana lajin parissa ja seuran toiminnassa. 

6.2. VALMENTAJAT
Rantaperkiön Iskun voimistelujaoston alaisuudessa toimii 
syksyllä 2019 kuusitoista valmentajaa ja seitsemän apuval-
mentajaa, joista osa itsekin voimistelee seuran joukkueissa. 
Suuri osa valmentajista on oman seuran kasvatteja. Valmen-
nusjärjestelmän pohjana toimii ikäkausittain tiimivalmen-
nus. 
Valmennustoiminnan tiimivastaavia on syksyllä 2019 neljä: 
-  yli 12 vuotiaiden tiimivastaavana toimii Aino 
 Raiskinmäki
-  vuosina 2007-2010 syntyneiden tiimivastaavana 
 toimii Johanna Ojajärvi
-  vuosina 2011-2012 syntyneiden tiimivastaavana 
 toimii Hanni Juurikorpi
-  vuosina 2013–2014 syntyneiden tiimivastaavana 
 toimii Eeva Savolainen
Tiimivastaava toimii oman ikäkautensa valmentajien tutori-
na. Jokaisella joukkueella on kokenut, täysi-ikäinen vastuu-
valmentaja, joka vastaa joukkueen kausisuunnitelmasta ja 
kokonaisvaltaisesta valmennustoiminnasta.  Voimistelujaos-
ton vahvistamassa valmentajaportaikossa voi edetä koulu-
tustason ja kokemuksen myötä. 
Voimistelujaoston alainen valmennustyöryhmä järjestää 
säännöllisesti valmentajapalavereita toimintavuoden ai-
kana. Tavoitteenamme on saada valmentajat sitoutumaan 
valmennustoimintaan. Jaoston ja valmennustyöryhmän 
tehtävänä on parantaa ja ylläpitää valmentajien välistä hy-
vää yhteistyötä järjestämällä tapaamisia ja voimistelijoiden 
yhteisiä leiripäiviä. 
Näin saamme vahvistettua yhteistä toimintaamme, lisättyä 
koko seuran välistä yhteenkuuluvuutta ja nostatettua seuran 
ME- henkeä yhteisen asian puolesta.

6.3. TANSSILLINEN VOIMISTELU JA TANSSI
Rantaperkiön Iskulla on ollut monien vuosikymmenten ajan 
ryhmiä, jotka joukkuevoimistelun kilpailutoiminnan lisäksi 
ovat ryhmilleen valmistaneet erilaisten aiheiden ympärille 
liikuntasommitelmia ja näytösohjelmia. Näillä liikuntaesi-
tyksillä on osallistuttu myös moniin kilpailuihin ja valtakun-
nallisiin näytöksiin ja tapahtumiin. Entiset joukkuevoimis-
telun kilpailuryhmät, jotka ovat vuosia sitten lopettaneet 
aktiiviuransa, syttyvät vielä uudelleenkin esiintymään ja 
harjoittelemaan. Iskun tanssiryhmät ovat saavuttaneet mo-
nia mitaleita ja esitykset ovat ihastuttaneet yleisöä onnistu-
neilla liikuntasommitelmilla.
Tällä hetkellä Iskulla on menestyksekäs säännöllisesti 
harjoitteleva ja kilpaileva aikuisten tanssiryhmä Grande 
Mama`s, joka osallistuu kilpailuihin säännöllisesti ympäri 
Suomea ja myös ulkomailla. Iskulla on myös entisistä aktii-
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vivoimistelijoista koostuvia ryhmiä, jotka osallistuvat eri ta-
pahtumiin ja kilpailuihin.

6.4. URHEILIJOIDEN TERVEYS JA KEHITTYMINEN URHEI-
LIJANA 
Jaoston tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehittymistä 
kokonaisvaltaisesti. 
Urheilijan hyvinvointi on muutakin kuin fyysistä lajiharjoitte-
lua. Se on valmennuksellista huolenpitoa liittyen urheilijoi-
den riittävään ja monipuoliseen ravintoon, riittävään lepoon 
ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. 
Lasten ja nuorten harjoittelun tulee olla mielekästä, hyvin 
suunniteltua ja ohjattua. Harjoitusten lisäksi valmennustoi-
minnan tulee ohjata ja kannustaa voimistelijoita omatoimi-
seen liikuntaan harjoitustuntien lisäksi. 
Tavoitteena on pitkäjännitteinen psyykkisen ja fyysisen ter-
veyden tasapaino lajitaitoharjoittelun lisäksi. Valmennustoi-
minnassa ylläpidetään positiivista ja kannustavaa, lapsia ja 
nuoria kunnioittavaa ilmapiiriä ja valmennustapaa. 
Joukkueissa voimistelevilla lapsilla ja nuorilla on omina 
tavoitteinaan vastuullisuus joukkuetovereita kohtaan, pyr-
kimys omien sosiaalisten taitojen kehittymiseen, ryhmässä 
toimimiseen ja muiden huomioimiseen myös yli joukkuera-
jojen. 
Seuran joukkueet valmentautuvat taipumustensa ja innos-
tuksensa mukaan nousujohteisesti edeten lajitaidoissaan 
mahdollisimman korkealle tasolle, vammoitta. 
Joukkueet osallistuvat erilaisiin lajikilpailuihin ja tapahtu-
miin tavoitteidensa ja valmennussuunnitelmansa mukaises-
ti. Ohjeistuksena käytetään voimistelujaoston vuosittaista 
toimintasuunnitelmaa, joka sisältää mm. lajikilpailuja ja 
seuran yhteisiä tapahtumia ja näytöksiä. 
Oman aktiivisen kilpailu-uran päätyttyä seurassa on mah-
dollisuus kouluttautumisen myötä jatkaa harrastustaan ja 
valmentaa eri-ikäisten lasten ja nuorten joukkueita. 
Rantaperkiön Iskussa harjoittelu on turvallista. Erityisesti 
voimistelulle ominaisten urheiluvammojen ennaltaehkäi-
syyn kiinnitetään valmennuksessa huomiota. Vammojen 
sattuessa seuralla on yhteistyösopimus paikallisen Pihlaja-
linnan kanssa. Lisätietoa palvelusta saa jv-koordinaattorilta.
Joukkueiden kausi- ja tuntisuunnitelmat ovat ikä- ja taitota-
soa vastaavat.
Valmentajia ohjataan noudattamaan viimeisimpiä tutki-
muksia, jotta turvallisiksi havaitut harjoitteet esimerkiksi li-
haskunnon, vartalon hallinnan ja venytysten osalta ovat käy-
tössä ja eteneminen ja liikkeiden toistot ovat turvallisuuden 
ja kohtuuden rajoissa. Voimistelulla lajina on monipuoliset 
mahdollisuudet kehittää urheilijaa kokonaisvaltaisesti ja 
vahvistaa lihastasapainoa ja hyvinvointia, mutta laji on myös 
fyysisiltä vaatimuksiltaan rankka. Tämän takia kiinnitämme 
erityistä huomiota harjoitteiden oikeaan suoritustapaan, 
kuormitukseen ja riittävään kehon huoltoon ja lepoon. Voi-
mistelujaosto välittää Voimisteluliiton ohjeistuksen mukaan 
tietoa urheilijoiden koteihin riittävästä unen määrästä sekä 
riittävästä ja monipuolisesta urheilijan ravinnosta. 

6.5. VOIMISTELIJAN POLKU – ELINIKÄINEN 
HARRASTUS
Voimistelujaosto tukee voimistelijoidensa harrastusta ja aut-

taa heitä löytämään mahdollisimman monipuoliset mahdol-
lisuudet, jotta harrastus jatkuisi myönteisenä läpi elämän. 
Tällä hetkellä lajille ominaista on lyhyt harrastusura, jonka 
vuoksi seurojen on tehtävä runsaasti ennalta estävää työ-
tä, jotta harrastus jatkuisi mahdollisimman pitkään. Tähän 
haasteeseen myös Iskun voimistelujaosto etsii uusia keinoja 
ja toimintamalleja. 
Varsinkin murrosiässä olevien nuorten harrastaminen ja 
kuuluminen johonkin harrastusryhmään on tärkeää ja lisää 
yhteenkuulumisen tunnetta voimistelijalle myös yksilönä 
tutussa ja turvallisessa, ehkäpä jo vuosia kestäneessä, toi-
minnassa. 
Seura antaa ”vanhoille voimistelijoilleen” mahdollisuuden 
perustaa uusia joukkueita, joissa ystävät voivat liikkua yh-
dessä. Iskussa liikuntaa voi harrastaa vauvasta vaariin ja taa-
perosta tervaskantoon, ja tälläkin hetkellä kilpaileminen on 
mahdollista useissa eri ikäluokissa, pitkälle eläkeikään asti.

7. RANTAPERKIÖN ISKU TUKENA KASVATUKSESSA  
Jäsenistölle halutaan taata harrastusmahdollisuus pienestä 
pitäen koko elämän ajaksi. Rantaperkiön Isku tarjoaa mata-
lan kynnyksen liikuntaa ja useita säännöllisesti kokoontuvia 
ryhmiä alkaen vauvaikäisten aikuinen-lapsi-tunneista ai-
kuisryhmiin asti.
Vaikka perheillä on lapsistaan ja nuoristaan pääasiallinen 
kasvatusvastuu, on seura kaikin mahdollisin tavoin perhei-
den tukena lasten eri kasvun vaiheissa kohti tasapainoista 
aikuisuutta. Harrastajan ja kilpaurheilijan polun merkitystä 
ei voi koskaan korostaa liikaa, koska seuratoiminta on har-
rastajilleen myös turvaverkko elämän taipaleella.

7.1. EETTISET LINJAUKSET
- Toiminnan tarkoituksena on aikaansaada liikunnan riemua 
ja synnyttää positiivisia liikuntakokemuksia.
- Lapset ja nuoret pääsevät kehittymään ja etenemään oman 
taitotasonsa mukaisesti, valmentajien tukemana. Tasa-ar-
voinen liikunnan harrastaminen on toimintamme yksi kul-
makivi.
- Panostamme iloiseen liikuntaan ja tarjoamme useita väyliä 
harrasteliikuntaan ja kilpaurheiluun.
- Edistämme toiminnallamme terveitä ja liikunnallisia elä-
mäntapoja. Perheitä tuetaan järjestämällä koulutuksia 
ravinnon ja liikunnan merkityksestä. Samalla edistetään 
kasvatuskumppanuutta sekä lasten ja nuorten osallisuutta 
seuratoimintaan.
 - Voimistelujaosto tukee ohjaajiensa ja valmentajiensa mo-
nipuolista kouluttautumista ja itsensä kehittämistä valmen-
tajana ja seuratoimijana.

7.2. KASVATUS JA YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA
Yhteistyötä kodin ja seuran välillä pidetään seurassa erityi-
sen tärkeänä ja erilaisia yhteistoiminnan  muotoja on kehi-
tetty ja toteutettu vuosien aikana.. Esimerkiksi Vanhempai-
nvastaava- toiminnalla on vanhempia saatu yhä enemmän 
mukaan voimistelijan arkeen ja jaostonkin toimintaan.
Tiimivastaava-valmentajan rooliin kuuluu saumaton yhteis-
työ ja säännöllinen yhteydenpito lasten vanhempien kanssa. 
Myös sosiaalisen median kanavia on hyödynnetty viestimi-
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sessä, mikä on omalta osaltaan madaltanut kynnystä kertoa 
kaikenlaisista asioista, jotka saattavat näkyä voimistelijan 
arkipäivässä. 
Voimistelijoita ja heidän vanhempiaan kannustetaan avoi-
meen keskusteluun koskien esim. mahdollisia ongelma-
tilanteita harrastuksen ja arjen yhdistämisessä. Jotta illat 
treenisalilla eivät kävisi liian raskaiksi, huolehdimme myös 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista lapsen ja nuoren elämän 
joka osa-alueella. Kiusaamista ei suvaita missään muodos-
sa. Pienikin mahdollinen erimielisyys selvitetään perusteel-
lisesti jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen, jotta 
harrastus voisi taas jatkua.
Vanhempien kanssa yhteisenä tavoitteenamme on kasvat-
taa tasapainoisia, rehellisiä ja suvaitsevaisia toiset huomi-
oonottavia nuoria urheilijoita.

8. KIITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN RANTAPERKIÖN 
ISKUSSA
Seuratoimijoiden rooli urheiluseurassa on erityisen mer-
kittävä. Jokaisen panosta seuran hyväksi arvostetaan, ja 
voimistelujaostossa on kehitetty oma toimijoidensa huomi-
oimis- ja palkitsemisjärjestelmä. Voimistelujaoston järjestä-
missä yhteisissä kevät- ja joulujuhlissa muistetaan vanhem-
painvastaavia ja talkoolaisia, harrasteliikunnan ohjaajia ja 
kaikkia valmentajia. Kiittäminen halutaan tehdä ison yleisön 
edessä. 
On tärkeää, että tapahtumissa paikalla olevat vanhemmat ja 
muut läheiset näkevät vapaaehtoistyön ja talkoiden merki-
tyksen seuramme toiminnassa.
Huomioiminen voi olla esimerkiksi kiertopalkinto, kunnia-
kirja tai kukkakimppu. Juhlissa palkitaan myös kisamenes-
tystä saavuttaneita joukkueita. 
Valmentajat äänestävät kauden joukkueen, joka huomioi-
daan juhlassa. Juhlissa palkitaan myös yksittäisiä joukkuei-
den tyttöjä valmentajien valitsemina, esim. kauden kehittyjä 
ja voimistelijoiden itse keskuudestaan äänestämä kauden 
kiva kaveri.
Valmentajat valitsevat keskuudestaan vuoden valmentajan. 
Kaikissa joukkueiden valinnoissa korostetaan onnistumisia, 
yhteishenkeä ja lajitaitojen kehittymistä.
Seura hakee vuosittain eri säätiöiltä voimistelujaoston esi-
tyksestä erilaisia huomionosoituksia ja stipendejä pitkäai-
kaisille valmentajilleen. Seura hakee myös vuosittain liit-
tojen ja valtion ansiomerkkejä voimistelujaoston ja koko 
seuran toiminnassa vuosikymmeniä toimineille valmentajil-
le ja seura-aktiiveilleen. 
Voimistelujaoston organisoimat juhlat järjestetään yhdessä 
voimistelijoiden ja valmentajien kanssa. Jokaisella on mah-
dollisuus antaa oma panoksensa osaksi tapahtumia. Näy-
töksissä seuran voimistelijat pääsevät rakentamaan yhdessä 
ohjelmakokonaisuuksia ja luomaan näin ollen elämyksiä 
katsojien lisäksi myös itselleen. Yhdessä tekemisen riemu, 
joka näkyy kaikille osallistujille, luo parhaimmillaan henkeä-
salpaavia ja ikimuistoisia elämyksiä koko elämän ajaksi.

9. VIESTINTÄ
Voimistelujaosto linjaa toimintasuunnitelmaansa vuosittain 
käyttämänsä viestintäkanavat ja toimintatavat.

Viestintää kehitetään ja parannetaan kanavien monipuolis-
tumisen myötä. Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista useil-
la eri tavoilla, jotta tieto saavuttaa mahdollisimman laajasti 
koko jäsenistön. 
Merkittävimmistä asioista viestinnässä päätetään jaostossa, 
jossa tehdään viralliset päätökset noudattaen seuran teke-
miä linjauksia. Erilaiset työryhmät käsittelevät ja ratkaisevat 
arkisempia viestinnällisiä haasteita.
Mahdolliset kriisitilanteet ratkaistaan erityisen nopeasti, ja 
seuran hallitus tai voimistelujaoston johtoryhmä tekee tar-
vittavat toimenpiteet viestinnän suhteen.
Voimistelujaoston tiedotteet lähtevät aina jaoston nimissä 
ja tiedotukseen nimetään vastuuhenkilöt. Voimistelujaosto 
kehittää ja tarkentaa jatkuvasti sisäistä ja ulkoista viestintää. 
Uusia sosiaalisen median kanavia hyödynnetään mahdolli-
simman paljon, sillä eri-ikäiset, erityisesti nuoret harrasta-
jat, löytävät lajin sosiaalisen median kautta. Tämän vuoksi 
jaostoon on perustettu erillinen some-ryhmä, joka koostuu 
seuran nuorista toimijoista. 
Erityisen tärkeää on huomioida tiedotuksessa myös ne seu-
ran jäsenet, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa. Myös hei-
dän pitää saada tieto tapahtumista ja jaoston toiminnasta. 
Seuran pitkäaikaiset ja pitkäikäiset iskulaiset ovat edelleen 
kiinnostuneita toiminnastamme, tapahtumistamme ja siitä, 
mitä nuorille iskulaisille kuuluu!
Rantaperkiön Iskun jäsenlehti ilmestyy mahdollisuuksien 
mukaan kaksi-kolme kertaa vuodessa. Lehdessä on katta-
vasti juttuja ja tarinoita koko seuran toiminnasta. Näin myös 
muut seurat ja lukijat saavat tietää toiminnastamme.
Seuran jäsenlehti postitetaan kaikille seuran jäsenille ja se 
on luettavissa myös verkkolehtenä. Voimistelujaostossa tuo-
daan esille myös jaoston järjestämien tapahtumien, kilpai-
lujen, juhlien, näytösten, omien tekstien ja kuva-aineiston 
tallentamisesta huolehtiminen. 
Seuran kotisivut ovat seuramme toiminnan ikkuna jäsenil-
lemme ja maailmalle. Tiedot pidetään ajan tasalla ja päi-
vityksiä, kuvia ja tarinoita ym. lisätään säännöllisesti. Seu-
ralla on käytettävänään useampia valokuvaajia ja graafisia 
suunnittelijoita, jotka toteuttavat erilaiset painotuotteet toi-
veidemme mukaan.
Digiaika vaatii paneutumista ja huolehtimista siitä, että tä-
män ajan dokumentointi ja tallennus toteutetaan asianmu-
kaisesti. Tämä on myös viestintää tästä ajasta seuraaville 
sukupolville ja oman jaoston ja koko seuran historian vaali-
mista ja kunnioittamista.

9.1. VOIMISTELUJAOSTON SISÄISET VIESTINTÄ-KANAVAT
Yksi osa sisäistä viestintää ovat yhteiset tapaamiset ja ko-
koontumiset kasvokkain palavereissa ja tapaamisissa.  Eri 
työryhmien palaverimuistiot toimitetaan jaoston puheen-
johtajalle/sihteerille ja päätettäviksi esitetyt asiat ilmoite-
taan jaoston puheenjohtajalle voimistelujaoston päätet-
täväksi. Kaikki muistiot kootaan pöytäkirjojen liitteeksi ja 
nämä dokumentoinnit liitetään vuosittain tilintarkastuk-
seen.
Myös sähköpostin välityksellä hoidetaan kiireellisiä asioita. 
Ohjaajien ja valmentajien palavereja pidetään säännöllises-
ti. Niissä ajankohtaisia asioita käydään yhdessä läpi. 
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Tämän lisäksi tärkeänä viestintäkanavana käytetään sään-
nöllistä kuukausikirjettä, joka lähetetään JV-koordinaattorin 
toimesta kaikille valmennuksen parissa toimiville. 
Harrastekoordinaattori huolehtii jaostolta tulevan tiedotta-
misen aikuisten, lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille ja har-
rastajille sekä harrastajilta tulevan palautteen jaostolle. Oh-
jaajat ja valmentajat käyttävät myös merkittävissä määrin 
WhatsApp-sovellusta nopeaan viestimiseen. Monipuoliset 
kanavat tekevät jokapäiväisestä toiminnastamme sujuvam-
paa ja mahdollistavat toimijoiden osallistumisen. Viralliset 
asiat, esitykset ja päätökset vahvistetaan kuitenkin jaostos-
sa.
Palautekyselyjä tehdään kausittain eri ryhmille, ohjaajille, 
valmentajille ja harrasteryhmille vanhempineen.
Näin jaosto saa tarpeellista palautetta ja tietoa onnistumi-
sista ja toimintansa kehittämisestä sekä toiveita ja ideoita 
liikuntatoiminnan monipuolistamiseen ja mahdollisiin uu-
distuksiin.

9.2. RANTAPERKIÖN ISKU SOMESSA
Rantaperkiön Iskun voimistelujaoston toiminnan esittelyn 
löytää sosiaalisesta mediasta muun muassa Facebookista, 
jonka kautta mainostetaan jaoston tarjoamia liikuntamah-
dollisuuksia sekä ilmoitetaan mahdollisista tuntiperuutuk-
sista. Jaostolla on olemassa oma Instagram-tili, lisäksi yksit-
täisillä joukkueilla on omia hallinnoimiaan tilejä. Jokaiselle 
joukkueelle on lähetetty sosiaalisen median käyttöä koske-
vat ohjeet ja kausittain vanhemmilta kysytään pienten las-
ten osalta lupa kuvien julkaisemiseen (osa GDPR-ohjeistus-
ta).  Huolehdimme että julkaistavat kuvat ovat laadukkaita, 
edustavia ja parhaalla mahdollisella tavalla toimintaamme 
kuvaavia.

9.3. VIESTINTÄ KODIN JA VOIMISTELUJAOSTON 
VÄLILLÄ
Vanhempainvastaavat, eli VV:T, auttavat valmentajaa viesti-
mään vanhemmille ja toisin päin ajankohtaisista
asioista. VV:t ovat avainasemassa ja heidän roolinsa on mää-
ritelty jaoston toimesta mm. laatimalla heidänkäyttöönsä 
oma toimintaopas. Se on nähtävillä seuran kotisivuilla.
Jaosto kannustaa lapsia ja nuoria järkevään ja varovaiseen 
sosiaalisen median käyttöön, kuviensa julkaisuun jne. ja 
käymään keskustelua seuran ja kodin välillä harrastajien 
somekanavakäyttäytymisestä. Harrasteliikuntaryhmille on 
tehty ohjeita ja sääntöjä, jotka löytyvät verkkosivuilta “Info-
kirje vanhemmille” –nimellä; tästä kirjeestä löytyy tärkeää 
tietoa harrasteliikunnan vanhemmille jumppakäytännöis-
tä, tiloista ja toiminnan periaatteista. Sääntöjen ja ohjeiden 
noudattamisesta ja toimivuudesta käydään säännöllistä 
keskustelua muun muassa seuran valmentajien ja ohjaajien 
palavereissa kausittain.

10. KOULUTUS JA REKRYTOINTI
Koulutuksen merkitystä tarkastellaan voimistelujaostossa 
usealla eri tasolla. 
Valmentajien ja ohjaajien koulutuksen lisäksi myös voimis-
telujaoston jäsenten osaaminen on tärkeässä asemassa 
jaoston toiminnassa. Vastuualueet jaetaan jäsenten osaa-

misen ja kiinnostuksen mukaan. Näin mahdollistetaan mah-
dollisimman hyvä tietämys alati muuttuvassa maailmassa 
ja seuratoiminnassa sekä suomalaisessa liikuntaelämässä. 
Jaoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös ulko-
puoliseen Suomen Voimisteluliiton, Hämeen Liikunnan ja 
Urheilun sekä TUL:n tarjoamiin seurajohtajakoulutukseen. 
Teematilaisuudet, seminaarit ja kokoukset tarjoavat arvo-
kasta tietoa seuratoiminnan kehittämiseen ja tilaisuuksia 
yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Koulutuksien koko-
naiskoordinoinnista vastaa voimistelujaosto. Jaosto järjes-
tää valmentajilleen ja ohjaajilleen myös sisäistä koulutusta.
Kilpailuihin osallistuminen edellyttää seuralta tuomarikou-
lutuksen käyneitä esteettömiä tuomareita.
Rantaperkiön Isku voimistelujaosto kannustaa valmentajia 
ja tuomareita kouluttautumaan tuomariksi sekä ohjaa alem-
man luokan tuomareitaan jatkokoulutuksiin. Tavoitteena 
on saada jatkossakin lisää korkeamman luokan tuomareita. 
Tuomarit ovat joukkueiden apuna jo harjoituksissa kilpailu-
ohjelmien koreografioiden suunnitteluvaiheessa.
Seuraan rekrytoidaan säännöllisesti uusia ohjaajia ja val-
mentajia. Ohjaajahankinta tapahtuu usein seuran omista 
harrastajista, mutta myös muut valmennuksesta kiinnostu-
neet, esim. opiskelujen tai Tampereelle muuton myötä, ovat 
tervetulleita ohjaajiksi ja valmentajiksi seuraamme. Näin 
saamme lisää osaamista ja ajatustenvaihtoa valmennuk-
seen. Rekrytointia seuraan toteutetaan myös MOL.fi -sivus-
ton kautta.

11. YHTEINEN SEURA – YHTENÄISET TOIMINTATAVAT
Rantaperkiön Isku ja sen voimistelujaosto haluaa kaikella 
toiminnallaan pyrkiä yhtenäiseen ja tasavertaiseen toimin-
taan jäsentensä hyväksi. Voimistelujaoston, ja sen edeltäjän 
naisjaoston, toiminta on yli 90 vuoden ajan ollut merkittävää 
ja laajasti tunnettua ja toiminta on sitä edelleen. Toimintam-
me menestystekijöitä ovat pitkäaikaiset toimijat, vastuul-
lisuus, monipuolisuus, halu toimia seuramme ja harrasta-
jiemme hyväksi, sekä toiminnan jatkuvuus yhteiskunnan 
muutoksista huolimatta.
Myös Rantaperkiön Iskun yli 40 -vuotias kesänviettopaikka 
Tampereen Teiskossa luo jäsenille ja yhteistyökumppaneil-
lemme mahdollisuuden lomanviettoon, leirien ja tapahtu-
mien järjestämiseen ja yhdessäoloon. Yhteiset leirit, retket, 
kilpailumatkat, tapahtumat ja koulutukset tulevat jatkossa-
kin olemaan osa tunnetun urheiluseuramme toimintaa. Toi-
mintamme monipuolisuutta lisää vielä yhteistoiminta toisen 
lajimme lentopallon kanssa.
Iskulla on yli satavuotinen vahva historia takanaan ja sen vii-
toittamaa tietä jatkamme eteenpäin!
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Joukkuevoimistelijoille tasaerälaskutus
Joukkueille laaditaan joukkuekohtaiset budjetit kau-
delle. Budjetin perusteella kulut jaetaan kuuteen tasa-
erään, jotka laskutetaan kuukausittain. Ensimmäinen 
lasku kevätkaudelle tulee tammikuussa, syyskaudelle 
elokuussa. 
Kevätkauden 2020 osalta joukkueiden vastuuval-
mentajat palauttavat jv-koordinaattorille tammikuun 
alussa kevään joukkuekohtaiset harjoitusmäärät, ko-
koonpanot, kilpailut, leirit, sekä puku- ja muiden han-
kintojen kustannusarvion, joiden perusteella budjetit 
laaditaan yhteistyössä vastuuvalmentajan ja vv:n kans-
sa. Kesäkuussa lähetetään tasauslasku, jossa on huo-
mioitu joukkueen toteutuneet kulut kauden aikana.

Harjoitusmaksujen muodostuminen/laskutapa 
muuttui syksyllä 2019 vanhempien palautteen 
perusteella
Harjoitusmaksun laskelmatapa muutettiin syksyllä 
2019 tunti- ja tasoperusteiseksi.  Tällöin ei ole merki-
tystä tyttöjen määrällä joukkueessa. Joukkueet jae-
taan eri perusmaksutasolle perustuen kilpailusarjaan 
(harraste-, kilpa- ja SM-sarja), harjoitusviikkoihin ja val-
mentajien saamiin peruskorvauksiin. Perusmaksuun 
sisältyvät hallintokulut, musiikkikustannukset, Voimis-
teluliiton jäsenmaksu, valmentajien lisenssit, vastuu- ja 
tiimivalmentajien kausikorvaus. Tähän perusmaksuun 
lisätään saleista ja valmentajan tuntikorvauksesta tu-
levat maksut. Saliperuutuksista johtuvat korvaavat 
harjoitukset sisältyvät harjoitusmaksuun. Korvaavan 
harjoituksen tulee olla samanpituinen kuin peruttu 
vuoro sekä tilan tulee olla suunnilleen samanhintainen 
kuin peruttu vuoro. (korvaava vuoro ei aina kuitenkaan 
pysty olemaan täysin samaan aikaan). Ylimääräisten = 
extraharjoitusten kustannukset laskutetaan voimisteli-
joilta erikseen (sali ja valmentajien palkat). 
Harjoitusmaksut on jaettu viiteen tasoon harjoitustun-
tien mukaan.  Keväällä 2020 noudatetaan syksyn 2019 
harjoitusmaksuja, maksuihin saatetaan tehdä tarkis-
tuksia syksyllä 2020.

Laskutus
Hyvitykset ja laskutusaikataulu
Maksuista voi saada hyvitystä lääkärintodistuksella (yli 
kuukauden poissaolo) ilmoittamalla asiasta pikimmi-
ten valmentajalle ja toimistolle. Hyvitystä maksetaan, 
jos urheilija ei pysty osallistumaan harjoituksiin mil-
lään tavoin. Jos urheilija kuitenkin käy harjoituksissa 
ja valmentaja antaa korvaavia harjoituksia urheilijalle, 
hyvitystä ei makseta. Jos voimistelija ei osallistu jo-
honkin kilpailuun kauden aikana, tästä tulee ilmoittaa 
toimistolle kauden alussa ilmoitettuihin päivämääriin 
mennessä. Jos voimistelija ei osallistu leirille, siitä tu-
lee ilmoittaa 1 kk etukäteen. Äkillisissä sairastumis-
tapauksissa tarvitaan lääkärintodistus, jos maksuista 
haetaan hyvitystä.
Laskut lähetetään viimeistään kuun 15. päivä ja laskun 
eräpäivä on saman kuun lopussa. Laskut tulevat van-
hemman/voimistelijan sähköpostiin osoitteesta info@
hoika.net. Maksuihin saa erityisjärjestelyitä ottamalla 
yhteyttä jv-koordinaattoriin. Maksut tulee olla makset-
tuna ennen uuden kauden alkua. Maksamattomat las-
kut ovat perintäkelpoisia.

Voimistelujaosto tukee
Voimistelujaosto tukee voimistelijoita maksamalla • 
suuren osan hallintokuluista (työntekijöiden palkka-
us, pankki- ja muut taloushallinnon kulut, toimiston 
vuokra, jäsenjärjestelmät ym. seuran toimintaan liit-
tyvät kulut) • valmentajien ruokailu- ja majoituskuluja 
kilpailuissa • osan salimaksuista • kutsuleireillä yhden 
valmentajan/joukkue päivärahat ja leirikulut matkaku-
luja lukuun ottamatta • tuomareiden kulut • kouluttau-
tuvien valmentajien kausikorvaukset • ulkopaikkakun-
talaisten valmentajien matkakulut • valmentajien ja 
tuomareiden kouluttautumisen

Harjoitustunteja/viikko  Harjoitusmaksu

 2 - 3,5  230 €
 4 - 5,5 340 €
 6 - 7,5 410 €
 8 - 9,5 485 €
 10 -  545 €
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• Seuratoiminta on yhdessä tekemistä. Olen innostunut 
ja kiinnostunut lapseni harrastuksesta ja kannustan 
häntä siinä.  
• Osallistun seuran eri tapahtumiin ja voimistelun tuki-
toimintaan, kuten talkootoimintaan.
• Ohjaan lastani omatoimiseen ja vastuulliseen toimin-
taan harjoituksissa, kilpailuissa, leireillä; myös vapaa-
ajalla. 
• Tuen lastani positiivisessa hengessä ja kuuntelen hän-
tä.
• Annan työrauhan valmentajille ja muille toimijoille. 
Tarpeen vaatiessa annan palautetta ja esitän kysymyk-
siä heille suoraan rakentavassa ja hyvässä hengessä, 
aina aikuisten kesken.
• Käyttäydyn kilpailu- yms. tapahtumissa esimerkilli-
sesti ja kannustan kaikkia. En arvostele ketään.
• Huolehdin, että lapseni saapuu ajoissa harjoituksiin 
ja hänellä on oikeat varusteet mukanaan. Opetan hän-

tä myös vähitellen huolehtimaan näistä asioista itse.
• Mahdollisissa sairas- ja muissa poissaolotapauksissa 
sekä kaikissa harrastukseen liittyvissä asioissa olen 
heti yhteydessä oman lapseni valmentajaan.
• Tuen lastani koulunkäynnissä ja painotan koulun tär-
keyttä. Autan myös tarvittaessa koulun ja harrastuksen 
yhteensovittamisessa.
• Huolehdin terveellisestä urheilijan ruokavaliosta ja 
riittävästä vedenjuonnista, myös kilpailuissa. Herkutte-
lu on sallittua silloin tällöin, mutta ei kilpailuissa, ellei 
toisin ole valmentajan kanssa sovittu. 
• Huolehdin lapseni riittävistä yöunista ja palautumi-
sesta. Kannustan häntä myös saavuttamaan yleisen 
20h/vko liikuntasuosituksen.
• Olen aktiivinen joukkueen käyttämissä tiedotuskana-
vissa ja seuraan niitä. Huolehdin maksuista ajoissa ja 
sovin tarvittaessa joukkuevoimistelun koordinaattorin 
kanssa maksujärjestelyistä.

• Sitoudun kauden alussa olemaan joukkueessa kau-
den loppuun saakka.
• Hoidan koulunkäyntini tunnollisesti. Teen läksyt heti 
koulun jälkeen ja aloitan kokeisiin yms. valmistautumi-
sen ajoissa. 
• Olen kaikkien kaveri enkä kiusaa ketään. Puhun heti 
vanhempieni tai valmentajieni kanssa mahdollisista 
ongelmista tai jos jokin asia mietityttää minua.
• Kunnioitan ja tottelen aikuisia sekä valmentajia, yhtä 
lailla myös apuvalmentajia.
• Tulen harjoituksiin ajoissa asiaan kuuluvat varusteet 
mukana.
• Teen aina harjoituksissa parhaani ja annan joukkue-
kavereille harjoittelurauhan. 
• Kilpailutapahtumissa noudatan valmentajien ohjeita.
• Käytän joukkueen edustusasuja sekä mahdollisia 
seura-asuja niin treeneissä kuin kilpailuissakin. Kun 
käytän asuja vapaa-ajalla, olen erityisen tarkka siitä 
mitä teen ja kuinka käyttäydyn.
• Huomioin, että myös omatoiminen harjoittelu vapaa-
ajalla vaikuttaa olennaisesti kehittymiseeni.

• Muistan, että joukkuelajissa poissaolot vaikuttavat 
todella paljon kokonaisuuteen. Ilmoitan poissaoloista 
mahdollisimman pian valmentajilleni.
• Syön terveellistä, monipuolista ja urheilijalle sopivaa 
ruokaa, n. 5-7 ateriaa päivässä. Juon riittävästi vettä 
päivän aikana. Herkuttelukin on silloin tällöin ok! Huo-
mioin myös kilpailuissa oikeanlaiset eväät ja ateriaryt-
min.
• Pidän huolen siitä, että saan riittävästi unta, noin 
9-10h/vrk. Huolehdin säännöllisestä nukkumaanme-
noajasta myös viikonloppuisin.
• Huolehdin palautumisesta ja tiedostan, että siihen 
vaikuttavat mm. loppuverryttely harjoituksissa, pa-
lauttavat venyttelyt kotona, ravinto, uni ja lepo sekä 
huoltava harjoittelu.
• Kerron välittömästi valmentajille tai vanhemmille, jos 
tunnen kipua jossain tai jokin muu asia vaikuttaa har-
joitteluuni!
• Nautin voimistelusta ja sen tuomista elämyksistä!

Lähteinä on käytetty mm. Olympiakomitean sivuja ja yhteistyössä vanhempien kanssa laadittuja sääntöjä.

Pelisäännöt
VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT RANTAPERKIÖN ISKUSSA

VOIMISTELIJOIDEN PELISÄÄNNÖT RANTAPERKIÖN ISKUSSA
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Rantaperkiön Isku on yleishyödyllinen seura, jonka toi-
minta pohjautuu suurelta osin vapaaehtoistoimintaan 
ja talkootyöhön.
Mitä on talkootyö? Yhdistyksen tuloksi katsottavan 
talkootyön on oltava niin sanottua jokamiehen työtä, 
jonka tekemiseen ei vaadita erityistä ammattitaitoa. 
Talkootyö on tilapäistä, ja siitä saatu korvaus on käy-
tettävä yleishyödylliseen toimintaan, eikä korvaus voi 
tulla vain niiden hyväksi, jotka työtä tekevät (vero.fi).
Yleishyödyllisen seuran tulee noudattaa verottajan oh-
jeita koskien joukkueiden tekemää talkootyötä ja jouk-
kueiden hankkimaa sponsorirahoitusta.

Kaikessa talkootyössä/sponsorirahoituksessa nouda-
tamme seuraavia yhteisiä periaatteita:

 Jos joukkue tekee talkoita tai saa sponsoritukea, 
taloudellinen hyöty tulee verotusohjeiden mukaan 
osoittaa KOKO joukkueelle riippumatta siitä, ketkä 
joukkueesta ovat osallistuneet talkoisiin/hankkineet 
sponsorin. Tuloa ei voi jyvittää yksittäisille henkilöille.
 Talkookorvaus/sponsorituki maksetaan seuran ti-
lille/ joukkueen omalle tilille, joka on seuran nimissä. 
Joukkueelle voidaan avata tili vain seuran hallituksen 
päätöksellä. Talkookäytännöistä ja toteutuksesta on 
aina sovittava a.o. jaoston tai hallituksen kanssa. 
 Seuran jaostojen ja hallituksen on oltava tietoinen 
seuran nimissä tapahtuvista talkoista ja hankituista 
sponsoreita. Laskutuksen hoitaa vain seuran valtuutta-
ma henkilö. 

Seura haluaa kannustaa joukkueita ja jäseniään tal-
kootyöhön, koska harrastusmaksut tuntuvat nousevan 
vuodesta toiseen. Maksujen kohoaminen johtuu mo-
nista tekijöistä, mm. Tampereen kaupungin vuosittain 
nousevista salivuokrista sekä kilpailujen ja turnausten 
ja lajiliittojen kulujen kohoamisesta. Yhdessä tehdyt 
talkoot lisäävät myös yhteenkuuluvuutta seuran/jouk-
kueiden ja lajien sisällä!

Seura ei ota talkoiden/sponsoreiden rahamäärästä 
osuutta itselleen kulujen kattamiseen, vaan joukku-
een keräämä raha käytetään suoraan oman joukkueen 
kuluihin. Toimiston lisääntyvä työ koskien talkoolas-
kutuksia korvataan nostamalla hiukan toimistokuluja, 

jotka laskutetaan harrastusmaksujen ja muun lasku-
tuksen yhteydessä.

Seura järjestää säännöllisesti monenlaisia pieniä ja 
suuria tapahtumia ympäri vuoden ja niistä saatava 
tuotto on merkittävä osa toiminnan rahoitusta sponso-
rituottojen ohella. 
• Kilpailut/tapahtumat/ottelut ja turnaukset ovat ja-
ostojen talkootapahtumia ja hyvitys edullisina kausi-
maksuina koskee jokaista urheilijaa.
• Kaikki joukkueet vanhempineen osallistuvat erilai-
siin talkoisiin mahdollisuuksien mukaan, ja joukkuei-
den tehtäviä/vastuualueita kierrätetään eri tapahtu-
missa.

Talkootyö/sponsorit

Lisätietoja: 
Aira Ikonen, 

Rantaperkiön Iskun ry, puheenjohtaja, 
ikonenaira@gmail.com

Johanna Juurikorpi, 
voimistelujaosto, puheenjohtaja, 
johanna.juurikorpi@gmail.com
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- Voimistelun aloittaminen joukkueessa merkitsee perheelle 
sitoutumista joukkuevoimistelutoimintaan myös maksujen 
osalta. Mikäli voimistelija lopettaa kesken kauden, maksuja 
ei palauteta. 
- Voimistelijan ja huoltajan tiedot (osoitteenmuutos, säh-
köposti laskutusta varten ja allergiat) tulee olla ajan tasalla 
Hoika-jäsenjärjestelmässä.  Alaikäisen lapsen huoltajan on 
rekisteröidyttävä järjestelmään ja lisättävä lapsi alikäyttä-
jäkseen. Järjestelmään pääset nettisivujemme kautta.  
- Kilpaileminen Rantaperkiön Iskun joukkueessa edellyttää 
seuran jäsenyyttä, sillä kilpailuihin voi seuran nimissä osal-
listua vain seuran jäsenet. Jäsenmaksu (5€ alle 15v, 20€ yli 
15v) maksetaan kertasuorituksena kauden alussa. 
- Seura pitää jäsenistään yllä jäsenrekisteriä nimi- ja osoite-
tietoineen. Kaupungin seuralle myöntämä toiminta-avustus 
perustuu mm. jäsenmäärään ja toiminnan laajuuteen.
- Voimistelujaosto laskuttaa joukkuevoimistelun maksut 
jäsenjärjestelmän (Hoika) kautta sinne ilmoitettuun sähkö-
postiin. Laskut maksetaan eräpäivään mennessä viitenume-
roa käyttäen laskussa ilmoitetulle tilille. Avoimia saatavia 
karhuttaessa maksumuistutukseen lisätään 5€ laskutuslisä 
sekä lakisääteinen viivästyskorko. Vanhemmat pystyvät itse 
seuraamaan laskujaan Hoikasta laskut välilehden alta. Jär-
jestelmä ei päivity reaaliajassa laskujen osalta vaan päivitys 
pyritään tekemään joka torstai! 
- Kaikki kauden aikana tulevat laskut on mahdollista jakaa 
useampaan maksuerään sopimalla asiasta joukkuevoimis-
telun koordinaattorin kanssa joukkuevoimistelu@rantaper-
kionisku.com tai 045-2075377. Laskut ovat perintäkelpoisia, 
eli mikäli voimistelijalla on kaksi tai useampia avoimia las-
kuja ilman sovittua maksusuunnitelmaa, seura siirtää laskut 
perintätoimiston hoidettavaksi. Laskut lähetetään huoltajal-
le.
- Jokaisella kilpailuihin osallistuvalla voimistelijalla tulee 
olla voimassa oleva Voimisteluliiton kilpailulisenssi sekä 
vakuutus. Lisenssin tulee olla voimassa, kun joukkueita il-
moitetaan kilpailuihin ja näin ollen voimistelija voidaan li-
sätä kilpailevaan kokoonpanoon. Varmistattehan lisenssiä 
hankkiessanne, että seurakenttään tulee Rantaperkiön Isku! 
Jos ette tilaa vakuutusta lisenssin yhteydessä, varmistatte-
han, että oma vakuutuksenne on riittävän kattava. Lisenssit 
ostetaan Hoika-järjestelmän kautta. Varmistattehan joukku-
een VV:ltä / valmentajalta, mikä lisenssi tulee hankkia! Uusi 
lisenssikausi alkaa aina syyskuusta.
- Rantaperkion Iskun päivitetyn tietosuojaselosteen löydät 
seuran nettisivuilta www.rantaperkionisku.com/seura/tie-
toa-seurasta/tietosuojaseloste/ 
- Hoika- jäsenjärjestelmästä löydät myös Voimisteluliiton tie-
tosuojaselosteen
- Piruetin joukkuevaatetilaukset tehdään suoraan netistä 
seurasivujen kautta ja tilaus maksetaan saman tien. Linkki 

seurasivuille www.piruetti.fi/seurat . Tilausjaksoja on yleen-
sä muutama kauden aikana. Seurasivulla esillä olevat tuot-
teet ja hinnat on sovittu seuran kanssa. Tilatut tuotteet toi-
mitetaan Hatanpään koululle. Tutustuthan huolella ohjeisiin 
Piruetin seurasivuilla. Jos seuratilauksen yhteydessä tila-
taan muita tuotteita, näistä saa 10% alennuksen. Jos haluaa 
tilata pelkästään muita kuin seuratuotteita, ostokset täytyy 
tehdä myymälässä ja mainita oma seura, jotta alennuksen 
saa. 
- Mahdolliset seuravaatteet laskutetaan erikseen Rantaper-
kiön Isku ry:n toimesta. Myös perheenjäsenet voivat hankkia 
seuravaatteita, www.rantaperkionisku.com/seura/seura-
tuotteet/seuravaatteet/
- Kuvat ovat osa lajiamme, ja Rantaperkiön Iskun voimiste-
lijoita kuvataan seuran harjoitusvuorojen sekä kilpailujen ja 
tapahtumien yhteydessä. Kuvia käytetään seuran toiminnan 
mainostarkoituksessa kotisivuilla, facebookissa, instagra-
missa ja muissa mainosmateriaaleissa, esim. julisteissa. Ku-
vista valitaan julkaistaviksi huolellisesti pelkästään ne otok-
set, jotka kuvaavat hienoa harrastustamme positiivisessa 
valossa. Tarvitsemme tähän toimintaan tietysti molempien 
huoltajien ja täysi-ikäisten harrastajien suostumuksen. Jos 
et halua omia tai perheenjäseniesi kuvia käytettävän Iskun 
sivuilla, se onnistuu helposti ilmoittamalla siitä suoraan toi-
mistolle osoitteeseen joukkuevoimistelu@rantaperkionisku.
com. 
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Tärkeitä toimintatapoja 
Rantaperkiön Iskun jv-toiminnassa

Rantaperkiön Isku 
www.rantaperkionisku.com/ & Facebook & Instagram

 
Käy tykkäämässä Facebook-sivuistamme sekä 

seuraa meitä Instagramissa (@raisku_voimistelu) 
niin tiedät, mitä Iskussa tapahtuu!

Liity myös ISKUN voimistelukirppikseen Facebookissa. 



VASTUUALUEET 
Liitto 
• tekee kv-kilpailuihin osallistumisvalintoja joukkueiden kil-
pailumenestyksen ja valmentajien hakemusten perusteella, 
mikäli matka on liiton matka
• hoitaa myös joitakin käytännön järjestelyitä paikan päälle 
kilpailuista riippuen

Voimistelujaosto
• tekee matkaan lähtijöille rahoitus- ja maksusuunnitelman 
rahastonhoitajan kanssa yhteistyönä
• voimistelujaosto voi myös tehdä ja suunnitella ryhmilleen 
ulkomaille suuntautuvia esiintymis- ja kilpailumatkoja
• voimistelujaosto voi päättää matkajärjestelyitä koskevista 
muutoksista tapauskohtaisesti
• hakee mahdollisia avustuksia ja stipendejä ja avustaa mat-
kan kuluissa taloudellisen tilanteensa mukaan
• huolehtii siitä, että lähtijät saavat mukaansa muistamisia/
matkamuistoja kisajärjestäjille/muille osallistujille, jos näitä 
tarvitaan
• huolehti, että kaikilla matkalle lähtijöillä on rooli verotuk-
sellisista syistä, liittyen joukkueeseen ja matkan luontee-
seen. 

Valmentaja 
• suunnittelee vuositasolla tarkoin, mihin kv-tapahtumiin 
joukkueen kannattaa osallistua ja hakee liitolta aktiivisesti 
kisaedustuksia = tekee pitkäntähtäimen suunnitelman sään-
nöllisesti toistuvien ulkomaisten esiintymis- ja näytösmat-
kojen osalta jo edeltävinä vuosina
• ilmoittaa voimistelujaostolle joukkueen matkoista ensisi-
jaisesti tiedon matkan  
vahvistuttua
• toimittaa voimistelujaostolle kustannusarvion matkasta, ja 
on hyvissä ajoin jaostoon ja vanhempiin yhteydessä kysyen 
lupaa matkalle lähtöön
• Palaveeraa vanhempien kanssa valmentajien, huoltaja-
valmentajien ja huoltajien tehtäväkuvista matkan aikana 
(kilpailut, harjoitukset, poikkeustilanteet, sairaustapaukset 
jne.). Samassa palaverissa sovitaan myös siitä, kuka infor-
moi kotimaahan jääviä vanhempia matkan aikana (milloin 
saavuttiin perille, koska lapsi on tavoitettavissa, milloin ol-
laan takaisin kotikentällä jne.).
• käy voimistelijoiden kanssa läpi toimintaohjeet koskien 
ulkomaan matkoja (käyttäytymissäännöt kilpailupaikalla, 
vapaa-ajalla, kansallislaulujen soidessa, banketeissa jne.)
• huolehtii kilpailupaikalla aikatauluista; milloin pitää olla 
missäkin
• huolehtii matkakertomuksen tekemisestä voimistelujaos-
tolle toimintakertomusta ja kotisivuja/jäsenlehteä varten tai 
delegoi tämän tehtävän voimistelijoille/huoltajille
• laatii ja harjoituttaa joukkueen esiintymis-/kilpailuohjel-
mat huolellisesti, ja liittää niihin ripauksen suomalaisuutta 

tilanteeseen sopimalla tavalla
• Pitää vanhemmille huoltajien ja matkanjohtajan kanssa 
matkan jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa käydään matka 
vielä läpi; miten matka on mennyt. Kerää kehittämisehdo-
tukset niin joukkueelta kuin vanhemmiltakin. 

Matkanjohtaja 
• tekee kilpailuista riippuen matkustus-, majoitus- ja ruokai-
luvaraukset
• informoi vanhempia mistä tarjoukset matkoihin on pyydet-
ty ja kertoo säännöllisesti järjestelyiden etenemisestä
• muistuttaa valmentajan kanssa yhteistyössä vanhempia 
siitä, mitä matkaan otetaan mukaan, paljonko taskurahaa, 
passien ja viisumien voimassaolo jne.
• tekee suunnitelmat/varaukset hyvissä ajoin etukäteen, kos-
ka usein kilpailuja pidetään pienillä paikkakunnilla, joissa on 
paljon voimistelijoita yhtä aikaa liikenteessä
• varmistaa lähtijöiden vakuutusturvan ulkomailla, ja on yh-
teyshenkilönä kaikissa matkajärjestelyihin liittyvissä asiois-
sa
• pitää yhdessä valmentajien ja matkaan lähtevien kanssa 
tiedotustilaisuudet ennen matkaa ja sen jälkeen
• ottaa selvää kohdemaan elinolosuhteista, tapakulttuurista 
ym. ja kertoo niistä lähtijöille
(konsulaateista ja maiden edustustoista saa tietoa) 

Matkan rahastonhoitaja 
• pitää huolta lähtijöiden rahaliikenteestä esim. matkaa var-
ten perustetulla tilillä
• selvittää matkajärjestäjän vaatimat maksuaikataulut, ja 
tekee lähtijöille realistisen maksuaikataulun, jonka voimis-
telujaosto on vahvistanut ennakkosuunnitelman mukaan 
(yhteistyössä voimistelujaoston kanssa)
• jyvittää talkoilla tehdyt varat lähtijöiden kesken, mutta ei 
ole automaattisesti matkan talkoovastaava
• toimittaa perheille jaoston päättämän maksusuunnitelman 
ja huolehtii siitä, että maksut perheiltä tulevat ajoissa
• noudattaa kaikilta osin seuran tekemää talkoo-ohjeistusta, 
jossa matkaa varten tehdyt talkoot tehdään kaikkien lähti-
jöiden hyväksi, ei yksittäisen lähtijän hyväksi

Huoltajat 
• huolehtivat ryhmästään matkan ajan ja ovat kilpailu- ja 
esiintymispaikoilla annetun aikataulun mukaisesti
• vastaavat voimistelijoiden juoma- ja ruokahuollosta ja siitä, 
että porukka pysyy koolla
• tietävät toimintaohjeet äkillisten tilanteiden varalle; val-
vontavastuut esim. sairaustapauksissa
• huolehtivat joukkueiden mahdollisista yhteisistä rahakuk-
karoista, joista maksetaan kaikki yhteiset juoksevat kulut 
(lisäeväät, juomat)
• mikäli matkasta jää rahaa hoidetaan palautus voimisteluja-
oston ohjeiden mukaan perheille 

Ulkomaan matkat
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• tekevät ravintoloissa ruokatilaukset kootusti, ei jokainen 
tyttö omaansa
• Laskennallisesti jokaista 10 alaikäistä voimistelijaa kohti 
matkalle lähtee yksi valmentaja ja kaksi huoltajaa!
 
Voimistelijat 
• liikkuvat aina vähintään kolmen hengen ryhmissä  
• huolehtivat siitä, että kaikilla ryhmäläisillä on matkapuhe-
limet ja rannekellot päällä/oikeassa ajassa
• huolehtivat omalta osaltaan aikataulujen noudattamisesta, 
omien tavaroiden huolehtimisesta, asiallisesta pukeutumi-
sesta ja käyttäytymisestä matkan aikana sekä vapaa-ajalla 
että kilpailu- ja esiintymispaikalla 
• Päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty; tämän sään-
nön rikkomisesta voimistelija lähetetään kotimaahan välit-
tömästi omalla kustannuksellaan!

Kilpailu-/tapahtumajärjestäjä paikan päällä 
• huolehtii tiedotuksesta ennakkoon
• huolehtii tapahtuman järjestelyt sen mukaan, miten koh-
demaassa tapahtumat on totuttu järjestämään
• tekee tapahtumasta riippuen majoitus- ja ruokailuvarauk-
sia
• huolehtii tapahtumasta riippuen kuljetuksista kisapaikalle/-
paikalta (esim. Miss Valentine, Festival del Sole) 

Turistit
• Matkat kilpailuihin ja tapahtumiin ovat aina elämyksiä, sik-
si turistinakin kannattaa suunnitella oma matkansa liikunta- 
ja kilpailupaikkakunnille ulkomaille.
• mikäli seuran kilpailu- ja esiintymismatkalle lähtee turiste-

ja yksittäin tai ryhmissä, maksavat turistit oman matkansa 
kokonaisuudessaan, vaikka matkavaraus olisi tehty
kilpailijoiden/esiintyjien matkan varauksen yhteydessä

Matkojen rahoitus/talous
• Voimistelujaosto edellyttää, että lähtijät maksavat matkan-
sa ennen matkalle lähtemistä; jaosto tekee vuosittain toi-
mintaansa koskevan talous- ja toimintasuunnitelman, joten 
se ei aina pysty nopealla aikataululla reagoimaan yllättäviin 
isoihin menoihin (esim. lentolippukulut).
• Voimistelujaosto maksaa kahden valmentajan kilpailumat-
kojen matkakulut kokonaisuudessaan (sekä matkustus- että 
kilpailupäiviltä). 
• muiden valmentajien/valmentaja-huoltajien matkakuluis-
ta laskutetaan 50 % voimistelijoilta, loput he maksavat itse 
joukkueen päätöksen mukaisesti
• Jos matkanjohtaja lähtee itse matkalle mukaan, siirretään 
osa hänen matkakuluistaan voimistelijoiden maksettavaksi.
• Jos matkan rahastonhoitaja lähtee itse matkalle mukaan 
(esim. huoltajaksi), siirretään osa hänen matkakuluistaan 
voimistelijoiden maksettavaksi.
• tehdyt maksuaikataulut pyritään pitämään joustavina, jos 
joku matkaan lähtijä tarvitsee lisää maksuaikaa
• matkaan lähtijöiltä peritään varausmaksu, jolla matkaan 
lähtijä vahvistaa osallistumisensa

- joukkueen valmentaja koordinoi VV:n toimintaa
- työnjaot sovitaan valmennustiimiläisten ja VV:n tehtävien 
kesken kausittain (syksy- kevätkesä)
- jokaiselle joukkueelle suositellaan 1 -2 Vanhempain Vastaa-
vaa, joiden kanssa valmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä
- VV toimii linkkinä urheilijoiden, vanhempien, valmentajien 
ja jaoston välillä
- parhaimmillaan VV-toiminta takaa valmentajille rauhan 

keskittyä valmentamiseen
 
VV:N TEHTÄVÄT: 

Talous
- huolehtii joukkueen talousasioista voimistelujaoston ohjei-
den mukaisesti
- pitää kirjaa joukkueen talkoista ja pukuasioista yhteenveto-

Vanhempain Vastaava
Rantaperkiön Iskun joukkuevoimistelutoiminnassa on syksystä 2014 lähtien ollut käytössä

Vanhempain Vastaava-toimintamalli. Tällä pyritään edistämään vanhempien ja voimistelujaoston 
välistä yhteistyötä sekä auttamaan valmentajia joukkueen toiminnassa. Jaosto kutsuu VV:t kokoon 

tarvittaessa (vähintään kerran kaudessa) ja he saavat kiitoksena 10x- lippuvihkon seuran 
harrasteliikunnan aikuisten tunneille.

KIITOS, että olet mukana seuratoiminnassa! #rantaperkiönisku #parhaassaiskussa #iskuperhe
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lomakkeilla niin, että joukkuevoimistelun koordinaattori voi 
hoitaa voimistelijoiden laskutuksen sen mukaan
- toimittaa valmentajien tekemän talousarvion tiedoksi van-
hemmille

Tiedotus
- tiedottaa joukkueen vanhemmille ajankohtaisista asioista, 
kuten leiri- ja kisapäivistä
- tiedottaa joukkueen vanhemmille tarvittaessa koko seuran 
ja voimistelujaoston toiminnasta
- kutsuu koolle joukkueen vanhemmat n. kerran kaudessa ja 
tarpeen mukaan
- muistuttaa vanhempia Hoika-jäsenjärjestelmän tietojen 
tarkistamisesta ja päivittämisestä
tarpeen mukaan
- osallistuu voimistelujaoston järjestämiin VV-palavereihin

Talkoot, tilaisuudet ja varainhankinta
- toimii yhteyshenkilönä ja koordinoijana oman joukkueen-
sa osalta talkoissa ja muissa
varainhankintatapahtumissa
- organisoi talkoolaiset joukkuevoimistelukoordinaattorin 
antamiin tehtäviin ja ilmoittaa
osallistujat hänelle
- selvittää kiinnostuneet mahdollisiin inventaarioihin ja pal-
lotyttöjen tehtäviin sekä muihin
varainhankintatapahtumiin
- pitää kirjaa näihin osallistuneista ja ilmoittaa tiedot kauden 
lopuksi joukkuevoimistelun
koordinaattorille yhteenvetolomakkeella

Hankinnat
- huolehtii yhdessä valmennustiimin kanssa mahdollisista 
asu-, väline- ja tarviketilauksista
- toimittaa näistä tiedot joukkuevoimistelun koordinaattoril-
le laskutusta varten

Kilpailut ja leirit, tehtävänjako
VV
- muistuttaa vanhempia kilpailulisenssin hankinnasta/voi-
massaolosta syksyisin ja selvittää tarvittaessa valmentajilta 
minkä lisenssi joukkue hankkii 
- tiedottaa vanhempia aikatauluista - auttaa valmentajaa 
juoksevissa asioissa 

- organisoi tarvittaessa leiri- ja kilpailumatkoja 
- on tarvittaessa valmentajien apuna kilpailupäivän aikana
- huolehtii, että joukkueella on ensiapulaukku ja se kulkee 
aina mukana

Joukkuevoimistelun koordinaattori
- tekee bussien yhteisvaraukset (Joukkueen tiedot -kaavak-
keen pohjalta)
- huolehtii kilpailujen ruokailujen ja majoitusten yhteisvara-
uksista

Valmentaja
- hoitaa Ilmoittautumiset kilpailuihin
- tekee leirihakemukset
- Muista tehtävistä sovitaan aina erikseen valmennustiimin 
kanssa!
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Millainen on hyvä VV?
- hoitaa annetut tehtävät
- on tasapuolinen, avarakatseinen ja positiivinen
- on aktiivinen organisoija
- huolehtii, että asiat sujuvat ajoissa
- ottaa selvää, ellei tiedä
- huomioi, että joukkue on osa seuraa
- kannustaa ja lohduttaa
- noudattaa periaatetta, että jokainen on yhtä arvokas



Tammikuu 
 Voimisteluliiton rinkileirit
 Avoimet jv-harjoitukset
 Joukkueiden loppiaisleiri
 Harrasteliikunnan kevätstartti 
 Kevätkauden harrasteliikunta alkaa
 Isku perhe -tapahtuma

Helmikuu
 Sydän-Suomen seuratapaaminen
 Isku perhe -tapahtuma
8.2. TUL:n avoimet ryhmätanssikilpailut,
  Isku järjestää  

Maaliskuu
 Seuran kisakatselmus/harkkakisa
 Isku perhe -tapahtuma

Huhtikuu
 TUL:in piirin kilpailut,  Tampere
4. -5.4. Joukkuevoimistelu Cup Tampere
19.4. Joukkuevoimistelu Cup Tampere
25.4. Joukkuevoimistelu Cup, 
 Isku järjestää Tampere
 Isku perhe -tapahtuma
 Kevätkauden harrasteliikunta päättyy 
 (aikuiset)

Toukokuu
2. – 3.5. Voimisteluliiton Yli 14 -vuotiaiden SM- ja 
 mestaruuskilpailut Pasila
23. -24.5. Voimisteluliiton 12-14 -vuotiaiden SM- 
 ja mestaruuskilpailut Hämeenlinna
 Kilpasarjojen Voimisteluliiton mestaruus-  
 kilpailut
 Joukkuevoimistelun TUL:n mestaruus-
 kilpailut
12.5. Harrasteliikunnan ja joukkuevoimistelun   
 kevätjuhla/-näytös
 Kevätkauden harrasteliikunta päättyy 
 (lapset, nuoret ja perheet)
 Kesäkauden harrasteliikunta alkaa

Kesäkuu
 05.06. - 07.06. Voimistelupäivät Kuopio 
 Iskun kesäleiri
                           Lasten ja perheiden liikuntatuokiot
 Aikuisten kesäkausi
    ISC kilpailut Turussa (joukkuevoimistelu,   
 rytminen voimistelu ja tanssi) Turku
28.6. – 3.7. Festival del Sole-tapahtuma Italia  Riccione

Heinäkuu
 Aikuisten kesäkausi

Elokuu
 Voimisteluliiton rinkileirit
 Avoimet jv-harjoitukset
 Kauppakeskuksien esittelytapahtumat; 
 seuran toiminnan esittely
 Aikuisten kesäkausi

Syyskuu
 Syyskauden harrasteliikunta alkaa
 Sydän-Suomen alueen Seurapäivä
 Isku perhe -tapahtuma

Lokakuu
31.10. 3 lajin kilpailut (jv, rv, ka) Tampere
 Seuran kisakatselmus/harkkakisa
 Isku perhe -tapahtuma

Marraskuu
 Joukkuevoimistelun TUL:n Tampereen 
 piirin kilpailut
28. – 29.11.       JV-välinemestaruuskilpailu, kilpasarjat
                           Voimisteluliiton SM-kilpailut  
 Isku perhe -tapahtuma

Joulukuu
 ISKU Stara 
 Joukkuevoimistelun TUL:n välinemestaruus-
 kilpailut
 Harrasteliikunnan ja joukkuevoimistelun   
 joulujuhla/-näytös
 Isku perhe -tapahtuma
 
 Syksyn harrasteliikuntakausi päättyy

Tapahtumakalenteri 2020
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Syysvuosikokous    Kevätvuosikokous

HALLITUS 
Aira Ikonen, puheenjohtaja

Jukka Leiniö, sihteeri
Mariikka Santaharju, varapuheenjohtaja

Marita Mustonen, taloudenhoitaja
kolme muuta jäsentä
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Seuran organisaatio
RANTAPERKIÖN ISKU r.y.

Lentopallojaosto Voimistelujaosto Iskun virkut Iskunranta

Valmentajat,
ohjaajat,

joukkueen-
johtajat

Harraste-
koordinaattori,

jv-koordi-
naattori

Valmentajat, 
ohjaajat, VV:t



Seuran vastuuhenkilöiden 
yhteystiedot 2020

SEURAN PUHEENJOHTAJA Aira Ikonen     ikonenaira@gmail.com  0400-594880
     
Iskun Virkut Merja Hirvelä  040-5420081
 
VOIMISTELUJAOSTO 

Voimistelujaoston puheenjohtaja Johanna Juurikorpi johanna.juurikorpi@gmail.com 045-2398211

Harrasteliikunnan koordinaattori Johanna Meronen harrasteliikunta@rantaperkionisku.com 0400-594882
(lasten ja aikuisten harrasteliikunta) Soittoajat: maanantaisin 9.00-12.00 ja torstaisin 12.00-14.00
 
Joukkuevoimistelun koordinaattori Johanna Ojajärvi joukkuevoimistelu@rantaperkionisku.com 045-2075377
(joukkuevoimistelu ja laskutus) 

LENTOPALLOJAOSTO  
Lentopallojaoston puheenjohtaja Aira Ikonen    ikonenaira@gmail.com 0400-594880
 
Pallokoulut Virpi Ollila virpi.ollila@gmail.com 040-7216553

Juniorit Heikki Hirvelä heikki.hirvela@gmail.com 040-5005726

Juniorit ja Vesilahden pallokoulu Ari Paloniemi arparatkaisee@kolumbus.fi 044-0580110

Aikuisten kuntolentopallo Ari Tuominen ari.j.tuominen@suomi24.fi

Aikuisten kuntolentopallo Eero Korolainen eero.korolainen@gmail.com


