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Seuramme perustamisesta lähtien tavoitteenamme on ollut luoda voimisteluseura, joka mahdollistaa 
seuramme voimistelijoiden menestymisen kansainvälisessä huippuvoimistelussa. Toimintamme perustuu 
pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen huippuvoimistelun mahdollistavaan valmennukseen. Tavoitteenamme 
on saada voimistelijamme kansainvälisten kilpailujen mestareiksi. 

 

Seuramme missiona on luoda laadukas arkiharjoitteluympäristö, joka kestää 
vertailun kaikilla mittareilla. Se pitää sisällään olosuhteet, 
valmennusosaamisen, tukitoiminnot ja yhteistyön suomessa lajin seurojen 
kanssa.  

 

Visiona on olla Suomen johtava voimisteluseura miesten telinevoimistelussa ja 
olla merkittävä toimija tyttöjen telinevoimistelussa. Sekä olla aktiivinen ja 
monipuolinen helsinkiläisten harrastajien liikuttaja. 

 

Mottojamme ovat: 

 kokonaisvaltainen valmentaminen, temppuilua ja sosiaalisia taitoja 
 kaikki saavat osallistua omien kykyjensä mukaan, yksilöllistä kehitystä tuetaan 
 leikkimielisyys selättää suorituspaineet ja ryppyotsaisuuden 

 

 

 

 

 

 

Seura liikuttaa pääkaupunkiseudulla perheitä ja tarjoaa maksullista sekä maksutonta toimintaa 3-vuotiaista 
liikkujista aina aikuisharrastajiin asti. Toiminnassa mukanaolo on vapaaehtoista ja päätös osallistumisesta 
harrastustoimintaan tai kilpailutoimintaan tehdään jäsenperheissä. 

 

HARJOITUKSISSA 
ON HAUSKAA! 

JUMPPA ON 
JEKKUA! 

HUUMORIA 
HAALARIIN! 

HELSINKILÄISTÄ HARRASTETOIMINTAA JA 
KILPAVOIMISTELUA VUODESTA 1997 
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Toimintaohjesäännöt, seuran säännöt, talousohjesäännöt sekä vuosikello ohjaavat seuran päätöksen tekoa, 
toimijoiden vastuualueita sekä toiminnan organisointia. 

 

 

Valmentajien, valmennusryhmien ja harrasteryhmien yhteiset pelisäännöt ohjaavat seuran päivittäistä 
toimintaa ja ohjeistavat jäseniä toimimaan seuran arvojen ja tavoitteiden mukaan. 

Seura on sitoutunut hyvän hallinnon periaatteisiin ja keskustelee, kouluttaa ja tukee valmentajia 
urapolullaan kehittymisessä. Seuran sisäinen valmentajien koulutuspolku pitää sisällään myös 
vastuullisuudesta, eettisistä toimintatavoista, turvallisesta harjoitteluympäristöstä sekä reilun pelin 
pelisäännöistä olevaa koulutusta.  

 

Seura organisaatio ja roolit 

STRATEGINEN JOHTO  
Johtokunta:  Puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenet 
 
STRATEGINEN JOHTO VASTUUT 

• Johtaa, kehittää ja vastaa seuran toiminnasta ja taloudesta sekä näiden suunnittelusta 
• Toteuttaa seuran kokouksen päätökset tai nimeää vastuuhenkilön toteutukseen 
• Vastaa seuran toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja avustushakemuksista 
• Tekee toiminta- ja taloussuunnitelma seuraava toimintavuotta varten 
• Hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
• Valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän eduistaan 
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TURVALLISUUSVASTAAVA 
• Vastaa seuran turvallisesta toiminnasta 

 
OPERATIIVINEN JOHTO 
Toiminnanjohtaja ja kilpavoimisteluvastaava 
 
OPERATIIVINEN JOHTO VASTUUT 

• Pitää jäsenluetteloa ja huolehtii sen ylläpidosta 
• Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
• Suunnittelee, ohjaa, kehittää valmentajien toimintaa ja seuraa valmentajien kehitystä ja toimintaa 
• Suunnittelee, ohjaa ja on vastuussa kausien toiminnasta johtokunnan visioiden perusteella 
• Toteuttaa taloussuunnitelmaa yhdessä johtokunnan kanssa 
• Edistää, ohjaa, kehittää, seuraa ja arvio seuran kilpavoimistelua johtokunnan linjausten mukaisesti  
• Voimistelun toimintasuunnitelman suunnitteluun osallistuminen ja strategian operatiivinen 

toteuttaminen, seuranta ja arviointi johtokunnan ohjeiden perusteella 
• Ohjaajakoulutuksen kehittäminen ja sen ylläpitäminen 

 
ANTIDOPING 

• Vastaa seuran antidopingtoiminnasta 
 
 
VASTUUTOIMIHENKILÖT 
Ympäristövastaava, yhdenvertaisuus ja tasa-arvovastaava ja viestintävastaava 

YMPÄRISTÖVASTAAVA 

• Laatii seuran ympäristösuunnitelman 
• Laskee seuran hiilijalanjäljen 
• Vastuussa seuran ympäristökasvatuksesta 
 

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVOVASTAAVA 

• Ylläpitää seuran toimijoiden pelisääntöjä 
• Vastaa seuran Et ole yksin toiminnasta ja epäasiallisen käytöksen ehkäisystä 

 
VIESTINTÄVASTAAVA 

• Viestinnän vuosikellon tekeminen ja päivitys 
• Ajankohtaisten tietojen päivitys nettisivuille (www.voimisteluseurahelsinki.fi) 
• Somemarkkinointi (face, insta) 
• Sosiaalisen median postaukset (Kisat, tapahtumat, leirit, muut) 
• Kampanjoihin ja teemaviikkoihin osallistumisen suunnittelu (tiedotus jäsenet, valmentajat, some) 
• Viestinnän kehitysyhteistyö yhdessä toiminnanjohtajan ja lajiryhmien kesken 

o Minkälaista näkyvyyttää lajit kaipaavat ja mikä on seuran tarve markkinoinnissa 
• Päivityksien hallinnointi ja koordinointi eteenpäin (leirityksissä oleville valmentajille tai huippu-

urheilijoille) 
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VALMENTAJA 
Vastuuvalmentaja 

VASTUUVALMENTAJAN VASTUUT 

• Laatii ja toteuttaa kausisuunitelmat ryhmilleen 
• Ohjaa ryhmiä ja seuraa niiden kehittymistä 
• Osallistuu tapahtumiin ja leireihin 
• Kouluttaa ja mentoroi apuvalmentajija 

 

 

 

  

 

 

 


