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KAJAANI GYMNASTICS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
	
VISIO		
Kajaani Gymnasticsin visiona on tarjota Kainuun suurimpana urheiluseurana vauvasta 
vaariin laadukasta, terveyttä edistävää ja monipuolista liikuntaa sekä mahdollistaa 
kilpavoimistelu Suomen huipulla. Kilpa-aerobic, telinevoimistelu ja muut voimistelun lajit 
saadaan tukemaan toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla valmennuksessa harrastajien 
menestymiseksi. Seuran toiminnot järjestetään eri lajien harjoittelun ja kilpailujen 
mahdollistavassa voimisteluhallissa. Kajaani Gymnastics pystyy järjestämään kaikille 
halukkaille mielekästä ja sopivan tasoista ohjausta sekä valmennusta. Kajaani Gymnastics 
on haluttu työpaikka ja seuralla on ammattivalmentajia. 
MISSIO	

• Kajaani Gymnastics järjestää voimistelukoulu-, freegym-, ninjagym-, kilpa-aerobic- ja 
telinevoimistelutoimintaa lapsille ja nuorille sekä liikuntakerhoja yhteistyössä 
perusopetuksen kanssa. Seura on mukana urheiluakatemiatoiminnassa. 

	
Toiminta on perhekeskeistä. Vanhemmat ja isovanhemmat ovat mukana seuran 
toiminnassa kullekin sopivalla tavalla, talkootyössä, aktiivisesti mukana kilpailujen 
järjestämisessä sekä kuljettamassa ja kannustamassa, kilpa-aerobiccaajia ja 
telinevoimistelijoita kilpailuissa.  
 
Seuran urheilijat kilpailevat kansallisella tasolla telinevoimistelussa ja kansainvälisellä 
tasolla kilpa-aerobicissa. 
  
 
STRATEGIA 
Kajaani Gymnasticsin voimavara on jatkuva nousujohteinen koulutus ja kouluttautuminen 
sekä yhteistoiminta muiden seurojen kanssa parhaiden käytäntöjen sulauttamiseksi 
toimintoihin. 
Koulutetut ohjaajat ja valmentajat saavat harrastajat innostumaan läpi elämän jatkuvasta 
liikkumisesta harrastuksena ja osan ikää myös kilpalajina. Kajaani Gymnastics saa jo 
harrastuksen aloittaneet pysymään mukana voimistelussa vahvan yhteishengen ja 
laadukkaan toiminnan ansiosta.  Kajaani Gymnastics kannustaa positiivisella asenteella 
jokapäiväiseen liikkumiseen. Uusia harrastajia saadaan mukaan laadukkaalla ohjaamisella 
ja valmentamisella sekä tehokkaasti hoidetulla markkinoinnilla ja viestinnällä. 
 
ARVOT		
Laatu – tarjotaan laadukasta ohjausta koulutettujen ohjaajien toimesta 
Positiivinen asenne säännölliseen liikkumiseen  
Hyvä seurahenki – onnistuminen yhdessä turvallisessa ympäristössä 
Tasapuolisuus, rehtiys ja avoimuus seuratoiminnassa  
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SLOGAN		
MONIPUOLINEN, LAADUKAS, AKTIIVINEN – KAJAANI GYMNASTICS  
 

TOIMINNAN TAVOITTEET  

Tavoitteena on 

● mahdollisimman korkealaatuinen voimistelukoulu-, freegym-, ninjagym, kilpa-aerobic- 
ja telinevoimistelutoiminta, johon lapset ja nuoret haluavat mielellään osallistua ja 
perheet kokonaisuudessaan tulla mukaan seuratoimintaan. 	

● monipuolistaa voimistelun lajitarjontaa niin perheille, aikuisille kuin ikääntyneille.	
● toteuttaa seuratoimintaa rehellisessä reilun pelin hengessä, tiedotetaan avoimesti 

asioista ja noudatetaan seuran eettisiä periaatteita lasten ja nuorten toiminnassa. 	
● tarjota puitteet harrastamiseen, harrastaen kilpailemiseen ja huipulle tähtäävään 

kilpailemiseen. 	
● edistää kainuulaisten lasten ja nuorten terveyttä kannustamalla heitä monipuoliseen 

liikkumiseen myös harjoitusten ulkopuolella. 	
● kehittää seuratoimintaa ja valmennusta/ohjausta laadukkaammaksi. 	
● saada mahdollisimman monet harrastajat osallistumaan kilpailuihin kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla, jokainen halujensa ja motivaationsa mukaan. 	
● järjestää vuosittain kevät- sekä joulunäytös, osallistua erilaisiin kouluilla ja 

varhaiskasvatuksessa tapahtuviin lajiesittelyihin sekä olla esillä erilaisissa 
tapahtumissa seuran positiivisen julkisuuskuvan ylläpitämiseksi.	

● saada seuran urheilijoita Voimisteluliiton kilpa-aerobicin rinki- sekä telinevoimistelun 
minoril/bemarileirityksiin. 	

● järjestää urheilijoille leirityksiä omalla salilla ja muilla paikkakunnilla yhteistyössä 
muiden kotimaisten ja ulkomaisten seurojen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan 
ulkomailla kv-leiritystä.	

● varmistaa urheilijoille hyvät tilat ja välineet harjoitteluun. 	
● kannustaa ja palkita urheilijoita ja seuratoimijoita. 	
● saada seuraan vähintään 500 pysyvää harrastajaa.	
● saada pojille vähintään yksi oma telinevoimisteluryhmä ja valmentaja.	
● saada kaikille uusille halukkaille tarjottua paikka haluamassaan lajissa.	
● käynnistää uudelleen koululaisten liikuntakerhotoimintaa.	

KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEITA SEURASSA  

YLEISTÄ  

Seuran toimintaan pääsee mukaan ilmoittautumalla ryhmään Myclubin kautta sekä 
maksamalla jäsenmaksun ja harrastusmaksun. Johtokunta hyväksyy uudet henkilöt 
jäseniksi.  

Harrasteryhmät on jaettu lajien, iän ja taitotason mukaan, kilpailevat ryhmät kilpailuluokkien 
mukaan. Jokaisella harrastajalla on mahdollisuus joko harrastaa, kilpailla tai tähdätä 
huipulle.  
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Kilpailuista, tapahtumista, leireistä ja esiintymisistä sekä niihin liittyvistä kustannuksista 
tiedotetaan perheitä hyvissä ajoin Myclubin kautta tiedotteella. Tarvittaessa tiedotetaan 
myös sähköpostin kautta. Alaikäisten harrastajien osalta tiedotetaan seura-asioista 
huoltajia. Harrastamisesta johtuvien kulujen kattamiseksi tehdään varainhankintaa, joista 
saadut tuotot käytetään kollektiivisesti kaikkien seuran ja harrasteryhmien jäsenten hyväksi. 

Seura on vuokrannut oman tilan, jossa sijaitsee treenisali, pukutilat ja kokoustila, josta 
huolehditaan yhteisvastuullisesti. Salilla on kilpa-aerobicin virallinen kilpailualusta eli 
joustoparketti, jota käytetään ensisijaisesti kilparyhmien alustana. Seuran telinevoimistelu 
järjestetään pääsääntöisesti Kajaanihallin telinevoimistelutilassa, tilasta vastaa Kajaanin 
kaupunki. Kilpailevat telinevoimisteluryhmät sekä Vuokatin harrasteryhmät harjoittelevat 
Vuokatin Urheiluopiston telinesalissa. Ninja- ja freegym -ryhmät harjoittelevat Kajaanihallilla. 
Voimistelukoulut harjoittelevat Kättöareenan salissa (kaupungin tila). Paltamon 
harrasteryhmät harjoittelevat Koulukankaan koululla ja Kontiomäen harrasteryhmä 
Kontiomäen koululla. Seura ylläpitää jatkuvaa rakentavaa ja hyvää yhteistyötä mm. 
Lajiliiton, muiden urheiluseurojen, oppilaitosten, järjestöjen, Kajaanin kaupungin, Kainuun 
Liikunnan, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian, Paltamon kunnan, Vuokatti Sportin, Sotkamon 
kunnan sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

EETTISET LINJAUKSET 

● Lapset ja nuoret saavat kokea seurassa aitoa liikunnan iloa sekä taitotasostaan 
riippumatta kannustusta ja onnistumisen kokemuksia. 	

● Valmennus/ohjaus on tasapuolista kaikille harrastajille. 	
● Jokaista kannustetaan etenemään kilpaurallaan omien taitojensa ja halujensa 

mukaan.	
● Seuran lasten ja nuorten toiminta on päihteetöntä. 	
● Kaikkia kannustetaan ja ohjataan noudattamaan terveitä elämäntapoja. 	
● Seuran aktiivitoimijat ovat esimerkkinä urheilijoille omilla hyvillä elämäntavoillaan ja 

käytöksellään. Seuran eettisiä linjauksia noudattavat kaikki, jotka ovat toiminnassa 
mukana joko suoraan tai välillisesti: harrastajat ja heidän vanhempansa, ohjaajat, 
valmentajat, seuran johtokunta sekä muut seuratoimijat. 	

● Toiminta pidetään laadukkaana kouluttamalla jatkuvasti kaikkien ryhmien ohjaajia. 	
● Seuran toiminta on rehellistä ja avointa, seuran sääntöjä, yhdistyslakia ja Suomen 

lakeja noudattavaa toimintaa. 	
	

 
HALLINTO 
 
JOHTOKUNTA JA VASTUUALUEET 
 
Puheenjohtaja: seuran hallinto, työnantajavastuu, yhteistoiminta sidosryhmiin  
Varapuheenjohtaja: seuran hallinto, varainhankinta ja markkinointi  
Sihteeri: merkkipäivät ja muut muistamiset 
Tiedottaja: seuran sisäinen ja ulkoinen tiedotus 
Jäsenmaksuvastaava: jäsenmaksujen perintä, sisäinen laskutus ja ohjaajien 
kulukorvaukset 
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Jäsenrekisterivastaava: jäsenrekisterin ylläpito ja kehittäminen 
Avustusvastaava: avustusten hakeminen, koordinointi, niistä tiedottaminen ja 
raportointivastuu  
Turvallisuusvastaava: riskienhallinta ja avainten hallinta  
Laatuvastaava: Tähtiseura laadunvalvonta, raportointi, kehittäminen ja yhteyshenkilö 
Koulutus- ja ohjaajavastaava: seuran ohjaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden 
koulutus ja rekisterin ylläpito 
 
Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain 
erovuoroisia.  

JOHTOKUNNAN ULKOPUOLISET TOIMIJAT 
 
Rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä: Tilipalvelu Able Oy 
Dokumentointi: seuran historian ja tapahtumien kokoaminen 
Valmennustoimikunta: Valmennustoimikunta koostuu lajivastaavista, koulutus-, 
leiritysvastaavista 
Lajivastaava, kilpa-aerobic: Kati Säkkinen 
Lajivastaava, telinevoimistelu: Minna Karjalainen 
Harrastevoimisteluvastaava: Jenni Ahoniemi 
Kilpailuvastaava, kilpa-aerobic: Kirsi Hänninen (kilpailut ja lisenssit, kilpailuihin 
ilmoittamiset, valmentajien ja tuomareiden matkat ja majoitukset) 
Kilpailuvastaava, telinevoimistelu: Minna Moilanen (kilpailut ja lisenssit, kilpailuihin 
ilmoittamiset, valmentajien ja tuomareiden matkat ja majoitukset)  
Leirityskoordinaattori, kilpa-aerobic: Kati Säkkinen 
Leirityskoordinaattori, telinevoimistelu: Minna Moilanen 
Voimisteluliiton leiritysvastaava (kilpa-aerobic): Kati Säkkinen 
Voimisteluliiton leiritysvastaava (telinevoimistelu): Minna Karjalainen 
 
Varainhankinta:  
Mainosmyynti: Minna Heikkinen (Sotkamo), Mari Möttönen (Paltamo), Jaakko Perhovaara 
(Kajaani) 
Talkootiimi: Antti Huotari 
Seura-asujen hankinta: Saara Kautto ja Anu Heikkinen 
 
Tuki ja huolto:  
Kiinteistönhuolto- ja tilaturvatiimi: tilojen kunnossapito, Sami Ahtonen, Antti Huotari 
Siivoustiimi: tarvikkeet ja vuorolistat; Heli Karppinen 
ATK-tuki: nettisivujen ylläpito Tomi Kostet 
Ensiapu: ea-tarvikkeet ja koulutus, Mika Heikkinen 
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TOIMINTA 
 

● Johtokunnan kokouksia pidetään tarvittaessa Kajaani Gymnasticsin salilla, 
verkkovälitteinen osallistuminen mahdollista kaikkiin kokouksiin.	

● Toiminnan suunnittelupäiviä järjestetään tarvittaessa.	
● Pyritään kehittämään johtokuntaa ja sen organisaatiota. Tavoitteena on saada 

yhteistyökykyinen ja toimiva johtokunta, jossa huomioidaan jokaisen vastuualueissa 
omat toiveet ja vahvuudet.	

 
 
HAASTEET 
 

● Tilat ovat liian pienet. Tilat eivät mahdollista riittävää määrää harjoitteluaikoja 
kilpaileville ryhmille. 	

● Tilankäytön maksimointi, 7 päivänä viikossa treenejä. 
● Treenien ajoitus, päällekkäin ei kilpailevia ryhmiä useita. 
● Tilojen vuokrakustannukset ovat kohtuuttomat alle 18-vuotiaiden liikunnan 

järjestämiseen.	
● Johtokuntaan ja tiimeihin ei ole riittävästi halukkaita ja vapaaehtoisia vastuunottajia.	
● Toiminnan ja tehtävien dokumentointi.	
● Nuorten harrastajien vanhemmat pitää saada mukaan seuran toimintaan.	
● Uusien harrastajien ja ohjaajien integrointi seuran toimintaan.	
● Valmentaja-/ohjaajarekrytointi	
● Uuden hallin suunnittelu ja rahoitus	

	
HARRASTE- JA JÄSENMAKSUT 
 
Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 40 €. Ohjaajien ja valmentajien, jotka eivät itse ole 
harrastajia, jäsenmaksu on 20 €.  
 
Tulorahoituksen perustana olevat harrastemaksut harrasteryhmittäin. Myös 
valmennusryhmillä on kaksi kautta, kevätkausi (1.1.–30.6.) ja syyskausi (1.7.–31.12.), eikä 
erillistä kesäkauden harjoitusmaksua enää peritä. 
 
Kesäkaudella harjoittelevat kaikki valmennus- ja esivalmennusryhmät. Kaikilla kilpailevilla 
ryhmillä on yhteinen kesäloma juhannukselta kaksi ja puoli viikkoa (24.6.-10.7.2022). 
Kesäkaudella harjoitukset järjestetään pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppuaikaan, jotta 
vanhemmilla on mahdollisuus kuljettaa harrastajia treeneihin työpäivän jälkeen. Perheet 
voivat näin ollen lomailla myös haluamallaan ajalla, kunhan ilmoittavat siitä valmentajalle.  
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KOULUTUS 
 

● Tulevan vuoden koulutuksien pääpaino on tuomarikoulutuksissa, sillä olympiadin 
vaihtuessa, kaikki tuomarikortit tulee uusia.	

● Muita koulutuksia tarkastellaan tapauskohtaisesti.	
● Koulutuksia varten haetaan apurahoja.	
● Vuosittain seura kouluttaa valmentajiaan nousujohteisesti Voimisteluliiton 

koulutusportaassa ylöspäin/saman tason eri osa-alueen koulutuksella.	
● Koulutusvastaava pitää yllä seuran koulutusrekisteriä.	
● Koulutusasioihin on nimetty vastuuhenkilö.	

	

VALMENNUS 
 

● Valmennussuunnitelman toteutumista valvoo valmennustoimikunta 
valmennuspäällikön johdolla. 	

● Valmentajien toiminnan yhtenä tavoitteena on harrastajien vaihtuvuuden 
minimoiminen sekä harrastajien kannustaminen kilpailutoimintaan ja uusien 
harrastajien ohjaaminen oikeaan ryhmään.	

● Valmentajat ja ohjaajat laativat kausisuunnitelmat ennen kauden alkua ja tiedottavat 
siitä harrastajia ja heidän vanhempiaan.	

TALOUS 
 
Seuran taloudesta vastaavat siihen nimetyt henkilöt. Rahastonhoitaja huolehtii laskujen 
maksamisesta ja ulkoisesta laskuttamisesta sekä huolehtii kuitit kirjanpitäjälle. 
Kirjanpitopalvelut ja rahastonhoito ostetaan Tilipalvelu Ablelta. Kirjanpitäjä laatii 
tilinpäätöksen ja tuloslaskelman. Seuran sisäisen laskutuksen hoitaa jäsenmaksuvastaava. 
Harraste- ja jäsenmaksut hoidetaan suoraan MyClubin kautta. Jäsenmaksuvastaava seuraa 
maksujen toteutumista ja maksamattomista jäsen- ja harrastemaksuista lähetetään 
maksukehotuksia sähköpostitse ja kirjeitse. Muistutuksen jälkeen maksamattomat laskut 
tiedotetaan johtokunnassa ja johtokunta päättää perintätoimista. Talousarvio liitteenä. 
 
Seuran toimintaa ylläpidetään: 

● harrastus- ja jäsenmaksuilla 	
● yhteistyökumppaneiden tuella	
● tapahtumatuotoilla	
● erilaisilla avustuksilla ja lahjoituksilla	
● varainhankinnasta saatavilla tuloilla. 	

	

VIESTINTÄ 
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Kajaani Gymnastics tekee seuran eri toiminnoille ja toimijoille sähköpostiosoitteet 
yhtenäisyyden ja kaksisuuntaisen viestinnän onnistumiseksi. Sähköpostiosoitteet 
@kajagym.fi -päätteellä on käytössä. 
 

SISÄINEN TIEDOTUS 
 

● Nettisivuja päivitetään jatkuvasti, jotta voidaan paremmin tiedottaa seuran asioista 
koteihin. Nettisivujen päivityksestä huolehtivat johtokunnan nimeämät henkilöt.	

● MyClub toimii ensisijaisena tiedotusväylänä, minkä lisäksi perheitä voidaan 
tiedottaa sähköpostilla. Yksittäisiä harrasteryhmiä ja harrastajia voidaan tiedottaa 
myös WhatsApp-ryhmien kautta, mikäli ryhmälle on sellainen luotu.	

● Kauden alussa pidetään kaikille yhteinen huoltajien info. Lisäksi kilpaileville 
pidetään lajeittain kilpailuinfot kisakäytänteistä. Lajivastaavat järjestävät ryhmilleen 
valmentajien kanssa kausi-infon, jossa kerrotaan seuran ja ryhmän toiminnasta, 
tavoitteista sekä pelisäännöistä.	

● Tiedotetaan perheitä leireistä ja kilpailuista MyClubin kautta ja sähköpostilla. 	
● Jäsentiedote laaditaan tarvittaessa. Tiedote julkaistaan MyClubissa/MyClub 

sovelluksessa ja voidaan lähettää perheille myös sähköpostin kautta. Tiedotteeseen 
kootaan ajankohtaisia ja tulevia asioita.	

● Järjestetään tarpeen mukaan vanhempainiltoja eri aiheista ja harrastajille omia 
infotilaisuuksia.	

● Tiedotetaan Suomen Voimisteluliiton ja lajien ajankohtaisista asioista.	
● Tiedottaminen on avointa ja rehellistä.	

	
 
ULKOINEN TIEDOTUS 
 

● Tiedotetaan ennen kauden alkua jäsenistön ja harrastajien hankkimiseksi (KS, Koti-
Kajaani)	

● Tiedotetaan KA- ja NTV- kilpailujen tulokset (KS, Koti-Kajaani)	
● Tiedotetaan ennalta STARA-tapahtumasta (KS, Koti-Kajaani, YLE-radio)	
● Tiedotetaan KV-leirityksistä ajankohtaisesti (KS, Koti-Kajaani)	
● Tiedotetaan seuran kevät- ja joulunäytöksistä (KS, Koti-Kajaani)	
● Tiedotetaan tapahtumakohtaisesti merkittävistä muutoksista seurassa (KS, Koti-

Kajaani);	
o  johtokunta, valmentajavaihdot, isot välinehankinnat	

● Laaditaan seuran toiminnasta kertovia lehtijuttuja, joilla pyritään lisäämään 
tietoisuutta toiminnasta ja vahvistamaan myönteistä julkisuuskuvaa (KS, Koti-
Kajaani)	

● Facebook ja Instagram aktiivisessa käytössä	
 

 
YHTEISTYÖ PERHEIDEN JA OHJAAJIEN VÄLILLÄ 
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● Yhteisiä tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja kannustetaan 
vanhempia mukaan kisamatkoille.	

● Yhteistyö on avointa ja keskustelevaa. 	
● Kirjallista palautetta annetaan osoitteeseen kajagym@gmail.com ja seuran 

kotisivujen palautelomakkeen kautta.	
● Arvostetaan valmentajien, vanhempien ja harrastajien mielipiteitä ja kunnioitetaan 

niitä sekä pyritään yhteistoiminnassa molempia tyydyttäviin ratkaisuihin.	
● Harrastajaa koskevaan päätöksentekoon osallistuu tarvittaessa 

valmennustoimikunta ja johtokunta.	
● Aktivoidaan omalla esimerkillä vanhempia seuran toimintaan	
● Palaute toiminnasta annetaan rakentavasti ja seuraa kehittäen.	

 

KILPAILUTOIMINTA– JA LEIRITYSSUUNNITELMA 
 

• Eri ikäryhmien kilparyhmät osallistuvat Suomessa järjestettäviin kilpailuihin 
kilpailusuunnitelman mukaisesti. 	

• Kansainvälisissä luokissa kilpailevat voivat osallistua kansainvälisiin Open-
kilpailuihin, liiton ohjeistusta noudattaen. Valmentajien matkakustannuksia tuetaan 
matkustussäännön ja toimintasuunnitelman mukaisesti.	

• Mikäli jollekin urheilijalle tulee Voimisteluliiton puolesta tilaisuus kansainvälisiin 
kilpailuihin, kannustetaan urheilijaa osallistumaan niihin.	

• Kilpailumatkoilla on oltava aina mukana valmentajia vähintään 1-3 suhteessa 
kilpailijoiden määrään, tuomareita voimisteluliiton uuden säännön mukaisesti ja 
huoltajia 1-3.	

• Leirityksiä järjestetään kunkin kilpailulajin tarpeet huomioiden, tehden 
valmennusyhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten valmentajien kanssa. 
Leirityksillä vahvistetaan suunnitelmallisesti lajiosaamista ja ne toimivat myös 
koulutuksena seuran valmentajille. 	

• Harrastevoimistelijoille suunnattuja leirejä ja muita tapahtumia järjestetään 
säännöllisesti vuosittain. 	

• Liiton leireille valittuja (NTV ja KA) kannustetaan osallistumaan leirityksiin. 
Kustannuksia tuetaan 30% leirimaksusta.	


