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5 valmennusryhmää
61 voimistelijaa

7 valmennusryhmää
69 voimistelijaa

8 valmennusryhmää
91 voimistelijaa

4 valmennusryhmää
78 voimistelijaa

7 valmennusryhmää
54 voimistelijaa
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Yhteystiedot

• Akrobatiavoimistelu: akrokilpa@espoontelinetaiturit.fi (Nenna Karhu)

• Miesten Telinevoimistelu: mati@espoontelinetaiturit.fi (Mati Kirmes)

• Naisten Telinevoimistelu: kilpatytot@espoontelinetaiturit.fi (Hanna Järvinen)

• TeamGym: kilpateamgym@espoontelinetaiturit.fi (Kira Lindqvist)

• Trampoliinivoimistelu: estt.kate@gmail.com (Ekaterina ’Kate’ Sorsa)

• Toimisto ja laskutus: toimisto@espoontelinetaiturit.fi (Tanja Karppanen)
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Kansainväliselle tasolle tähtäävä valmennus

Seuran huiput ovat kansallista huippua ja osassa lajeista kansainvälisellä tasolla. 
Kansainvälinen taso tarkoittaa vähintään EM-finaalitason urheilullista tasoa.

• MTV – Miesten A-maajoukkueesta on EsTT 50%
• NTV – Joukkue SM (kaikki luokat laskien) #1 

Maajoukkueringeissä eniten EsTT
• TG – Suomen #1-2; mj valmennuksessa 3 voimistelijaa 
• Tra – Suomen #1
• Akro – Suomen #2-3

EsTT on yksi Suomen yhdeksästä huippuseurasta ja on Olympiakomitean Tähtiseura



Kansainväliselle tasolle tähtäävä valmennus

• Seuran sitoutuminen kv-tason valmennukseen tarkoittaa ennen kaikkea 
koulutettuja valmentajia. Osa heistä on työsuhteessa kk-palkalla, osa 
tuntipalkalla. Kaikki ovat käyneet liiton koulutukset (vähintään Taso II), osa 
Taso III / FIG Academy tmv. Usealla on koulutustausta valmennuksesta 
(Yliopisto, VAT, VEAT tmv). Seura käyttää vuosittain koulutukseen 10-15.000€.
– Valmentajat kuuluvat maajoukkueiden valmennusjärjestelmiin. Lajien mj-järjestelmät 

vaihtelevat liiton organisointitavoista johtuen.

• Toisekseen salien käytössä on kilpavoimistelulle etuoikeuksia tiettyinä 
ajanhetkinä. 

• Seuran kilpavalmennusryhmiin sisään otettu voimistelija on oikeutettu 
tasonsa ja motivaationsa mukaiseen valmennukseen. Linjaukset, ryhmäjaot ja 
mahdolliset muutokset päättää lajin valmennusjohto. Kilparyhmistä ei seura 
pudota pois voimistelijoita, olettaen että heidän harjoitteluahkeruutensa, 
kilpaileminen ja motivaationsa ovat riittävällä tasolla.

• Vastavuoroisesti seura edellyttää panostamista voimistelun harjoitteluun ja 
kilpailemiseen ryhmän mukaisesti



2020-21 
KILPAVALMENNUKSEN
PÄÄASIALLISET
TOIMIPISTEETTuulimäki

Mankkaa

Vitikka 4
MTV
NTV

TeamGym
Trampoliini

Akrobatiavoimistelu

Suomenoja

Akrobatiavoimistelu



Valmennuksen prosessit

• Valmennusryhmien koko 6-
14/valmentaja

• Urheilijan polku; kullakin lajilla 
on omansa. Suuntaa antavasti:

– Aloitus 4-6v

• 2*1,5h/vko

– Lapsuus 6-11v

• 3-5*3h/vko

– Valintavaihe 12-15v

• 5-7*3-4h/vko plus

• 1-2*1,5-2h/aamutreeni

– Huippuvaihe 15v ->

• 25-30h/vko

• Kilpailukaudet

– 2*vuosi
• Keväisin maalis-touko

• Syksy loka-joulu

• Leiritys

– Liiton leirit 4*vuosi á 3-
5pvä

– Kv-leirit 2-3*vuosi



Kodin, koulun ja urheilun yhdistäminen

• Valmennusmäärät 
voimistelussa ovat 
korkeat jo ala-asteella

• Kulkeminen tärkeää

• Aamutreenit aloitetaan 
n. 12v iässä (tytöt), 
pojilla 13-15v iässä

• Aamutreenit salilla 2-3 
krt viikossa klo 8-9:30 
(Vitikka/Mankkaa)

– Miesten 1 ryhmä (14), 
joista paikalla ~10

– NTV ryhmät 1-3 (30), 
joista kerralla 5-10

• Iltapäivän treenit alkavat 
klo 15 (osittain klo 14)

– Päättyy klo 19



EsTT tiedotus 
seuran tärkeät kanavat

Email
Seuran virallinen kanava

Tekstiviesti
Seuran kiireelliset viestit lähetetään 
Jäsenrekisterissä oleviin puhelinnumeroihin 
(ml. Lähiomaistilanteet)

Jäsenrekisteri
Seuran virallinen yhteystiedot
(muista pitää ajan tasalla)

Kisanet.fi 
Kilpailukutsut ja infoa



Ryhmän tiedottaminen
valmentajan ja ryhmän valintojen mukaisesti

Whatsapp: Ryhmien oma kanava

Email

Tekstiviesti: Ryhmien oma kanava



EsTT tiedotus

Netissä tietoa ja uutisia
espoontelinetaiturit.fi

Instagram

Hae ’estt’: seuran ja lajien tapahtumia

Facebook
Espoon Telinetaiturit
Estt Trampolinegymnastics

YouTube: Seuran asioita laidasta laitaan



Kannattaa seurata myös: 

FIG Channel

Voimistelu.fi

UEG /europeangymnastics

Jne jne



Talous ja maksut - periaatteita

• Seuran menoista on 
– ~80% palkkoja sivukuluineen
– Vuokrat ~12%

• Nousussa, uusia tiloja on vuokrattu vapailta markkinoilta ja kalustettu seuran 
maksamana

• Seura on investoinut telineisiin noin 600.000€. Kunta huolehtii Tuulimäen isosta 
salista, seura muista tiloista (Vitikka, Mankkaa, Suomenoja)

• Tulot
– Harjoitusmaksut
– Kaupungin avustus
– Tapahtumatuotot

• Harjoitusmaksut
– Seuran periaate on ylläpitää melko laajaa kilpavoimistelijamäärää

• Kulut ja salin tila ovat koko ajan tarkkailussa

– Maksut nousevat maltillisesti harjoittelumäärän kasvaessa
• Halutaan antaa mahdollisimman monelle mahdollisuus tavoitella kärkeä



Maksut

• Harjoitusmaksut peritään kausikohtaisesti
– Syys- ja kevätkausi

• Maksun suuruus pohjautuu viikoittaiseen tuntimäärään
• Maksu sisältää säännölliset harjoitukset ja kilpailujen 

aikaisen valmennuksen
• Lisämaksuja peritään

– Ylimääräiset harjoitukset; esim ’tehotreenit’ tai ylimääräinen 
koreografia

– Leireistä 
• Koululaisten kesäleirit, joiden aikana on sekä kilpaharjoittelua että 

muuta leiritoimintaa (viikkoharjoitusten määrä hyvitetään laskettaessa 
leirin hintaa kilpavoimistelijoille)

• Seuran omat leirit (viikkoharjoitusten määrä hyvitetään laskettaessa 
leirin hintaa)



Kilpailumaksut

• Voimistelija sitoutuu osallistumaan seuran 
kausisuunnitelman mukaisiin kilpailuihin 

• Kilpailujen osallistumismaksut peritään 
voimistelijalta täysimääräisesti, mikäli voimistelija tai 
huoltaja ei ole ilmoittanut poisjäännistä kirjallisesti 
vähintään 48h ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.

• Peruutusehdoissa noudatetaan kilpailun järjestäjän 
ehtoja 



Tuet

• Harjoitusmaksut ovat omakustanteisia noin 8 
viikkotuntiin asti, sitä suuremmilla viikkotuntimäärillä 
seura tukee harjoittelua.
– Merkittävä tukilähde ovat tapahtumien tuotot. Talkoisiin 

tarvitaan kaikkia!

• Mj-tason voimistelijoille osoitetaan jonkin verran kilpailu-
ja leiritukea, seuran kantokyvyn mukaan. Summat ja 
kohdennus päätetään hallituksessa vuosittain.

• Nuorten ja aikuisten sarjoissa menestyneet saavat liiton / 
OK tukia
– Oskar Kirmes, Robert Kirmes ja Emil Soravuo saavat tällä 

hetkellä liiton ja OK:n tukia



Maksut lopettamis- ja loukkaantumistapauksissa

• EsTT kilparyhmään ilmoittautunut sitoutuu seuraaviin kilparyhmiä erityisesti 
koskeviin maksuihin ja peruutusehtoihin. 
– Kausimaksu, joka peritään syys- ja kevätkaudelta erikseen

• Kausimaksu koostuu kuudesta erästä
• erä 1 on 50% kausimaksusta
• Erät 2-6 10% kukin

– Mikäli voimistelija lopettaa 48h ennen ensimmäisen seuran kausisuunnitelmaan sisältyvän 
kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä, niin kausimaksusta peritään 50%. 

– Lopettaminen tapahtuu kirjallisesti lähettämällä sähköpostiviesti kahdelle henkilölle: 
• toimisto@espoontelinetaiturit.fi 
• Oma valmentaja

– Mikäli voimistelija lopettaa myöhemmin kauden aikana, niin kausimaksusta peritään 100% 
– Harjoitusmaksusta (erät 2-6) saa hyvityksen loukkaantumisten tai pitkäaikaisten sairauksien 

sairasloman ajaksi, jolloin voimistelija ei käy harjoituksissa. Mikäli voimistelija osallistuu 
osittain harjoitteluun (esimerkiksi osa harjoittelusta ja kuntoutus onnistuu), niin 
harjoitusmaksu peritään täysimääräisenä. Lääkärintodistus vaaditaan.



Talous ja maksut - käytänteet

• Ryhmän  harjoitusmaksut ovat kaikille samat. Esim. 
omasta tahdostaan yhden kerran vähemmän käyvät 
maksavat koko maksun

• Maksusovituksia saa erillisestä anomuksesta
– Pitkäaikaiset sairaudet

– Vammat/tapaturmat

– Kuntoutusjaksot

• Maksuvaikeuksissa oleville:
– Olkaa yhteydessä seuran toimistoon

– Täysi luottamuksellisuus



Kilpavoimistelijan sitoutuminen

• Voimistelija ja perhe sitoutuu kilparyhmässä 
ollessaan

– Harjoittelemaan ahkerasti ja tavoitteellisesti

– Osallistumaan kilpailuihin

– Seuran käytänteisiin, kuten on kirjattu:
http://www.espoontelinetaiturit.fi/kilpavoimistelu-seurassa/



Mitä on vanhemman vastuulla?
• Yhteystiedot Jäsenrekisterissä

– Vanhempien (tai täysi-ikäisten voimistelijoiden) tulee itse ylläpitää yhteystietojaan

• Ilmoittautuminen ja maksut
– Ilmoita voimistelija oikeaan ryhmään Jäsenrekisterissä

• Lisenssi ja vakuutus
– Lisenssi ostetaan Jäsenrekisterin kautta
– Kilpailutoiminnan kattava vakuutus on pakollinen myös esi-kilparyhmiin osallistuville. Vakuutuksen voi ostaa lisenssin 

lunastuksen yhteydessä tai käyttää omaa vakuutusta (muista tarkistaa, että kattaa kilpaurheilun)

• Kilpailuista poissaolot
– Oletusarvoisesti voimistelija osallistuu kilpailuihin kausisuunnitelman mukaisesti. Valmentaja ilmoittaa hänet 

ilmoittautumisajan puitteissa. Vain tuon ajan puitteissa tehty poisjäänti-ilmoitus vapauttaa maksuista.
– Sairauden sattuessa pitää toimittaa lääkärintodistus. Vain sitä vastaan voi saada maksupalautuksen järjestävältä seuralta

• Lomamatkat ja muut poissaolot
– Hyvissä ajoin ilmoitus vastuuvalmentajalle

• Ruoka ja lepo
– Ilman oikeaa ruokailua ei jaksa treenata eikä kehity

• Kunnon ruokailu ennen treeniä
• Heti treenin jälkeen välipala tai ruoka

• Terveys
– Fysiot, hieronnat, lääkärintarkastukset, lihastasapainokartoitukset jne. ovat perheen vastuulla
– Tieto valmentajalle välittömästi mahdollisista kivuista tai muusta harjoittelua haittaavista tekiijöistä
– Varsinkin kasvupyrähdysten aikaan pitää harjoittelua ja kokonaisvaltaista liikuntaa muokata
– Kts https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Terve-Voimistelija

• Huolehtii ADT säännösten noudattamisesta kullekin ikäryhmälle soveltuvasti
– https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Huippuvoimistelu/Antidoping

• Talkoot
– Kun kutsu käy. Seura tukee rahallisesti myös sinun lapsesi päivittäistä valmennusta. Joka viikko, ympäri vuoden

• Omaehtoinen liikunta
– Paljon liikuntaa, jotta lapsi ja nuori saa kestävän kehon



Kausi 2020-21



Vuosikello

• Kilpailukausi ja harjoitteluvuosi elo-kesäkuu

– Esikilparyhmillä noudatetaan osapuilleen koulujen lukuvuotta, 
muutoin kesäloma on 3-5 viikkoa. Joulun välipäivät lomaa, 
ryhmäkohtaista vaihtelua

– Lajien kilpailukalenterit ovat kullakin omansa

• Syyskaudella järjestetään ryhmien vanhempainillat, keväällä mahdollisesti 
toinen

• Voimistelijakohtaiset one2one keskustelut 1-2 kertaa kaudessa (iästä 
riippuen)

• Syysloman aikaan harjoitellaan

• Joulunäytöstä ei 2020

• Välipäivät pääsääntöisesti lomaa



Lisenssit ja vakuutukset

• Jokainen voimistelija on vastuussa omasta lisenssistä

– Lunasta hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kisaa

– Lunastus nykyään Jäsenrekisteristä

• Jokainen voimistelija on vastuussa omasta 
vakuutuksestaan

– Voi olla lisenssivakuutus tai oma

– Varmista, että kattaa lisenssin alaisen kilpailutoiminnan

– Vakuutusten erot merkittäviä; korvaussumma, kuntoutus

– Eivät tyypillisesti korvaa rasitusvammoja



EsTT järjestämät suuret kilpailut

• EsTT on järjestänyt useita suurtapahtumia 2014-19 
(Voimistelupäivät, Teline SM, Kaikkien lajien SM)

• Kiitos järjestelyihin osallistuneille!

Miksi järjestämme suurtapahtumia:

• Telineiden hankinta uusimpien kilpailusääntöjen mukaisesti 
– Kaupunki ostaa Tuulimäkeen uusia telineitä

– EsTT saa varoja Mankkaan, Vitikan ja Suomenojan salien 
hankintoihin

• Rooli suomalaisessa voimistelussa; teemme oman osamme

• Paikallinen näkyvyys

• Varainhankinta



Leirit

• Voimistelijoiden leireily koostuu:
– Liiton leirit

• Lajikohtaiset leirit lajin valmennusjärjestelmän mukaisesti
• Useimmiten Kuortaneella. Tyypillinen kustannus 260€ + matkat
• Ulkomaiset leirit 600-1000€ (Pietari, Eurooppa, UK, Jpn, USA)

– Seuran lajileirit (varsinkin Akro, TeamGym ja Trampoliini)
• Järjestetään lajin vaatimien olosuhteiden mukaisesti, joskus kilpailujen 

yhteydessä
• Usein: TG Vierumäellä (200-300€), Trampoliini ulkomailla (500-700€)

– Seuran yhteiset leirit
• Erityisesti Akro
• Vierumäellä; 3pvä noin 230€

• Leirit ovat omakustanteisia. Leirien maksuihin jyvitetään 
matkalle lähtevien valmentajien kustannukset



Kilpailut

• Luokkakilpailujen kilpailukalenteri löytyy liiton ylläpitämästä 
järjestelmästä

Kisapalvelu

• Valmennusryhmä osallistuu kilpailuihin valmentajan ohjeen 
mukaisesti
– Osallistuvalla seuralla on tuomarivelvoite, joten osallistumiset 

koordinoidaan ryhmien kesken.

• Ilmoittautuminen
– Seura ilmoittaa (ei perhe tai voimistelija)
– Ilmoittautuminen alkaa tyypillisesti 4 viikkoa ennen kilpailuja
– Ilmoittautuminen päättyy tyypillisesti 2 viikkoa ennen kilpailuja. Sen 

jälkeen perhe on sitoutunut maksamaan osallistumismaksun (30-40€)
– Lääkärintodistusta vastaan saa maksupalautuksen järjestäjän ohjeiden 

mukaisesti

• Ilmoittautumista varten pitää olla lisenssi, järjestelmä ei hyväksy 
ilmoittautumista ilman lisenssiä.

https://kisanet.fi/#/


Asut

• Kilpailuasut lajikohtaisesti

• Edustusasu

– Intersport Suomenoja

– Perhe tekee itse tilauksen paikan päällä, maksaa ja noutaa

• Edustusasut ovat pakolliset kilpailuissa ja leireillä



Terveys

• Yleistä

– Voima, liikkuvuus ja monipuolinen liikunta ovat tärkeitä 
terveenä pysymisen edellytyksiä. Valmentajat tekevät 
seuran omia testejä voima- ja liikkuvuustasojen
mittaamiseksi. 

• Kaudella 2020-21

– MTV mj viikkofysio jatkuu liiton rahoittamana

– NTV viikkofysio pilottivaiheessa

– Taina Teräs tarjoaa fysiopalveluita seuran saleilla



Vanhempaintoimikunnat

• Jokaisella lajilla on oma vanhempaintoimikunta
• Jokaisella vanhempaintoimikunnalla on 

– Oma vastuuhenkilö
– Oma talousvastaava (voi olla koko toiminnasta vastaava)
– Oma talous; tase kirjataan seuran kirjanpitoon. Rahat ovat 

toimikunnan rahoja, ei seuran
– Oma pankkitili (seura hallinnoi)

• Tehtävät
– Organisoi kisojen talkoot
– Organisoi tapahtumien kahviot (merkkisuoritus jne)
– Tukee voimistelijoiden toimintaa (asut, leirit tmv) haluamallaan 

tavalla

• Huomioitava verottajan tulkinnan talkootyöstä
• Yhteystiedot seuran netissä



Koulu ja voimistelu

Koulun ja kodin yhdistäminen on tärkeää kulkemisen ja levon 
kannalta. Kouluvalinnat ovat tietysti vanhempien vastuulla, seura 
tukee toiveita ja mahdollisia anomuksia pyynnöstä.

Alakoulu

• Oma alakoulu

• Yläkoulu
– Oma lähikoulu

– Leppävaaran urheiluyläkoulu

– Lauttasaari; urheiluyläkoulu

• Lukio



Voimistelu seuraa läpi elämän

Seura haluaa auttaa nuoria pysymään harrastuksen parissa 
mahdollisimman pitkään.

Kilpauran jälkeen voi nuori:
• Voimistella harrastemielessä ja/tai
• Toimia ohjaajana / valmentajana

– Aloittaa voi 14v iässä apuohjaajana
– Seura kouluttaa ja kustantaa koulutukset Startti-kurssista FIG Academy 

tasolle

• Toimia tuomarina
– Tuomarointi aloitetaan alimmista luokista. Kokemuksen ja osaamisen 

karttuessa voi edetä aina MM-kisoihin/Olympialaisiin asti.

• Voimistelun ohjaajan/valmentajan ammatti
– Nykyisellään seura tuo leivän ~20 henkilölle


