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Puheenjohtajan kynästä
Ihanan aurinkoisen ja lämpimän kesän jälkeen syksy tekee kovaa vauhtia tuloaan. Voimistelu- ja tanssiseuroissa varma syksyn merkki on käynnistyvä harrastetoiminta. Vaikka vuosi on ollut monille seuroille
haasteellinen, on tästä haasteellisesta vuodesta jotain positiivistakin jäänyt elämään. Seuroissa on otettu
suuria teknologiaharppauksia. Pakon edessä on kokoustettu, kouluttauduttu ja jopa harjoiteltu etäyhteyksien välityksellä. Perinteinen luonto- ja ulkoliikunta on myös palannut suosioon ja sitä onkin seuroissa
toteutettu monin eri tavoin.
Tänä vuonna on peruutettu paljon eri toimintoja ja tapahtumia. Väljempi aikataulu on mahdollistanut meidän oman Taitavaksi Ohjaajaksi -koulutuksen uudistamisen. Taitavaksi Ohjaajaksi –koulutus on nyt 2+1
päivän mittainen peruskoulutus tanssi- ja voimisteluliikunnan ohjaajille. Koulutuksessa kurssilainen saa
mm. valmiudet ohjata ja suunnitella liikuntatunteja, perustietoa valmennuksesta, musiikista, rytmiikasta
ja ihan vain ohjaajana olemisesta. Koulutus on laadukas ja edullinen. Sen rakenne ja materiaali on uudistettu tänä vuonna.
Voimistelu- ja tanssijaosto aloitti viime syksynä toteuttamaan kokeilumuotoisesti seurakäyntejä. Seurakäyntien tarkoituksena oli mm. selvittää, mitä palveluja seurat toivoisivat jaostolta. Useasta seurasta toivottiin järjestettäväksi valmentajaseminaaria. Tähän toiveeseen on nyt vastattu ja ensimmäinen valmentajaseminaari järjestetään Tampereella 12.9. Seminaari tulee tarjoamaan valmentajille verkostoitumista
ja työkaluja valmennustyöhön kahdelta huippuammattilaiselta. Jos olet oikein nopea, saatat vielä ehtiä
jälki-ilmoittautumaan!
Jaoston suorittamat seurakäynnit ovat vain pieni otos TUL:n koko seurakentästä. Seuroille, jotka eivät
ole aktiivisesti mukana esim. kilpailutoiminnassa on teetetty kirjallinen seurakysely. Kaikkia seuroja ei ole
vielä tässä vaiheessa kuultu, joten kaikenlainen yhteydenotto jaoston jäseniin on tervetullutta. Me
viemme teidän toiveitanne eteenpäin kokoukseen ja tutkimme toteutuksen mahdollisuuksia.
TUL:n Voimistelu- ja tanssijaosto on teitä seuroja varten ja haluamme vastata juuri teidän tarpeisiinne.
Työn täyteistä syksyistä arkea jokaiseen seuraan!
Heli Alapiha
puheenjohtaja
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Valmentaja- ja ohjaajatunnustus (ohjaajan avain) haettavissa ympäri vuoden
Valmentaja- ja ohjaajatunnustus (hopeinen ohjaajan avainriipus) on TUL:n voimistelu- ja tanssijaoston
huomionosoitus seurojemme voimistelu- ja tanssilajien ohjaajille ja valmentajille. Seurat voivat tätä hakea omille ohjaajilleen ja valmentajilleen jatkuvalla haulla ilman varsinaista hakuaikaa. Tämä uusi kunnianosoitus jaettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna TUL:n täyttäessä 100 vuotta.
Valmentaja- ja ohjaajatunnustukseen kuuluu myös kunniakirja. Ohjaajan avainriipuksen hinta on 25 euroa / kpl.
Seurat itse arvioivat kenelle ohjaajilleen haluavat tämän huomionosoituksen. Seurat voivat arvioida hakua esimerkiksi seuraavista näkökulmista:
-

eri vaiheissa olevat valmentajat ohjaajat
arvostetaan ohjaajan ja valmentajan työtä
voidaan seurassa hakea useammalle, ei rajoitettu jaoston puolesta
ohjaajalle /valmentajille joille ei esim. ikänsä puolesta ole mahdollisuutta hakea varsinaisia ansiomerkkejä
muut merkittävät perustelut seuran näkökulmasta
tällä hetkellä seuroissa toimiville ohjaajille/valmentajille
ohjaaja/valmentajalla ei tarvitse olla kilpailullisia menestyksiä

Vapaamuotoiset hakemukset kimmo.kamppila(at)tul.fi
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto myöntää hakemusten perusteella ko. tunnustuksia ympäri vuoden.
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TUL:n kultainen voimistelujohtaja -ansiomerkki haettavana 31.10.2020 mennessä
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto julistaa haettavaksi TUL:n kultaisen voimistelujohtaja -ansiomerkin.
Seurat ja piirit voivat esittää palkittavaksi ansiomerkillä erityisen ansioituneita voimistelulajien toimijoita
31.10.2020 mennessä.
Esitys ansiomerkin myöntämisestä tulee tehdä oheisella lomakkeella ja toimittaa edelleen TUL:n voimistelu- ja tanssijaostolle, joka tekee päätökset merkkien myöntämisestä.
Toimittakaa hakemukset osoitteella kimmo.kamppila(at)tul.fi
Toivomme, että täytätte hakemuksessa kysytyt kohdat huolellisesti niiltä osin, kuin henkilö on toiminut
ko. tehtävissä. Merkki voidaan myöntää 40 vuotta täyttäneille ansioituneille voimistelutoimijoille.
Ansiomerkin hinta merkkiä hakevalle seuralle on 35 euroa.

Hakulomakkeita saa myös TUL:n nettisivuilta https://tul.fi/jasenille/tukea-seuratyohon/
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Taitavaksi ohjaajaksi -koulutus on uudistettu 2020
TUL:n Taitavaksi ohjaajaksi - koulutus on suunniteltu ja kehitelty aloitteleville ohjaajille ja myös niille, jotka
haluavat ideoita omille liikuntatunneilleen. Tässä voimistelunohjaajan peruskoulutuksessa keskitytään
ohjaamisen perusasioihin, koulutuksessa saa tietoa myös ryhmän ohjaamisesta, vuorovaikutuksesta,
lasten ohjaamisesta ja innostamisesta liikunnan pariin myös leikkien ja satuaiheisten liikuntatuntien
avulla.
Vuonna 2020 uudistettu koulutus on monipuolinen ja antaa hyvät valmiudet ryhmien ohjaamiseen seuraohjaajille ja seurojen lastenryhmien apuohjaajille. Koulutuksen kesto on yhden viikonlopun pituinen (22h)
ja lisäksi syventävä jatkokoulutuspäivä (6h), joka räätälöidään osallistujien mielenkiinnon ja suuntautuneisuuden mukaan.
Taitavaksi ohjaajaksi -koulutuksen kokonaishinta hinta TUL:n jäsenseuroille on 130 euroa ja muille 155
euroa. Hinta sisältää materiaalit ja opetuksen. Mahdolliset ruokailut lisätään hintaan.
Koulutusta voidaan järjestää seuroille myös seuran omana tilauskoulutuksena, jolloin kokonaishinta sovitaan erikseen ja hinta/osallistuja muodostuu edellä mainittua edullisemmaksi.
Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan kurssin seurallesi niin ota yhteyttä kimmo.kamppila(at)tul.fi tai
aira.ikonen(at)tul.fi
Taitavaksi ohjaajaksi -kurssia järjestetään tänä syksynä TUL:n Tampereen piirissä 26. – 27.9.2020. Ilmoittautuminen 15.9. mennessä aira.ikonen(at)tul.fi

Taitavaksi ohjaajaksi -koulutuksen uudistettu koulutussisältö
Koulutuksen kesto on yhteensä 22 h = yksi viikonloppu la-su + jatkoseminaaripäivä 6 h
1. päivä (10 oh + etätehtävä 2 h)
2h

2h
2h
2h
2h

Tervetuloa koulutukseen.
Minä ohjaajana ja seuratoiminnassa
Ohjaajan roolit ja vuorovaikutustaidot
Voimistelun teoria
Ohjaamisen taito, ohjausharjoitukset (ennakkotehtävät +2 h)
Rytmiikka ja musiikin analysointi
Rytmiharjoitukset, ohjausharjoitukset musiikkiin

2. päivä (9 oh + etätehtävä 1 h)
2h
2h
2h
1h
1h
1 h

Leikinkehittelytehtävä -ryhmätyö
Leikkien ohjaus, välineideat
Voimisteluvalmennuksen perusteet (kurssilla 2 h, etätehtävä +1 h)
Tuntisuunnitelmat
Opetusharjoitus (oma tuntisuunnitelma)
Palaute, todistukset, yhteenveto

3. Jatkokoulutuspäivä 6 oh (sisältö valitaan ryhmän mukaan)
2h
2-4 h
2-4 h
2h
2h
2h
2-4 h
2-4 h

Ohjaamisen ja valmennuksen perusteet
Tanssi, liikuntasommitelmat
Musiikin analysointi ja ohjelman luominen
Satuliikunnan ideamylly
Käytännön opetusharjoituksia, LETE-varhaiskasvatuksen liikuntakortisto
Voimisteluvalmennus
Kuntoliikunnan ohjaaminen ja sen suunnittelu
Ulko/seikkailu/luontoliikunnan ideat, Luonto LETE
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Seurakäynnit
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto on toteuttanut joukkuevoimisteluseurojen seurakäyntikierroksen syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Käyntejä jatketaan myös syksyllä 2020, joten ota yhteyttä tämän jutun alareunasta löytyviin yhteysnumeroihin, mikäli haluat kutsua jaoston edustajat vierailemaan seuraasi. Seurakäyntejä tekevät Outi Havia ja Leena Starck.
Valitsimme toteutetulle seurakierrokselle seurat kattavasti eri puolita Suomea. Seurat olivat Kellon Työväen Urheilijat, Rekolan Raikas, Kotkan Kiri ja Tampereen Työväen Naisvoimistelijat (tässä järjestyksessä).
Alla seurojen toiveita, joita on jo viety järjestelytasolle:
1) Kaikkien em. seurojen toivomuksesta toteutetaan Valmentajaseminaari lauantaina 12.9.2020
Tampereella (katso seuraava sivu, vielä myös jälki-ilmoittautuminen mahdollista).
2) TUL:n Mestaruuskilpailujen aikataulutus
3) TUL:n kilpailut löytyvät tällä hetkellä hyvin https://tul.kisanet.fi/ –sivulta sekä järjestävien seurojen sivuilta.
4) Hyödynnetään edelleen myös Facebook-sivuja tiedottamiseen
https://www.facebook.com/TUL-Voimistelu-ja-Tanssi-1017276361636228
5) Tuomarivierailuja voidaan järjestää sovittaessa
6) Leirit on koettu hyödyllisiksi . Valmennusleirit jatkuvat 2021 alkuvuodesta ja alkusyksystä eri ikäryhmille.
7) Ryhmätanssikilpailuja toivottiin enemmän, tästä on keskusteltu Voimistelu- ja Tanssijaostossa –
aikataulutus on koettu haastavaksi. Koreografiakoulutusta suunniteltiin pidettäväksi tanssista
kiinnostuneille kesäkuussa 2020 ISC-kisan yhteydessä, mutta pandemian takia se siirtyi vuodelle 2021
8) Kansainväliset yhteydet:
– 4.7.2021 Eestin Voimistelujuhlat Tallinnassa
- elokuu 2021 CSIT:n Maailmankisat Kroatiassa/Italiassa/ lajeista mukana nyt mm joukkuevoimistelu, rytminen ja tanssi
- kesäkuussa 2021 Suomen Turussa ISC (International Show Competition) lajeina
joukkuevoimistelu, rytminen ja tanssi
- seurayhteistyömahdollisuuksia ainakin Eestin kanssa

Seurakäynnit jatkuvat, joten ole yhteydessä, mikäli haluat jaoston vierailemaan seuraasi. Lisätietoa Outi
Havia 050 3415795 ja Leena Starck 050 3465506.
Kiitos pilottiseuroille hyvästä yhteistyöstä!
Outi Havia ja Leena Starck

_______________________________________________________________________________________
5/10 (1.9.2020)
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto
tul.fi/lajit/voimistelu-ja-tanssi

Osallistumme Eestin Kalevin 120-vuotisjuhlaan heinäkuun alussa 2021
Eestin Kalevin juhlaviikko 30.6. – 5.7.2021 huipentuu näyttävään voimistelujuhlaan Kalevin stadionilla
heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 2021.
TUL:n voimistelijoita on osallistunut näille voimistelufestivaaleille useita kertoja menneiden vuosien
aikana ja jälleen olemme toivottuja esiintyjinä pääjuhlassa.
Viiden vuoden välein järjestettävä suuri juhla kokoaa tuhansia voimistelijoita ja tanssijoita Tallinnaan
näyttävien ja taiteellisten yhteisvoimistelunäytösten äärelle.
Muistattehan ihanan Mimmi Marjamaan suunnitteleman nuorten ohjelman TUL100 Joukkojen juhlassa
Helsingin jäähallissa kesällä 2019? Tätä ohjelmaa on toivottu yli sadan voimistelijan esittämänä ensi
kesäksi Kalevin stadionille.
Olemme jälleen osa tätä näytöstä ja saamme nauttia kansainvälisestä ilmapiiristä ja liikunnan ilosta.
Ohjelmaa harjoitellaan Suomessa ensin Mimmin ohjauksessa ja sitten kotisaleilla. Esiintymisasut ovat
valmiina ja kesäinen Tallinna, ja Eestin Kalevin voimisteluväki ottaa meidät lämpimästi vastaan.
Joukkojen juhlassa nuorten ohjelmassa oli mukana noin 200 voimistelijaa ja joitakin seuroja on jo
ilmaissut kiinnostuksensa osallistua ensi kesänäkin. Lähdetään!
Vielä kerran hieno Joukkojen juhlan nuorten ohjelma Tallinnassa Kalevin stadionilla!

Aira Ikonen, aira.ikonen(at)tul.fi
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto

Nuorten ohjelma Helsingin jäähallissa 15.6.2019.
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TUL:n voimistelu- ja tanssijaoston alaisia kilpailuja ja tapahtumia 2020 ja 2021
•

Valmentajaseminaari 12.9.2020, Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1

•

Taitavaksi ohjaajaksi -koulutus 19. – 20.9.2020, Karstula

•

Taitavaksi ohjaajaksi -koulutus 26. – 27.9.2020, Tampere

•

TUL:n Tampereen piirin avoimet joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut 24.10.2020, järjestäjä
Ylöjärven Isku

•

TUL:n Varsinais-Suomen piirin avoimet joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut 1.11.2020, Kupittaan urheiluhalli, järjestäjä TUL V-S piirin voimistelujaosto

•

TUL:n avoimet joukkuevoimistelun välinesarjojen mestaruuskilpailut 12. – 13.12.2020, Kupittaan palloiluhalli. Kilpailun järjestää Turun Jyry.

•

Joukkuevoimistelun kutsuleiri osa I Urheiluopisto Kisakeskuksessa 16. – 17.1.2021, vapaamuotoiset hakemukset (samalla kertaa leiriosiot I ja II) 30.11.2020 osoitteella aira.ikonen(at)tul.fi

•

TUL:n avoimet ryhmätanssin® mestaruuskilpailut 6.2.2021 Tampereella. Kilpailun järjestää Rantaperkiön Isku.

•

TUL:n Tampereen piirin avoimet joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut maalis-huhtikuussa
2021, Tampere

•

TUL:n Varsinais-Suomen piirin avoimet joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut maalis-huhtikuussa 2021, järjestäjä TUL V-S piirin voimistelujaosto, Turku, Raisio tai Lieto

•

TUL:n avoimet joukkuevoimistelun vapaasarjojen mestaruuskilpailut 15. – 16.5.2021 Tampereella. Kilpailun järjestää Tampereen Sisu.

•

International Show Competition (ISC) kesäkuussa 2021 Turussa, järjestäjänä Turun Weikot Voimistelu & Tanssi. Ensimmäinen päivä on kilpailupäivä, toinen päivä on ohjattu koulutus- ja treenipäivä.

•

Eestin Kalevin 120 vuotisjuhlaviikko 30.6. – 5.7.2021, haku esiintymään nuorten ohjelmaan
aira.ikonen(at)tul.fi

•

Joukkuevoimistelun kutsuleiri osa II Urheiluopisto Kisakeskuksessa elokuussa 27.-28.8.2021

•

TUL:n Tampereen piirin avoimet joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut loka-marraskuussa
2021, Tampere

•

TUL:n Varsinais-Suomen piirin avoimet joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut marraskuussa
2021, järjestäjä TUL V-S piirin voimistelujaosto, Turku, Raisio tai Lieto

•

TUL:n avoimet joukkuevoimistelun välinesarjojen mestaruuskilpailut joulukuussa 2021, Tampere. Kilpailun järjestää Rantaperkiön Isku.

•

Jaosto toteuttaa vuoden 2020 ja 2021 aikana jv-seurakäyntejä erikseen sovitusti. Lisätietoa
Outi Havia p. 050 3415795 ja Leena Starck p. 050 3465506

•

Jaosto toteuttaa vuoden 2020 ja 2021 aikana tanssin seurakäyntejä erikseen sovitusti. Lisätietoa Aira Ikonen aira.ikonen(at)tul.fi
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Jaosto luo ”koreografipankin”, ilmoittaudu mukaan
TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto terävöittää toimintaansa jaoston lajeissa ja lisää yhteistyötä TUL:n muiden lajien ja toimialojen suhteen. Yhtenä välineenä tässä työssä alamme kerätä jaoston lajien ”koreografipankkia”. Näin voimme hyödyntää heidän asiantuntemustaan paremmin lajien sisällä ja myös ristiin toisten lajien ja liiton muiden jaostojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Mikäli olet laatinut koreografia tanssin tai voimistelun lajeissa ja haluat jakaa osaamistasi käyttöömme,
ilmoita itsesi mukaan pankkiimme. Haku on päällä koko ajan, joten rekisteriin voi ilmoittautua jatkuvasti.
Ilmoita yhteystietosi, lajisi ja kerro lyhyesti kokemuksestasi koreografioiden laatimisesta lajissasi osoitteeseen kimmo.kamppila(at)tul.fi . Rekisteriä käytetään TUL:n toiminnassa ja sitä hallinnoi TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto. Rekisteriä ei luovuteta eteenpäin.
Käytännön esimerkkinä rekisterin tulevasta käyttökohteesta voi mainita vuonna 2021 Kotkassa järjestettävän Veteraanien kulttuurikatselmuksen. Seurojemme veteraaniryhmät kautta Suomen hyötyisivät mahdollisuudesta käyttää pankkimme koreografeja erilaisia liikunnallisia esityksiään ja tanssillisia sommitelmia ohjelmiinsa laatiessaan.
_____________________________________________________________________________________

TUL:n voimistelu- ja tanssijaoston kokoonpano 2019 – 2022
Heli Alapiha

Karstulan Kisa-Veikot, puheenjohtaja

heli.alapiha(at)karstula.fi

Maria-Liisa Tuomisto

Kokkolan Jymy, varapuheenjohtaja

marialiisatuomisto(at)gmail.com

Outi Havia

Helsingin Jyry

outi.havia(at)kotiposti.net

Eeva-Liisa Hämäläinen

Turun Jyry

hamaleev(at)gmail.com

Ulla Palonen-Tikkanen

Rekolan Raikas

ullatellervo.palonen(at)gmail.com

Maria Puusa

Hangon AIK

hdkimma78(at)hotmail.com

Tuire Tuominen

Viialan Pyry

tuire.tuominen(at)pp9.inet.fi

Aira Ikonen

Rantaperkiön Isku, jaoston esittelijä

aira.ikonen(at)tul.fi

Kimmo Kamppila

lajipäällikkö, jaoston sihteeri

kimmo.kamppila(at)tul.fi
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TUL:n voimistelu- ja tanssijaoston yhteistyökumppani
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