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TAMPEREEN VOIMAILUSEURAN (TVS) TOIMINTALINJA

1. TVS:n tarkoituksena on: jäsentensä ruumiillisen kunnon ja
henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä
työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä
kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä tarjota
Tampereen ja sen lähialueiden lapsille, nuorille ja aikuisille laadukasta liikuntaa
ja yhdessäoloa, missä jokainen heistä kokee saavansa osansa.
2. TVS:n eettiset linjaukset:
 Toiminta tarjoaa turvallisen, terveellisen ja päihteistä vapaan yhteisön
harrastaa liikuntaa omalla taitotasollaan.
 Seuran valmentajia opastetaan ja rohkaistaan kuuntelemaan lapsia ja heidän
huoltajiaan.
 Kaikille seuran valmentajille tarjotaan samanlaiset mahdollisuudet osallistua
valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen.
3. TVS:n toiminnan tavoitteet:
 Seuran kasvatuksellisena tavoitteena on terveen kasvun tukemiseen ja
sosiaaliseen elämään kasvattamiseen liittyvät toimenpiteet. Seuran
toiminnoissa asetamme korkeaan arvoon yhdessä tekemisen ja terveet
elämäntavat sekä toimimme laatimiemme pelisääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti.
 Seuramme urheilulliset tavoitteet ovat korkealla. Teemme työtä sen eteen,
että Tampereen Voimailuseura kasvattaa urheilijoita niin maamme kuin
maailmankin huipulle. Samalla kuitenkin muistamme, että jokaisella on
oikeus harrastaa lajiamme niillä fyysisillä ja psyykkisillä edellytyksillä joita
hänellä luonnostaan on.
 Terveelliset elämäntavat asetamme seurassa etusijalle, koska näemme
työmme ensisijaisesti kasvatustyöksi, minkä johdosta päihteettömyys ja
terveiden elämän tapojen edistäminen kuuluu suurena osana
seuratoimintaamme.
 Seurassamme viihtymiseen ja hyvään ilmapiiriin liittyvät tavoitteet on
huomioitu omissa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa.
 Tampereen Voimailuseuran taloudellisena tavoitteena on omillaan
toimeentulo. Pääasiallisesti kaikki työ tehdään talkootyönä, myös
varainhankinta.
 Tampereen Voimailuseuran yhteiskunnallisena tavoitteena on kasvattaa
jäsenistänsä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta
yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia

4. TVS:n toimintaperiaatteita:
 Seuran harjoitusryhmät muodostetaan siten, että ne ovat kaikille
tasavertaisia.
 Haluamme taata kaikille yhtäläisen mahdollisuuden harrastaa lajiamme ja
toteuttaa itseään omien kykyjensä mukaan.
 Tiedotamme asioista internet sivuilla, sosiaalisessa mediassa,
jäsenlehtemme välityksellä ja henkilökohtaisilla kirjeillä sekä sähköpostilla.
Lisäksi tiedotamme harjoitussalien ja toimiston ilmoitustaululla.
 Koska pääosa seuratoiminnasta suoritetaan talkoovoimin, pyrimme kaiken
aikaa hankkimaan uusia toimijoita riveihimme.
 Palkitsemisesta tekee johtokunta päätökset valiokuntien ehdotusten
perusteella ja niissä pyrimme olemaan tasapuoleisia kaikkia kohtaan, niin
jäsenistöä kuin tukijoita.
 Yhteiset pelisäännöt koskevat kaikkia seurassa tai seuran asioilla toimivia.
5. TVS:n ryhmäkohtaiset pelisäännöt:
 Harrastajaryhmissä varmistamme, että tasavertaisuus toteutuu. Kaikkien
lajimme harrastajien on päästävä osallistumaan seuran toimintaan omien
kykyjensä mukaisesti.
 Harrastajaryhmissä huolehdimme harjoitusten monipuolisuudesta ja siitä,
että harjoituksissa säilyy leikinomaisuus ja rento ilmapiiri, missä harrastajat
tuntevat olonsa turvalliseksi.
 Harrastajaryhmissä korostamme elämänhallinnallisia taitoja, toimintamme
päihteettömyyttä ja riittävää lepoa. Lisäksi ohjaajamme antavat hyvää
esimerkkiä terveellisistä elämäntavoista.
 Lasten ja nuorten ryhmissä pelisäännöillä on tärkeä osa toiminnan
onnistumisessa. Ohjaajat varmistavat sen, että pelisääntöjä ehdottomasti
noudatetaan. Mikäli yhteisiä pelisääntöjä rikotaan, tilanne otetaan
perusteelliseen selvittelyyn, jotta saadaan selville mistä on kysymys. Tässä
yhteydessä korostamme pelisääntöjen mielekkyyttä ja tarpeellisuutta
yhteisen turvallisuuden hyväksi. Elleivät yhteiset keskustelut tuo positiivista
lopputulosta, niin viimeinen ratkaisu on sulkea kyseinen henkilö pois seuran
toiminnasta.
 Kilpailuryhmissä kaikille halukkaille annetaan mahdollisuus osallistua
seuramme kilpailutoimintaan omien tahtomusten ja kykyjen mukaisesti.
 Kilpailuryhmissä harjoitukset ovat huippu-urheiluun ohjaavia, mutta ne
toteutetaan myös leikinomaisesti kisaillen. Näissä ryhmissä mukana
oleminen edellyttää terveellisiä elämäntapoja, minkä vuoksi niitä
säännöllisesti korostetaan näissä ryhmissä.
 Pelisäänöillä haluamme tuoda esiin seurayhteisön toimivuuden ja samalla
korostaa sen turvallisuutta.

6. TVS:n organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit:
 Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä on toimia vastuullisesti ja johdon
mukaisesti valmennettavien ja ohjattavien tarpeet huomioiden.
 Seuran kilpaurheilijoiden tehtävänä on sitoutua pitkäjänteiseen ja huipulle
tähtäävään harjoitteluun sekä kilpailemiseen omien edellytyksiensä
mukaisesti.
 Vanhempien tehtävänä on tukea seuran kasvatustyötä toimimalla
johdonmukaisesti valmennettavien ja ohjattavien parhaaksi.
 Ryhmän ja joukkueenjohtajan tehtävä on huolehtia ryhmänsä/joukkueensa
tarpeista ja turvallisuudesta.
 Tampereen Voimailuseuran toimihenkilöt:
Puheenjohtaja, Aarno Laukkanen
Varapuheenjohtaja, Risto Salminen
Seurakehittäjä ja sihteeri, Anna Laukkanen
Päävalmentaja, Askar Sarsenbayev
Nuorisotoiminnasta vastaava, Anna Laukkanen
Kuntoliikunnan vastuuhenkilö, Jukka Vahter
Tuomaritoiminnan vastaava, Pekka Ruokola
Valmennus- koulutus- ja nuorisovaliokunnan pj., Juha Ruokola
Naisvaliokunnan pj., Päivi Laukkanen
Varainhoitaja, Aarno Laukkanen
Johtokunnan muut jäsenet:
Rafik Neuman, Mika Anttila ja Pekka Latva

