
Vanhempainpalaveri	  
Kilpailijat:	  Akro	  ja	  NTV	  

10.10.2016	  
kello	  18.00	  

KankU	  Voimistelujaosto	  
Krista	  Lankinen	  ja	  Sanna	  Haapasilta	  



1.  Esittäytyminen	  

2.  Tiedottaminen	  ja	  WhatsApp	  

3.  Voimistelijan	  polku	  ja	  treenikuulumiset	  

4.  Kilpailut	  NTV	  ja	  Akro	  

5.  Ilmoittautuminen,	  lisenssit	  

6.  Ryhmien	  kummit	  ja	  jaoston	  kokoonpanon	  valinta	  

7.  Poissaoloista	  ilmoittaminen	  

8.  Vanhempien	  pelisäännöt	  

9.  Varainkeruu,	  pikkujoulut	  ja	  talkoot	  



Tiedotus	  tapahtuu	  KankUn	  nettisivujen	  kautta.	  
¡  Harjoituslista	  netissä!	  	  

§  Lukion	  ja	  keskustan	  koulun	  vuorot	  YHDESSÄ	  
Excelissä,	  eri	  välilehdillä	  

§  Tarkistakaa	  päivitysajankohta	  
	  
WhatsApp	  VAIN	  kiireellisiä	  ilmoituksia	  varten.	  
	  



Treenikuulumiset	  

Harrastevoimistelusta	  kilpavoimisteluun	  

NTV	  -‐	  Kilpa	  
	  

C-‐luokka	  
	  

B-‐luokka	  

AKRO	  –	  Kilpa	  
	  

SM/AG	  11-‐18v	  
	  

1-‐2lk.	  7-‐13v	  

Harrasteryhmä	  7-‐12v	  
Freegym	  8-‐12v	  
Freegym	  5-‐7v	  

	  
Perhetemppukoulu	  3-‐6v	  



¡  Kilpailuvastaava	  Sanna	  
¡  Lisenssit	  kunnossa	  lokakuussa	  
¡  Kilpailuiden	  osallistumismaksu	  tulee	  olla	  
maksettuna	  ilmoittautumispäivämääränä	  
KankUn	  voimistelujaoston	  tilillä	  

¡  Sitoutuminen	  pariin/trioon,	  säännöllinen	  käynti	  
harkoissa	  

¡  Mikäli	  ei	  pääse	  osallistumaan	  kisoihin,	  ilmoita	  jo	  
nyt	  =	  vaikuttaa	  kokoonpanojen	  valintaan!	  

¡  Ilmoittautumisen	  voi	  perua	  AINOASTAAN	  
lääkärintodistusta	  vastaan	  =	  rahat	  takaisin.	  



Kilpailupaikalla	  	  
¡  Hyvissä	  ajoin	  kisapaikalle	  
¡  Evästä	  ja	  vesipullo	  mukaan	  

§  Karkkeja,	  suklaapatukoita	  tms.	  	  EI	  tuoda	  kilpailuihin	  
¡  Syö	  hyvissä	  ajoin	  (n.	  1h	  ennen	  kilpailua)	  riittävästi,	  jotta	  

jaksaa	  lämmitellä	  ja	  kilpailla	  
¡  Lämmittelyn	  alkaessa	  tulee	  olla	  voimistelupuvut	  päällä	  ja	  

hiukset	  laitettuna,	  sekä	  tarvittavat	  välineet	  mukana	  (esim.	  
lämsät+rannesuojat,	  hanskat+remmit)	  

¡  Verryttelyssä	  saa	  käyttää	  treenipaitaa	  +	  housuja,	  mutta	  
kisapuku	  oltava	  nopeasti	  päälle	  laitettavissa	  (vyötäröllä)	  

¡  Kuunnellaan	  valmentajien	  ohjeita	  ja	  pysytään	  yhdessä	  
¡  Ilmoitetaan	  valmentajalle,	  jos	  joutuu	  poistumaan	  kisa-‐

alueelta	  esim.	  vessan.	  



Isokyrö	  lauantaina	  29.10.2016	  
§  ilmoittautumiset	  viimeistään	  torstaina	  13.10.2016	  sähköpostilla	  

osoitteeseen	  sanna.haapasilta(at)suomi24.fi	  
§  Myös	  kyytien	  tarpeesta/	  mahtuuko	  autoon	  muita	  
§  osallistujien	  lisenssit	  tulee	  olla	  maksettuna	  tiistaina	  11.10.2016	  mennessä	  	  
§  alustava	  aikataulu	  	  
▪  B-‐luokka	  klo	  12,	  verryttely	  klo	  11.30	  
▪  C-‐luokka	  klo	  15.30,	  verryttely	  klo	  15	  

§  omat	  kyydit,	  vanhemmat	  voivat	  keskenään	  sopia	  yhteiskyydeistä	  
§  paikka:	  Isonkyrön	  liikuntahalli,	  	  Kyrööntie	  15,	  Isokyrö	  
§  ilmoittautumismaksu	  30€/voimistelija,	  tilille	  13.10.2016	  

¡  HUOM!	  Syyslomalla	  NTV-‐harjoitukset	  to-‐pe	  27-‐28.10.	  

¡  (Syysloman	  akroharkat:	  20.10.	  pitää	  Julia,	  La	  22.10.	  EI	  
HARJOITUKSIA,	  valmentajat	  leirillä)	  



AKRO	  (luokat	  1-‐2)	  
¡  Tampere	  lauantaina	  5.11.2016	  

§  lopulliset	  ilmoittautumiset	  viimeistään	  maanantaina	  16.10.2016	  sähköpostilla	  
osoitteeseen	  sanna.haapasilta(at)suomi24.fi	  

§  Myös	  kyytien	  tarpeesta/	  mahtuuko	  autoon	  muita	  
¡  Kokoonpanot	  on	  suunniteltu	  jo,	  toteutus	  riippuu	  ketkä	  lähtee	  kisaamaan.	  

§  osallistujien	  lisenssit	  tulee	  olla	  maksettuna	  maanantaina	  16.10.2016	  mennessä	  	  
§  alustava	  aikataulu:	  

▪  9.00	  Lämmittely	  ja	  vapaa	  harjoittelu	  kilpailukanveesilla	  
▪  klo	  11.00	  Kilpailu	  alkaa	  
▪  n.	  klo	  14.00	  Palkintojenjako	  

§  omat	  kyydit,	  vanhemmat	  voivat	  keskenään	  sopia	  yhteiskyydeistä	  
§  paikka:	  Ikurin	  Liikuntahalli,	  Tesomankatu	  33,	  Tampere	  
§  ilmoittautumismaksu	  15€/voimistelija,	  tilille	  16.10.2016	  
§  yleisön	  pääsymaksu	  kilpailutapahtumaan	  on	  5€	  aikuinen	  /	  2€	  lapsi	  (alle	  15v.)	  



¡  Akro	  1-‐2lk:	  Tampere	  lauantaina	  18.3.2017	  
(huom.	  päivämäärä	  muuttunut	  10.10.	  jälkeen!)	  

¡  Akro	  SM-‐karsinta:	  18.3.2017	  Tampereella	  
§  Finaali:	  toukokuussa	  Jyväskylässä	  
	  

¡  NTV:	  ei	  vielä	  pvm,	  painottuu	  toukokuulle	  
	  
¡ Molemmat	  lajit:	  	  

§  Voimistelupäivät	  Jyväskylässä	  9.-‐11.6.2017	  



Ilmoittautuminen	  KankUn	  nettisivuilta:	  
https://kankaanpaanurheilijat-‐fi.directo.fi/
voimistelu/harjoitukset/ilmoittautuminen-‐ryhmiin/	  
	  
Lisenssit:	  
Jokainen	  kilpavoimistelija	  tarvitsee	  YHDEN	  
kilpailulisenssin.	  ”Kalliimmaalla	  lisenssillä	  saa	  
harrastaa	  halvempaa	  voimistelulajia”.	  Lajit	  pitää	  
merkitä	  voimistelijan	  Sportti-‐ID:n	  taakse.	  



Lisenssit	  
¡  NTV	  ja	  Akro:	  KILPA	  A	  
¡  Mikäli	  voimistelijalla	  on	  oma	  vakuutus,	  joka	  kattaa	  mahdolliset	  tapaturmat	  

harjoituksissa	  ja	  kilpailuissa,	  ei	  lisenssin	  yhteydessä	  tarvitse	  ottaa	  vakuutusta,	  
lisenssin	  hinta	  tällöin	  65	  €	  

¡  Mikäli	  kilpailee	  kahdessa	  lajissa,	  on	  molempiin	  hankittava	  oma	  lisenssi.	  
Järjestelmä	  kuitenkin	  tunnistaa	  jo	  muut	  maksetut	  lisenssit,	  joten	  maksu	  
menee	  vain	  ensimmäisestä	  lisenssistä.	  

¡  lisenssit	  ostetaan	  osoitteesta:	  	  
https://www.jasentieto.fi/public/SeuranValinta.aspx	  
¡  Tai	  Voimisteluliiton	  sivujen	  kautta:	  
http://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-‐ja-‐kilpailut/Kilpailulisenssit-‐ja-‐
vakuutukset	  
¡  tai	  seuran	  nettisivujen	  kautta	  
http://www.kankaanpaanurheilijat.fi/voimistelu/kilpailut/kilpailulisenssit	  
	  
¡  Lisenssin	  osto	  vaatii	  rekisteröitymisen	  järjestelmään.	  
¡  Mikäli	  kilpailee	  kahdessa	  eri	  seurassa,	  täytyy	  rekisteröityä	  järjestelmään	  kaksi	  

kertaa	  (luotava	  seurakohtaiset	  tunnukset	  ja	  salasana).	  	  



¡  Vaatevastaava	  
§  tarvitaan	  henkilö,	  joka	  vastaa	  voimistelupukujen	  
tilauksista	  ja	  muista	  mahdollisista	  asuista	  esim.	  takit/
housut	  

§  voimistelujaoston	  oman	  voimistelupuvun	  mallipuku	  
on	  tekeillä	  Gymnasticalla,	  mallipuvun	  
valmistumisesta	  ja	  sovituspukujen	  sovittamisesta	  
ilmoitetaan	  myöhemmin.	  Puvut	  eivät	  ehdi	  syksyn	  
kisoihin.	  

§  kisataan	  vihreillä	  ja/tai	  keltamustilla	  puvuilla,	  
voimistelijat	  lainaavat	  tarvittaessa	  pukuja	  muilta	  
voimistelijoilta,	  jotta	  parilla	  tai	  triolla	  olisivat	  
samanlaiset	  puvut	  syksyn	  kisoissa.	  



Harkkapuku	  
¡  Tilattiin	  keväällä	  2016,	  tätä	  saa	  tilattua	  lisää	  

Kilpailupuvut	  
¡  Puku	  suunniteltu	  
¡  Odotamme	  malli-‐	  	  
ja	  sovituspukuja	  
¡  Hinta:	  115€-‐125€	  



¡  Ryhmien	  kummit	  (vrt.	  joukkueenjoht.)	  2017	  
§  Varmistaa	  ryhmien	  rullaamisen	  (harkkavuorot,	  
telinekeräyslistat…)	  

§  On	  henkisenä	  tukena	  ja	  apuna	  valmentajalle	  
ongelmatilanteissa	  

¡  Jaoston	  kokoonpano	  2017	  
§  Tarvitaan	  uusi	  rahastonhoitaja	  
§  5.	  jäsen	  
§  Puheenjohtaja	  vaihtuu	  



§  Ei	  turhia	  poissaoloja	  

§  Poissaoloista	  aina	  vanhemmalta	  ilmoitus	  
valmentajalle	  ja	  mielellään	  myös	  poissaolon	  syy	  
§  ”Kaverin	  synttärit	  eivät	  ole	  tarpeeksi	  hyvä	  syy	  olla	  pois	  
harjoituksista”	  -‐	  keskustelua	  



1.  Tullaan	  ajoissa	  ja	  ollaan	  loppuun	  asti.	  
2.  Tervehditään	  voimistelusta	  tuttuja.	  
3.  Vaihdetaan	  kuulumisia	  ja	  muistutellaan	  ajankohtaisista	  

asioista.	  
4.  Kierrätetään	  pukuja.	  
5.  Osallistutaan	  talkoisiin	  tasapuolisesti.	  
6.  Kannustetaan	  kaikkia.	  
7.  Huolehditaan	  monipuolisesta	  ja	  terveellisestä	  ravinnosta.	  
8.  Ei	  tulla	  sairaana	  harjoituksiin.	  
9. Otetaan	  mahdolliset	  ongelmat	  heti	  puheeksi.	  



¡  Kakkutukkumyynti	  
§  tilaus	  tehty	  
§ myynti	  ylitti	  tavoitteet,	  hienoa	  ja	  KIITOS	  
OSALLISTUJILLE!	  

§  tuotteet	  tulee	  noutaa	  13.10.	  klo	  18	  –	  19	  välisenä	  
aikana	  (osoite	  WhatsApp).	  

¡  Arpajaiset	  
§  alustava	  ajankohta	  2.12.	  
§  lisätietoja	  myöhemmin	  



¡  Pikkujoulut	  lauantaina	  3.12.2016	  klo	  10-‐13	  	  
§  Harrasteryhmä,	  freegymit	  ja	  kilparyhmät	  
vanhempineen	  

§ Muutama	  esitys/taidonnäyte	  
§  Talkooapua	  järjestelyissä	  tarvitaan	  
§  Pikkujoulupalaveri:	  31.10.16	  klo	  18.00	  KankUn	  
toimistolla	  



¡  Telineiden	  laittoon	  TARVITAAN	  VANHEMPIEN	  APUA	  harjoitusten	  
alkuun	  ja	  loppuun	  
§  vuorolistat	  tulossa	  
§  vanhemmat	  vaihtavat	  tarvittaessa	  vuoroja	  keskenään	  
	  

¡  Seuralehden	  jako	  3.12.2016	  pikkujoulujen	  jälkeen	  
§  Kankaanpään	  Urheilijoiden	  yhteisen	  seuralehden	  jako	  
§  voimistelujaoston	  jakoalue	  Niinisalo	  ja	  Taulunkylä	  
§  tarvitaan	  vanhempia	  autoilemaan,	  lapset	  vanhempineen	  voivat	  jakaa	  lehtiä	  
§  millaista	  materiaalia	  lehteen	  toivottaisiin,	  ideoita?	  
§  tarkemmat	  ohjeet	  tulevat	  myöhemmin	  
	  

¡  Siivoustalkoot	  6-‐7.1.2017	  
§  voimistelumattojen	  pyyhintä	  ja	  imurointi	  
§  montun	  tyhjennys,	  vaahtomuovipalojen	  imurointi	  ja	  montun	  siivous	  	  
§  inventaariolista	  rikkinäisistä	  tavaroista	  



Tulevaisuusilta	  16.10	  klo	  15.00	  Lumiaisella	  
	  


