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Opas Voimistelukoulun järjestämiseksi 



 
 
 

Voimistelukoulu on seuroille suunniteltu toteuttamismalli, jossa voimistelivat 4-12-vuotiaat 

lapset. Sisältö on rakennettu motoristen perustaitojen pohjalta: tasapainotaidot, liikkumistaidot ja 
välineenkäsittelytaidot ja tuntimallit on rakennettu niin, että motoristen perustaitojen harjoittelua tulee 
monipuolisesti kauden aikana erilaisten tuntimallien kautta.  

 
Lapsilla on mahdollista saada harjoitusta oman tasoisessa ryhmässä harrastuksen alusta alkaen ja 
voimistelutaitojen lisäksi Voimistelukouluissa panostetaan: kasvatuksellisiin sisältöihin, peleihin ja 
leikkeihin.  
 
Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi Voimistelukoulun järjestämiseen seuroissa. Voimisteluliitto antaa 
tarvittaessa tukea ja neuvoja toiminnan aloittamiseksi. Seuroissa, joissa jo aiemmin on ollut vahvaa ja 
monipuolista lasten toimintaa, voidaan toimintaa jatkaa samanlaisena uudella nimellä. Tavoitteena on 
rakentaa Suomen suurin voimistelukoulu ja liikuttaa lapsia valtakunnallisesti sekä laadukkaasti.   
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1. Voimistelukoulu  
 
 
Tarkoitus  

 
Voimistelukoululla tarkoitetaan seuran vasta-alkajille ja harrastajille tarkoittamaa voimistelun 
alkeisopetusta. Tavallisesti seurojen Voimistelukouluihin osallistuvat lapset ovat iältään 4-12 vuotiaita.  
Lapsille Voimistelukoulu tarjoaa mahdollisuuden oppia liikunnan ja voimistelun alkeita ja seuralle se on 
paras tapa tutustuttaa lapsia lajin pariin ja sen monipuoliseen maailmaan. Lisäksi Voimistelukoulujen kautta 
seurat saavat uusia harrastajia ja jäseniä mukaan toimintaan. Voimisteluliitto suosittelee voimistelukoulun 
ryhmien käyttävän nimeä Voimistelukoulu yhtenäisen käytännön mukaisesti. Markkinointi ja 
mainosmateriaalit ovat tehty nimellä Voimistelukoulu ja seura saa näin ollen parhaimman hyödyn 
materiaaleista, jos nimeäminen on linjassa muun materiaalin kanssa. Seura voi halutessaan lisätä nimen 
perään oman tunnisteen esim. Voimistelukoulun Tarzanit tai Voimistelukoulun pronssiryhmä, jos se sopii 
seuran toimintaan paremmin kuin pelkän Voimistelukoulu-termin käyttö.  
 
Tämä opas keskittyy Voimistelukoulun järjestämiseen. Harjoitteet on jätetty pois tästä oppaasta ja niitä 
varten on erikseen tilattava ohjaajan opas. Lisäksi Voimistelukoulun koulutusmateriaaleissa on enemmän 
tietoa lasten liikunnan ohjaamisesta, opetuksen järjestämisestä sekä lasten kasvusta.  
 
Erilaiset mallit  

 
Voimistelukoulu voidaan ja tulee järjestää seuran omaan toimintaympäristöön sovitetulla tavalla. 
Huomioon otettavia asioita ovat mm. ikäluokkien koot paikkakunnalla, yhteistyö muiden lajien kanssa, 
seuran toimintaperiaatteet ja harrastajajäsenien tarve.  Tässä oppaassa on pääosin esitetty yksi 
toimintamalli ja sovittamalla sen omaan toimintaympäristöön, seura saa oman mallin toteuttaa 
Voimistelukoulua.   
   

2. Voimistelukoulun merkitys ja rooli seurassa  
 

Uudet harrastajat  

 
Hyvin hoidettu Voimistelukoulu toimii ennen kaikkea seuran harrastajien rekrytointikanavana. Tilanne voi 
vaihdella paikkakunnittain ja seuroittain, mutta toiminnan suunnittelussa voidaan pitää tavoitteena, että 

puolet Voimistelukouluun osallistuvista lapsista jatkaa seurassa 
harrastamisesta myös Voimistelukoulun jälkeen.   

 
 
Voimistelukoulun tarkoitus on saada seuran 
Voimistelukoulusta niin laadukas, että harrastaja jää 
helpommin mukaan seuran toimintaan ja saa myönteisen 
kuvan voimistelun harrastamisesta.  
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Tutustuminen lajiin ja seuraan  

 
Voimistelukoulu tarjoaa suurimmalle osalle lapsista ja heidän vanhemmistaan ensi kosketukseen 
voimistelun maailmaan. Tästä syystä laatu ei mitenkään ole sivuseikka. Vanhempien toiveena on saada 
lapselleen myönteisiä kokemuksia ja hyvää oppia liikunnassa ja erityisesti voimistelussa.  
 
Pienten lasten vanhemmat ottavat mielellään vastaan tietoa ja kauden aikana heidät voidaan perehdyttää 
seuran toimintatapoihin ja kertoa erilaisista urheilijanpoluista, joita seurassa on tarjolla.   

 
Tulevaisuuden rakentaja  

 
Suurimmalle osalle seuroista Voimistelukoulu ohjaa tulevaisuuden toiminnan laatua ja jatkuvuutta. On 
tulevaisuuden menestyksen kannalta ratkaisevaa, että seuran lasten toiminta on laadukasta ja 
pitkäjänteistä.  

 
Talous  

 
Voimistelukoululla on taloudellinen merkitys. On suositeltavaa, että Voimistelukoululaisilta peritään 
kausimaksu, joka kattaa toimintakauden kulut, eikä tuota sen enempää voittoa kuin tappiotakaan. 
Budjetointi edellyttää osallistujamäärän arviointia.  

   

3. Kauden suunnittelu  
 

Voimistelukoulun lukukausi 

Kausi alkaa yleensä elo-syyskuussa. Kauden suunnittelu 
kannattaa aloittaa jo edellisen kauden päättyessä, mutta 
viimeistään ennen kauden alkua. Suunnittelun taustalla on 
hyvä pitää Ohjaajan opasta, joka sisältää tuntimateriaalia 
kauden jokaiselle kerralle.   
 
Voimistelukoulun lukukausi on yleensä syyskuusta-
joulukuuhun ja tammikuusta-toukokuuhun.  

 
Olosuhteet  

 
Voimistelukouluille on varattava tilat ja riippuen siitä, onko 
mahdollista vaikuttaa salivuoroihin, niin kannattaa 
keskittää lasten vuorolle aikoja, jotka sopivat viikko- ja 
päivärytmiin. Jos vuorot sijoittuvat arkiin, on pyrittävä 
ottamaan huomioon, milloin pienten lasten vanhemmat 
pääsevät kuskaamaan lapsia harjoituksiin kouluista ja 
päiväkodeista.  
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Kauden kesto  

 
Voimistelukoulun kesto vaihtelee suuresti seurojen kesken. Kauden kokonaiskeston vaihteluväli on 10-17 
kertaa. Päivät on syytä käydä läpi kalenterin kanssa ja listata, mitkä päivät ovat todellisessa 
Voimistelukoulukäytössä ja mitkä päivät jäävät kokonaan pois mm. pyhien takia. Lisäksi kauden alkuun tai 
loppuun voidaan suunnitella perheiden yhteisiä kokeilukertoja, avoimia ovia tai vapaita temppuratoja.   
   

Kenelle tarkoitettu  

 
Voimistelukoulun suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaa se, kenelle se tarkoitetaan. 
Onko tarkoitus ottaa mukaan tyttöjä sekä poikia vai onko ryhmä tarkoitettu vain toiselle 
sukupuolelle. Ikäluokkien valinta vaikuttaa sekä järjestelyihin että ohjaukseen. Seura voi 
tehdä Voimistelukoulun ryhmiä yhdelle ikäryhmälle tai alle kouluikäisille ja alakouluikäisille 
yhteisiä sekaryhmiä.   
   

Alueellinen toiminta  

 
Seuran Voimistelukoulua suunniteltaessa tulee päättää, millä alueilla toiminta järjestetään ja keskitetäänkö 
kaikki lasten toiminta tietyille alueille, saleille tai kouluille vai pyritäänkö tarjontaa levittämään laajalle 
alueelle, lähelle lasten koteja.   
   
Varusteet  
Suunnitteluvaiheessa päätetään, mitkä varusteet ovat pakolliset ja mitkä vapaaehtoiset ja mitä varusteita 
tai välineitä seura voi tarjota Voimistelukoululaisille.  

 
Voimistelukouluun suositellaan kaikille lapsille Voimistelukoulunpasseja. Lisäksi toivotaan, että seuroilla on 
mahdollisuus tarjota lapsilla välineitä ja telineitä harjoittelun tueksi.  
 
Voimistelukoulun kustannukset  

 
Voimistelukoulun kustannukset syntyvät seuran salivuoroista, 
ohjaajien palkkioista ja mahdollisista välineistä ja telineistä. 
Luonnollisesti seuroille tuleviin kustannuksiin sisältyvät myös 
Voimistelukoulun ohjaajanoppaat ohjaajille sekä voimistelupassit 
voimistelukouluun osallistuville lapsille. Tällöin yhden 
Voimistelukoulu-ryhmän hinta voidaan laskea edellä mainittujen sekä arvioidun osallistujamäärän 
perusteella. Tarkoituksenmukaista on veloittaa kulut kuitenkaan tekemättä suurta voittoa kuin 
tappiotakaan. Usein seurat veloittavat erikseen syys- ja kevätkauden osallistujilta.   
Tarkkaa euromäärää tärkeämpää Voimistelukoulussa on tietenkin hinta-laatusuhde, toisin sanoen se, että 
vanhemmat saavat varmasti vastinetta rahoilleen lasten innostuksen ja oppimisen kautta.   
 
Voimistelukoulun suunnitteluvaiheessa on tärkeää päättää, sisältyykö Voimistelukoulun 
osallistumismaksuun seuran jäsenyys, vakuutus ja muut jäsenedut vai ei. Seuran jäsenyyden osalta 
kannattaa ottaa huomioon mitä seuran säännöt ja yhdistyslaki kertovat jäsenyydestä ja sen mahdollisesta 
päättymisestä.   

 

 



 
 

 

 

4. Osanottajamarkkinointi   
 
Koulu 

 
Jos Voimistelukoulu on suunnattu kouluikäisille lapsille, voidaan nämä tavoittaa kattavasti alueen kouluista. 
Seura voi viedä rehtorin luvalla mainoksia kouluun tai saada syys- ja kevätkausien alussa ne koulun 
sähköiseen vuorovaikutusjärjestelmään. Muistathan, että myös erilaiset näytetunnit voimistelusta ovat 
erittäin tervetulleita kouluille. Näytetuntien jälkeen voi jokaiselle innosta puhkuvalle lapselle antaa seuran 
Voimistelukoulu-mainoksen myös reppupostilla kotiin vietäväksi. Koulujen näytetunteja varten ole 
rohkeasti yhteydessä alueen koulujen rehtoreihin tai liikuntavastaaviin.  

 
Päiväkodit 

 
Alle kouluikäisten lasten jäsenhankinnassa hyviä paikkoja 
ovat päiväkodit sekä koko perheelle suunnatut 
tapahtumat. Päiväkotien yhteyshenkilöiden tiedot saat 
helpoiten paikkakuntasi virastosta. Muistathan 
huomioida markkinoinnissa myös avoimet päiväkodit ja 
seurakuntien tai muiden tahojen järjestämät kerhot sekä 
muskarit.  
 
Lehti 

 
Paikallislehti on aina hyvä paikka ilmoittaa Voimistelukoulusta. Ilmoitus palvelee paitsi itse osallistujien 
saamisessa, mutta myös kertoo koko paikkakunnalle, että seura toimii aktiivisesti. Muistathan, että värien, 
logon ja grafiikan merkitystä ei kannata vähätellä.   

 
 
Seuran kotisivut 

 
Nykyisin seuran nettisivut ovat välttämätön apuneuvo Voimistelukoulun markkinoinnissa. Kotisivu on 
kätevä paikka antaa runsaasti lisätieto Voimistelukoulusta niille, joiden kiinnostus on saatu herätettyä lajia 
tai seuraa kohtaan. Muistathan, että yhteystiedot ovat välttämättömät, koska vanhempien kaikkia 
kysymyksiä ei voi mitenkään ennakoida. Voimistelukoululle tulee löytää paikka seuran kotisivuilla niin, että 
ensikertalainenkin löytää tarvitsemansa tiedot vaivatta. Voimistelukoulun informaatiosivun pitää antaa 
myönteinen kuva toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja toiminnasta ja ei ole syytä vähätellä voimistelukoulun 
laatua ja innostavuutta.  

 
 

 

 



 

 

5. Ilmoittautuminen  
 
Miten mukaan? 

 
Voimistelukouluun ilmoittautuminen on hyvä tehdä helpoksi ja selkeäksi. Kaikkia osapuolia helpottaa, kun 
osallistujien ja heidän huoltajiensa tiedot saadaan seuran käyttöön kerralla oikein. Useat voimisteluseurat 
hyödyntävät ilmoittautumisessa Nepton jäsentietojärjestelmää, mutta käytössä voi olla myös muita 
ilmoittautumisväyliä.   

 
Moni ilmoittautumista harkitseva saattaa haluta lisätietoa Voimistelukoulusta ja keskustelemalla vielä 
varmistua, että lapsesta vastuun ottavat osaavat asiansa. Tarkentavat kysymykset voivat olla hyvin 
monenlaisia. Perustietoja Voimistelukoulusta voi myös antaa ohjaamalla kysyjän Voimisteluliiton 
nettisivuille, mikäli kysymys ei koska seuraa suoraan.   

 

6. Passit, Stara-lisenssit & Voimistelukoulun lisenssit  
 
Voimistelupassi  

 
Kaikille Voimistelukoululaisille suositellaan Voimisteluliiton voimistelupassia. Passeja on neljää eri tasoa 
alkeis-, alkeisjatko-, väline- ja telinpassit. Voimistelupassit voi tilata hyvissä ajoin ennen kauden alkua 
Voimisteluliitosta.   

 
Muistathan tilata myös kaikille Voimistelukoulua ohjaaville henkilöille voimistelupassin, uuden kauden 
ohjaajanoppaan ja kannustat ohjaajia seuraamaan Voimisteluliiton somea sekä ohjaajaklubia, koska siellä 
julkaistaan runsaasta hyödyllistä lisämateriaalia.  
 

 

 
 
Stara-tapahtuma  
 
Voimistelun Stara-tapahtuma ovat voimistelutapahtumia, johon 
voivat osallistua myös Voimistelukoululaiset, jos heillä on Stara-
lisenssi. Tapahtumassa voi harjoitella kilpailemista ja esittää ryhmässä harjoiteltuja taitoja ja sarjoja. Stara-
lisenssillä voi myös suorittaa STARA-merkin seuran harjoituksissa tai erillisessä merkkisuorituspäivässä. 
 
Stara-lisenssin hinta on 10,50€ ja vakuutuksen hinta on 3,5€. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Voimistelukoulun lisenssit 
 
Voimistelukoulu lisenssi - vain jäsenseuroille 
 

• 50€/vuosi seurat, joissa alle 200 0-12-vuotiasta jäsentä 

• 100€/vuosi seurat, joissa yli 200 0-12-vuotiasta jäsentä 

• 250€/vuosi seurat, joissa yli 700 0-12-vuotiasta jäsentä 
 
Lisenssillä seura saa:  
 

• Oikeuden käyttää Voimistelukoulun valmiita sisältöjä ja tuotenimeä 

• Laajemman Voimistelukoulu materiaalin (suunnitelmat, oppaat, voimistelupassit sekä sähköinen 
materiaali) 

• Alueellisen maksuttoman ”Update”-tapaamisen (matkakustannukset omakustanteiset) 

• Mahdollisuuden tilata tutor-käynti lasten voimistelunsparraukseen 

• Ohjaajaklubijäsenyyden 

• Pääsyn Silta-materiaaleihin + enemmän  webinaareja 

• Mahdollisuuden tilata oheistuotteita (asusteita, julisteita, passeja) 

• Käyttöoikeuden logoon ja voimistelukoulu-tunnuksiin 

• Mahdollisuuden osallistua Voimisteluliiton koulutuksiin (sis. Voimistelukoulu) 

• Maksuttoman arvi-koulutuksen 

• Edullisemmat materiaalit (Ohjaajan oppaat 5€ (paperi + sähköinen), liikekortit 5€/pkt ja 
voimistelukoulupassit 1€/kpl) 

 
Voimistelukoulu ilman lisenssiä: 
Ohjaajan oppaat (6€/kpl), liikekortit (6€/pkt) ja voimistelukoulupassit (2,5€/kpl) 
 

 

7. Tiedottaminen vanhemmille  
 
Tämän manuaalin ohjeita noudattaen on ajatus, että vanhemmille kerrotaan heti kauden alussa, kuinka 
seura ja Voimistelukoulu toimivat. Tällöin riittää, että ensimmäinen vanhempainilta pidetään vasta syys-
lokakuun vaihteessa tai kausi aloitetaan lyhyellä 10-15min infolla. Toinen vanhempainilta on hyvä pitää 
keväällä, jolloin vanhemmille voidaan jo informoida seuraavasta voimistelukaudesta ja siirtymisestä 
seuraavaan Voimistelukoulu-ryhmään. Seura voi toki pitää niin monta vanhempaintapaamista kuin haluaa, 
mutta kokemuksesta on havaittu, että vanhemmat tulevat kahteen tilaisuuteen mielellään, mikäli aiheet 
ovat jo etukäteen tiedotettuja sekä tärkeitä.  

 
Ensimmäisen vanhempainillan tarkoituksena on palvella Voimistelukoulun toimintaa sekä perehdyttää 
vanhemmat mahdollisesti täysin uuteen lajiin ja seuraan. Muistathan varata riittävästi aikaa kysymyksille. 
Seuratoiminnassa pitkään vaikuttaneille saattaa olla yllätys, miten vähän lasten vanhemmat tietävät lajista 
ja seurasta, joten tiedottamisen on hyvä lähteä perusteista. Malleja vanhempainillan juoksutukseen löydät 
Voimisteluliiton Silta-materiaaleista (entinen voimisteluwiki).  
 
 



 

 

8. Ohjaajat  
 
Voimistelukoululaiset tarvitsevat välitöntä, henkilökohtaista 
ja kokoaikaista ohjausta. Pienet lapset eivät jaksa keskittyä 
kuuntelemaan pitkiä ohjeistuksia eivätkä aina välttämättä 
odota vuoroaan rauhallisesti. Tästä syystä ihanteellinen 
ohjaajien määrä on yksi ohjaaja noin 7-10 lasta kohti.  

 
Voimistelukoulu ohjaajan yksi tärkeimmistä taidoista on 
ymmärtää pientä lasta ja osata ohjata häntä niin, että lapsi 
ymmärtää, mistä on kysymys. Perustaitona edellä mainitussa 
voidaan pitää selkeää kieltä sekä iloista, ystävällistä ja 
innostavaa käyttäytymistä. Yhtä tärkeää on osata näyttää 
suoritukset sekä korjata pienen ihmisen mittakaavasta käsin.         
 
Ohjaamisen rinnalle Voimistelukoulussa nousee myös pikku ongelmatilanteiden hoitaminen kesken tunnin. 
Voimistelukoululaisten haaverit ovat onneksi nopeasti ohi meneviä, mutta tilanne on hoidettava siten, ettei 
siitä jää huono mieli voimistelijalle. Havereita useammin pienet ongelmatilanteet voi liittyä esimerkiksi 
vessareissuihin kesken tunnin.   

 
 

9. Kauden päätös  
 

Voimistelukoulussa voimistelu voi olla monivuotinen harrastus tai vain yhden kauden kokemus, joka 

muistetaan toivottavasti aikuisikään saakka. Se ansaitsee siis arvoisensa päättäjäiset. Päättäjäisten tai 

näytöksen ajankohdasta ja sisällöstä on tiedotettava hyvissä 

ajoin, jotta perheet ehtivät järjestää aikataulunsa sen mukaan.  

Tärkeintä kauden päätöksessä on, että jokainen saa 

kokemuksen, että on merkityksellinen ja on oppinut kauden 

aikana uutta. Ohjaajien tulee huolehtia, että jokainen voi kokea 

onnistuvansa ja kaunis diplomi tai kortti tai tarra tms. voi 

kruunata tapahtuman ja jättää hyvät muistot säilytettäväksi.  

Myös valokuvat tai videot kauden päätöksestä voivat tiivistää 

kauden huipentuman ihaniin muistoihin ja fiiliksiin. 

 

 

Lisätietoja Voimistelukoulusta: www.voimistelu.fi / lapset / Voimistelukoulu 
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http://www.voimistelu.fi/fi/Harrastevoimistelu/Lapset/Harraste-a-alasivu

