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Vi jobbar här! 
● Kontakt: 

○ Telefontid måndag - fredag 9-15 
○ Skicka gärna mejl, så tar vi kontakt
○ Vi svarar på meddelanden via FB och andra sociala 

medier under arbetstid i första hand. 

● Ylva Watkins - verksamhetsledare 
○ Facebook “Verksamhetsledare Ylva” 
○ ylva@gymnastik.ax 
○ 0457 343 3899

● Malin Pussinen - huvudtränare 
○ malin@gymnastik.ax  
○ 0457 342 8335 

● Pia Berglund - ordförande 
○ styrelse@gymnastik.ax 
○ Kontaktas främst via mejl
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Gymnastics Åland 2020

● 800 medlemmar 

● 2 anställda, ca. 50 övriga ledare i föreningen
 

● 50 olika träningsgrupper

● Över 30 000 besök i hallen/år



Medlemmarnas hemkommunerKönsfördelning GymÅ

Tjejer 70%

Killar 30%

Jomala 
24%

Mariehamn 
48%

Övriga 19%

Lemland 9%





GymÅ Barn- och ungdomsriktlinjer 
● Finns att läsa på gymnastik.ax/policydokument

● Baseras på FN:s Barnkonventionen 

○ Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
○ Barnets bästa ska alltid komma i första hand 
○ Varje barn har rätt till utveckling 
○ Barnet har alltid rätt att uttrycka sin åsikt 



Hur agerar GymÅ vid dåligt beteende? 
● I enlighet med GymÅ:s handlingsplan mot mobbning, kränkning, 

diskriminering och sexuella trakasserier

● Används om en tränare, förälder eller gymnast betett sig dåligt
 

● Finns att läsa på gymnastik.ax/policydokument 

● Beter sig någon dåligt? Kontakta barn- och ungdomsansvariga (Malin eller 
Ylva)



Riktlinjer för gymnaster & föräldrar att följa i gympahallen
● Följ träningstiderna, lämna vid starttid och hämta vid sluttid. Om möjligt, kom 

inte in i hallen vid hämtning och lämning (begränsa antalet personer som rör 
sig i hallen).

● Gymnasten ska vara träningsklädd och långt hår ska vara uppsatt. 
● Föräldrar håller sig på avgränsad plats under träning. Detta gäller även 

medföljande syskon. 
● Trångt i hallen - lämna om möjligt eller vänta uppe i kaféet.
● Alla tvättar händerna före och efter träning - påminn barnen!
● Föräldrar och aktiva följer förhållningsregler som råder gällande sjuka barn
● Hallen ska vara en plats fri från mobbning, kränkningar, sexuella 

trakasserier och diskriminering. Läs igenom föreningens Barn- och 
ungdomsriktlinjer samt handlingsplan. 

● Hallen är en drogfri miljö. Läs igenom föreningens drogpolicy.



Suomisport 
● Vårt nya medlemsregister. Framtaget av finska olympiska och har över 475000 användare

● Alla ska vara med i en träningsgrupp (länk skickad i mejl efter anmälan via hemsidan)

● Ladda ner appen Suomisport, smidigare att använda. Även barnen kan ha appen i sin telefon.

● I träningsgruppen ser man träningarna, meddelanden, fakturor och meddelar närvaro

● Meddela gärna närvaro genom att klicka. Ledarna kontrollerar så ingen fara om man glömmer.

● Viktigt att meddela frånvaro. Då kan ledarna lättare planera träningarna.

● Helt nytt system för oss också - vi lär oss på vägen :)

● Vid tekniska problem - kontakta supporten suomisport@olympiakomitea.fi



GymÅ Nyhetsbrev
● Vårt huvudsakliga informationsforum - föräldrars 

ansvar att läsa dessa! 
● Läggs upp på hemsidan gymnastik.ax/nyhetsbrev - här 

finns även gamla att läsa.
● Släpps ca. 3 ggr/termin med viktig info om ex. 

terminstider, GymÅ evenemang, märkesdagar osv. 
● Flaggas för i Suomisport och via Facebook när nytt 

nyhetsbrev finns att läsa
● Läggs också upp på anslagstavlan utanför 

omklädningsrummet



Övrig info till föräldrar
● Koden in till Bollhalla är 1930 - funkar endast då ledare har aktiverat

● Frånvaro & närvaro fylls i själva i Suomisport 
 

● Vi rekommenderar starkt att alla barn har en försäkring 
○ Vi rekommenderar att ta kontakt med vår samarbetspartner LokalTapiola Åland

● Alla grupper har facebookgrupper där generell info läggs upp
○ GymÅ Basgrupper och freegym 
○ GymÅ trampolin 
○ GymÅ trupp/teamgym
○ GymÅ knattesprattel funkis familj



19%

52%

29%

GymÅ föreningsstruktur



Träningsavgifter
● Träningsavgiften betalas via Suomisport

○ Träningsavgiften är baserad på hur mycket barnet tränar
○ Läggs ut i Suomisport inom september 
○ AG-grupperna har redan betalt träningsavgiften

● Medlemsavgiften är 20€ / år
○ Betald av alla förutom AG-grupperna. Läggs ut i Suomisport 

inom september

● Märkesdag kostar 5€ / tillfälle

● Deltagande i klubbmästerskap kostar 5€



GymÅ märkesdagar
● Arrangeras ca. 2 ggr/termin 
● Olika gymnastikövningar som gymnasten visar upp till 

en tränare 
● När gymnasten klarat ett visst antal övningar har 

gymnasten klarat märket
● Börjar med Kopparmärket
● Vill du veta vad som ingår i märkena? Spana in oss 

på Youtube! 

   Sök på “GymÅ Malin” för att komma till våra videor! 



Föreningskläder 
● Beställs via formulär på hemsidan (under fliken nyheter)
● Sista beställningsdag 11 september 
● Hämtas och betalas på kontoret när kläderna kommit från leverantörerna
● Provstorlekar finns inte, fråga någon som har om du behöver prova!

GymÅ tröja (mörkblå) 45€
GymÅ byxor (mörkblå) 45€
GymÅ tights (svarta) 45€
GymÅ shorts (svarta) 25€
GymÅ t-shirt (vit) 25€
GymÅ gymnastikdräkt (lila) 60€
GymÅ ryggsäck (svart) 70€
GymÅ jacka (mörkblå) 70€
GymÅ vattenflaska 6€
GymÅ sporttopp (svart) 25€



Gymnastikarena Åland

● Mål att under hösten fortsatt samla in pengar för att kunna 
finansiera Gymnastikarena Åland 

● Föreningen fyller i år 90 år! Kommer uppmärksammas i 
december. Biljetter till evenemanget kan köpas senare under 
hösten. Mer info kommer.

● Försäljning av Gutz kläder under hösten
○ Arbetsgrupp med föräldrar som ska hjälpa till med 

försäljningen

● Köp gärna Ålandsrabatten för 20€
○ Hör av dig till Verksamhetsledare Ylva på Facebook



Följ oss gärna!
För att få inblick och info i vad som 
händer i föreningen, följ oss gärna på 
sociala medier! 

Facebook = Gymnastics Åland r.f. 

Instagram = gymnasticsaland 


