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1. YLEISTÄ
70 -vuotias seuramme Järvenpään voimistelijat ry tarjoaa monipuolista voimistelutoimintaa
jäsenilleen. Pyrimme tarjoamaan lapsille, nuorille ja aikuisille mieluisan tavan liikkua. Seuran
toiminnan tarkoituksena on tarjota terveyttä edistävää ja iloa tuottavaa edullista lähiliikuntaa.
Toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa, mutta voittoa tavoittelematonta. Seuran
tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman monilla seuran jäsenillä olisi mahdollisuus harrastaa kunto-, kilpa- tai huippuurheilua edellytystensä mukaisesti.
Seuran slogan on edelleen ”Se liikuttaa!”
Seuramme tekee aktiivisesti yhteistyötä Suomen Voimisteluliiton, (Etelä-Suomen Liikunta ja
Urheilu) ESLU:n, sekä Järvenpään kaupungin kanssa. Kuulumme myös SVUL Uudenmaan
piiriin, joka tukee toimintaamme.
Seurassa toimi kauden aikana kuukausipalkkaisina seurasihteeri Maria Kuusela ja Heta RintaPollari, ja huhtikuun alusta Sari Klemola. Lasten harrasteliikunnan vastuuvalmentajana Jenna
Marjakangas,
joukkuevoimistelun
vastuuvalmentajana
Julianna
Korjus
ja
valmennuskoordinaattorina Johanna Väliaho.
Tämä kausi muodostui todella poikkeukselliseksi koronan vuoksi. Rajoitukset toivat suuria
haasteita harraste- ja kilpailutoimintaan. Jäsenmäärä jäi todella alhaiseksi verrattuna viime
vuosiin eikä kevään aikana uusia harrastajia tullut mukaan toimintaan. Jäsenmääräksi koko
kaudelle jäi 872.
Joukkuevoimistelun HJM-yhteistyötä jatkettiin Hyvinkään Voimistelu ja Liikunnan sekä
Mäntsälän Voimistelijoiden kanssa. Mäntsälän Voimistelijat ry ilmoitti lopettavansa
seurayhteistyön ja jatkossa tulemme vahvistamaan ja tiivistämään yhteistyötä Hyvinkään
kanssa. Talousvastuu seurayhteistyöstä jatkui Järvenpään Voimistelijoilla.

2. TOIMIALAT
2.1. Lapset ja nuoret
Kaudella 2020-2021 lasten ja nuorten harrasteliikunnassa oli mukana n. 340 harrastajaa.
Tarjontaa oli yli 1-vuotiaiden perheliikunnasta aina 13-vuotiaiden voimisteluun. Ryhmiä oli
yhteensä 31, joista perhegym ja perheliikunta jouduttiin keskeyttämään kokonaan keväällä
2021 aikuisten harrastustoiminnan rajoitusten vuoksi. Alle kouluikäisten ryhmissä ryhmäkoko
oli enimmillään 15 lasta ja kouluikäisten ryhmissä enimmillään 18-20 lasta. Lasten ryhmät
kokoontuivat 1-2 kertaa viikossa 45 minuuttia - 1,5 tuntia kerrallaan. Osa harrastajista osallistui
oman pääharjoituksen lisäksi lisäharjoituspakettiin, jota tarjottiin ensimmäisen kerran myös
akrobatia- ja temppuiluryhmille.
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Ohjaajina ryhmillä työskenteli 13 henkilöä ja apuohjaajina 15 henkilöä. Lasten ja nuorten
harrasteliikunnan vastuuvalmentajana työskenteli Jenna Marjakangas.
Kauden aikana käytössä oli syyskauden lukujärjestys, tammikuun ulkoharjoitusten aikataulu
ja helmikuusta lähtien voimassa ollut tiukemmat rajoitukset huomioon ottava viikko-ohjelma.
Vuoden 2021 alussa ryhmät harjoittelivat max. 10 henkilön ryhmissä. Yli 10 henkilön ryhmät
jaettiin kahteen tilaan sisälle tai salista riippuen ulko- ja sisäharjoitteluun. Harrastajille
mahdollistettiin myös etäharjoittelumahdollisuuksia mm. hybridimallin harjoittelulla. Monista
viikko-ohjelman variaatioista huolimatta toiminta oli suunnitelmallista ja harrastajat pääsivät
kehittymään omalla tasollaan eteenpäin.
Tapahtumien saralla jatkettiin edellisen kevään haasteista. Suunnitelmissa oli virtuaalinen
joulunäytös, mutta marraskuun tiukentuneiden rajoitusten aiheuttaman harrastustoiminnan
keskeytyksen vuoksi emme päässeet kuvaamaan jouluesityksiä suunnitellusti.
Kevätkaudella saimme kuin saimmekin neljä virtuaalista kevätnäytöstä kuvatuiksi, kootuiksi
ja julkaistuiksi. Jokainen seuramme jäsen pääsi ihastelemaan näytöksiä maksutta omilta
kotisohviltaan!
Hinnat/koko kausi 2020-2021
45 min/vko

190 €

1 h /vko

220€

stara 1 h 15 min/vko

35 €/kk (315 € koko kausi)

stara 1,5h/vko

40€/kk (360 € koko kausi)

stara 3h/vko

45€/kk (405 € koko kausi)
100 €

Lisäharjoittelupaketti

Lisäharjoittelu
Tarjosimme lisäharjoittelupakettia 4-6-vuotiaille ja yli 7-vuotiaille. Lisäharjoituksiin kuului
voimistelua, tanssia ja akrobatiaa. Lisäharjoitusten tarkoituksena oli lisätä ja monipuolistaa
lasten liikkumista ja tarjota mahdollisuus edistyä enemmän voimistelutaidoissa.
Liite 1 Lasten ja nuorten viikko-ohjelma

2.1.1. Akrobatia ja temppuiluryhmät
Akrobatia- ja temppuiluryhmiä oli yhteensä 16 kappaletta, joissa
harjoitteli noin 170 lasta ja nuorta. Ryhmillä oli käytössään
voimistelupassit perheliikuntaryhmiä lukuun ottamatta.
Perheliikunta

Temppuakro

Temppujumppa

Gym-tunnit

Telinejumppa

Leijonanpennut 1-3 v.

Kuperkeikat 4-6 v.
Kärrynpyörät 7-9 v.
Kiepit yli 7 v.
Kierteet 10-13 v.

Leijonat 3-4 v.
Pantterit 5-6 v.

Perhegym 4-8 v.
Ninjagym mini 5-6 v. 1.
Ninjagym mini 5-6 v. 2.
Ninjagym 7-9 v.
Freegym yli 9 v.

Sisiliskot 4-5 v.
Vesiliskot 5-6 v.
Gekot 6-8 v.
Kameleontit 8-9 v.
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2.1.2. Tanssiryhmät
Tanssiryhmiä oli yhteensä 5 kappaletta, joissa harjoitteli n. 60 lasta ja nuorta. Ryhmät
keräsivät tarroja tarravihkoihin tai voimistelupasseihin.
Minitanssi

Keijubaletti

Kids Dance

Auringonsäteet 4-6 v.

Joutsenlampi 3-4 v.
Ruusunen 4-6 v.
Pähkinänsärkijä 4-6 v.

Kids Dance yli 7 v.

2.1.3. Nuppu- ja staravoimisteluryhmät
Joukkuevoimistelun ja tanssillisen voimistelun alkeisryhmiä oli
yhteensä 8 ja niissä voimisteli noin 100 lasta. Kaikilla ryhmillä oli
käytössään Suomen Voimisteluliiton voimistelupassi ja omat
voimistelunarut.

Nuppuvoimistelu

Staravoimistelu

Staravoimistelun
jatkoryhmät

Minit 3-4 v.
Mimmit 4-5 v.
Millit 4-5 v.

Minnit 5-6 v.
Minellat 7-9 v.
Isellat 6-8 v.

Melissat 7-9 v.
Melindat 10-12 v.

Nuppuvoimisteluryhmät
Tanssillisen- ja joukkuevoimistelun nuppuvoimistelu oli tarkoitettu 3-5
Esivalmennusryhmät harjoittelivat kerran viikossa 45 min - 1 tunti kerrallaan.

-vuotiaille.

Staravoimisteluryhmät
Joukkuevoimistelun staravoimsiteluryhmät 5-13-vuotiaille harjoittelivat 1 h 15 min kerrallaan.
Ryhmät osallistuivat seuran järjestämään Unelmien etä-stara -tapahtumaan toukokuussa.
Staravoimisteluryhmistä siirtyi joukkuevoimistelun ja tanssillisen voimistelun jatkoryhmiin ja
valmennusryhmiin lapsia tammikuussa 2019 sekä kesäkuussa 2020.

Staravoimistelun jatkoryhmät
Jatkoryhmät Melissat 7-9 v. ja Melindat 10-12 v. harjoittelivat kaksi kertaa viikossa 1,5 h
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kerrallaan. Ryhmissä harjoiteltiin jo haastavampia voimistelutaitoja. Näin lapset saivat sopivaa
lisähaastetta harrastukseen, ilman että harjoitusmäärät ja maksut kasvavat.

2.1.4. Keppihevostunnit
Keppihevostunteja järjestettiin 4-6 -vuotiaille ja yli 7 -vuotiaille. Yhteensä ryhmissä harrasti n.
20 innokasta hevostelijaa. Ryhmien harjoittelussa toteutettiin monipuolisesti sisä- ja
ulkoharjoittelua.

2.1.5. Kesätoiminta
Kaikille avointa kesätoimintaa järjestettiin liikuntakeskus Piirosella. Kesänaperot 3-4 v. ja
Kesävekarat 5-6 v. kesäkurssit sisälsi kolme voimistelukertaa. Vanhempien lasten
kesäkursseille ei tullut tarpeeksi ilmoittautuneita ja ne päädyttiin perumaan.
Kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla järjestimme jälleen kesäleirejä. Tällä kertaa
Yhteiskoulun Yläkoulun tiloissa ja sen ympäristössä 2015-2009-syntyneille lapsille. Leirit
järjestettiin lyhyempinä leireinä (4h/päivä) viitenä päivänä viikossa. Viikolla 23 järjestettiin
sporttileiri, jonka vastuuohjaajina toimi Jenna Marjakangas ja viikolla 24 Keppihevosleirillä
vastuussa oli Julianna Korjus.
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla meillä oli OP:n kesäduunikampanjan ja Tuusulan kunnna
nuorten työllistämistuella kesätyöntekijöinä/leiriohjaajina Jenniina Korjus ja Oona Rinne.
Leiri

Sporttileiri - vko 23

Kepparileiri - vko 24

s. 2013-2015
Ohjaajat

MINI - 22 osallistujaa
Jenna Marjakangas, Tinja Tuomi,
Sanni Koskinen & Ossi Kajasviita

VILLIVARSAT - 8 osallistujaa
Jenniina Korjus & Oona Rinne

s. 2009-2012
Ohjaajat

KIDS - 13 osallistujaa
Jenniina Korjus & Oona Rinne

HEVOSHULLUT -18 osallistujaa
Julianna Korjus & Tinja Tuomi

2.2. Joukkuevoimistelu
Järvenpään Voimistelijoissa toimi kaudella 2020-2021 yhteensä 13 omaa joukkuevoimistelun
valmennusryhmää ja lisäksi 10 HJM-seurayhteistyöjoukkuetta. Voimistelijoita seuran
valmennusryhmissä ja HJM-seurayhteistyöjoukkueissa oli yhteensä yli 200, 5-vuotiasta Team
Mamasiin. Kauteen kuului kilpailuja ja muita tapahtumia, kuten leirejä, harjoituskilpailut sekä
esiintymisiä, jotka poikkeusolojen johdosta toteutettiin erikoisjärjestelyin. Osa tapahtumista
peruttiin rajoitusten vuoksi.
Kaudella 2020-2021 seuran valmennusryhmissä toimi 13 valmentajaa ja 10 apuvalmentajaa.
Seuran valmentajat tapasivat toisiaan JV-tiimipalavereissa, joissa vaihdettiin joukkueiden
kuulumisia sekä sovittiin tapaamisista, koulutuksista, tuomaroinneista, tapahtumista ja
pohdittiin yhdessä tulevaisuutta. JV-tiimin vetäjänä toimi valmennuskoordinaattori Johanna
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Väliaho. Apuohjaajille järjestettiin omia tapaamisia ja tiimin vetäjänä toimi joukkuevoimistelun
vastuuvalmentaja Julianna Korjus. Tapaamiset järjestettiin seuran toimistolla tai zoomissa.
Kaudella 2020-2021 seurassa toimi 8-10 joukkuevoimistelun tuomaria. Seuran valmentajat
toimivat myös arveina stara-tapahtumissa sekä tuomaroivat HJM taitokilpailuissa.
Valmennusryhmät osallistuivat voimisteluliiton valtakunnallisiin kilpailuihin sekä seurojen
järjestämiin cup-kilpailuihin SM-sarjassa, kilpasarjassa sekä harrastesarjassa. Joukkueet
onnistuivat kilpailuissa erinomaisesti ja saavuttivat myös palkintosijoja ja kunniamainintoja.
Osa nuorempien valmennusryhmistä esiintyi voimistelun stara-tapahtumissa. Syksyllä kilpailut
järjestettiin pääosin ns. live kilpailuina (normaalit kilpailut). Keväällä kilpailut ja muut
tapahtumat järjestettiin virtuaalisina poikkeustilanteen takia.
Valmennusryhmien voimistelijat kilpailivat yksilöinä myös HJM-taitokilpailuihissa.
Taitokilpailuja järjestettiin syyskaudella kaksi kertaa Järvenpäässä ja keväällä kolme kertaa
virtuaalisena. Järvenpään Voimistelijoiden osallistujat pärjäsivät kilpailuissa hienosti ja
sijoittuivat palkintosijoille eri ikäsarjoissa.
Seuran joulunäytös jouduttiin perumaan mutta virtuaaliseen kevätnäytökseen kaikki joukkueet
osallistuivat videokuvauksin.
Valmennusryhmien voimistelijat osallistuivat kauden aikana seuran ja HJM-seurayhteistyön
järjestämille leireille. Valmennusryhmien leiripäiviä järjestettiin kaudella 2020-21 vain yksi.
Leirit järjestettiin kaksiosaisina ja osallistujat jaettiin leireille iän ja joukkueen mukaisesti.
Leirille sai osallistua kaikki halukkaat valmennusryhmien voimistelijat. Lisäksi syyskaudella
2020-2021 järjestettiin yksi HJM -kutsuleiri. HJM -kutsuleireille osallistui voimistelijoita seuran
alle 14-vuotiaiden valmennusryhmistä.
Kauden 2020-2021 joukkueiden harjoittelu on ollut hyvin monimuotoista. Syksyllä päästiin
pitkälle toteuttaen ns. normaalia treeniarkea. Marraskuun loppupuolella pandemiatilanne oli
siinä vaiheessa että salit oli laitettava kiinni ja voimistelijoiden siirryttävä ulkoharjoitteluun ja
zoomiin joululomaan asti. Kevät aloitettiin ulko-, zoom- ja sisäharjoitusten yhdistelyllä.
Lukujärjestykset muuttuivat tiheään tahtiin rajoitusten mukaan. Helmikuussa päästiin taas
hetkeksi sisäharjoitteluun, maaliskuusta lähtien sisäharjoittelua määräsivät ryhmäkoot (mm.
10 henkilöä). Toukokuussa päästiin jälleen normaalimpaan harjoitteluun ja saleilla kuvattiin
ahkerasti kilpailusuorituksia virtuaalikisoihin, jotka lähetettiin Vikis sovelluksen kautta
arvioitavaksi.
Taitovalmennustoimintaa jatkettiin edelleen. Taitovalmennusryhmiin sai osallistua kaikki
halukkaat alle 14v. valmennusryhmien voimistelijat. Taitovalmennusta järjestettiin omien
joukkueiden tai saman ikäluokan kesken.
Elokuussa toteutettiin kuvaukset joukkue-esittelyjä varten uudella Unelma hallilla.
Vanhemmille järjestettiin tuttuun tapaan joukkuekohtaisia tapaamisia, syksyllä toimistolla,
keväällä zoomissa, samoin kuin voimistelijoiden ns. kehityskeskustelut.
Liite 2 JV tapahtumakalenteri 2020-2021
Liite 3 Joukkueet ja valmentaja

6

2.3. Tanssillinen voimistelu
Järvenpään Voimistelijoissa toimi syksyllä 2020 yhteensä 4 tanssillisen voimistelun
valmennusryhmää ja yksi tanssilliseen voimisteluun profiloitunut staravoimisteluryhmä.
Voimistelijoita valmennusryhmissä oli yhteensä noin 45 voimistelijaa iältään 8-80 -vuotiaita.
Kauteen kuului kilpailuja ja tapahtumia, leirejä, kisakatselmuksia sekä muita esiintymisiä ja
edustuksia. Keväällä 2021 toimintaa jatkettiin lasten ja nuorten joukkueiden voimin.
Kaudella 2020-2021 seuran tanssillisen voimistelun valmennusryhmissä toimi 5
päävalmentajaa ja 1 apuvalmentaja. Seuran valmentajat tapasivat noin kerran puolessa
vuodessa tanvo-tiimipalaverissa, joissa vaihdettiin joukkueiden kuulumisia sekä sovittiin
tapaamisista, koulutuksista, tuomaroinneista, tapahtumista jne. Tiimipalaverien vetäjänä toimi
Jenna Marjakangas.
Aikuisten tanssillisen voimistelun ryhmät lopettivat kokonaan joulukuussa ja perustettiin
aikuisille heidän toiveesta joukkuevoimisteluryhmä Mamas. Lasten ryhmät jatkuivat
normaalisti kauden loppuun.
Kaudella 2020-2021 seurassa toimi 3 tanssillisen voimistelun tuomaria. Seuran valmentajat
toimivat myös arveina stara-tapahtumissa.
Valmennusryhmät osallistuivat voimisteluliiton ja muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin
turvatoimin ja etänä.

Liite 5 Joukkueet ja osallistujat ja ohjaajat
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2.4. Aikuiset
Aikuisten liikunnan toiminnassamme pyrimme vaikeuksista ja rajoituksista huolimatta
edistämään terveysliikunnan sanomaa ja näkyvyyttä.
Aikuisten liikunnassa kaudella 2020-2021 pystyimme tarjoamaan muutaman kuukauden ajan
lähiliikuntaa ja loppukausi aikuisten kanssa meni sitten etäliikunnan parissa ja ihan viimeiset
kevätkuukaudet pääsimme aikuisten kanssa ulkoliikuntaan, ja vielä kesäkuukausina
muutaman kerran sisä saleihin. Seurasimme tiukasti rajoitusten muutoksia, mutta aikuisten
ryhmäliikunnan toteuttaminen livenä ei onnistunut korona rajoitusten vuoksi. Etäliikunnassa
kävi todella vähän aikuisia ja siksi jatkoimme jumppakorttien voimassaoloa poikkeuksellisesti
kesän loppuun asti, ja tarjosimme moninkertaisen määrän kesäjumppia entiseen verrattuna.
Asiakaskyselyyn vastanneiden mukaan aikuisliikkujat olivat kuitenkin tyytyväisiä, että jotain on
ollut tarjolla ja odottivat jo kovasti ryhmäliikunnan alkua livenä jumppasaleilla. Kyselimme
myös toiveita tulevalle kaudelle ja siitä saatiin hyvä pohja seuraavan kauden suunnitteluun.
Osa toivoi, että etäliikuntatuntien tarjonta jatkuu, vaikka rajoitukset poistuisivat. Uusina
tunteina aikuisille toivottiin telinejumppaa ja peli-iltaa jotta saataisiin myös miespuolisia
jumppareita lisää. Hinnoittelu perustui edellisen kauden tapaan 10, 30 ja 60 kerran
jumppakortteihin. Yli 65 v. jäsenille tarjosimme taas eläkeläisalennuksen -10%. Avoimia ovia
eikä mitään tapahtumia pystytty järjestämään.
Aikuisten liikunnasta vastasi seurasihteerit vuorollaan ja hallituksen jäsenenä Katriina
Arrakoski.
Tanssillisen voimistelun aikuisryhmät loppuivat jouluna 2020 ja kevääksi perustettiin uusi
joukkuevoimisteluryhmä aikuisille joka sai paljon positiivista näkyvyyttä ja kiitosta
osallistuneilta.
Jumppia ohjasivat kokeneet ja koulutetut ohjaajat sekä heidän sijaisensa.
Aikuisliikunnan työryhmä ei kokoontunut rajoitusten vuoksi kaudella lainkaan, mutta
etäpalavereja pidettiin tämän vaikean kauden ongelmien ratkaisemiseksi muutaman kerran.
Ohjaajien sekä aikuisliikunnan vastaavien kesken pidettiin läpi kauden yhteyttä lähes
viikoittain WhatsAppin ja sähköpostin välityksellä.

Liite 4 Aikuiset viikko-ohjelma
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2.5. Kilta
Killassamme, Voimisteluliiton hengen mukaisesti, on toiminut ystävyyttä ja vireyttä ylläpitävä
piiri, tosin koronapandemian jatkuessa monet tapaamiset jouduttiin tältä toimintakaudelta
perumaan.
Kevät- ja syyskokoukset pidettiin syyskuun 15 pnä emoseuran Lepolan tiloissa, samalla
tutustuimme lähemmin uusiin tiloihin.
Nyt valittu johtokunta (Emännistö):
Hilkka Aatsinki, puheenjohtaja (Kiltaäiti), valittiin uudestaan,
Brita Ikävalko, Kiltamuori (Muistojen arkun vaalija).
Kerstin Uusitalo, Sihteeriksi (Muistiinmerkitsijä)
Susanna Pirttijärvi, rahastonhoitaja (Rahakirstun vartija), varapuheenjohtaja
Eija Aho, (Seremoniamestari),
Leena Vuorialho, emäntä (Keittiötähystäjä)
Lea Nurmela (Tähystäjä)
Sari Laakso, retkivastaava.
Varsinaisia jäseniä Killassa on 31, joista kaksi kunniajäsentä, Ulla Tyynelä ja Sirkka Sievinen.
Kiltamaksua perittiin 20 euroa.
Killan emännistö kokoontui kerran.
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Syyskuussa 15 pnä, kevät- ja syyskokoukset seuran toimistolla Lepolassa,14 jäsentä
osallistui.
Lokakuussa, 8 pvä, 10 jäsentä ulkoili Sipoon korvessa.
Marraskuussa 24 pvä, 5 jäsentä keilasivat, 3 seurasivat, Järvenpään keilahallissa.
Joulukuuhun suunniteltu pikkujoulujuhla peruuntui pandemian takia.
Sytytettiin muistokyntttilä Järvenpään hautausmaalla poisnukkuneiden kiltalaisten
muistoksi.
Joulukuun – toukokuun ajaksi suunniteltu ohjelma jouduttiin perumaan valtiovallan
kehoituksesta.
Pitkän tauon jälkeen kokoonnuttiin 2 pnä kesäkuuta Vanhankylänniemen kartanolle,
nurmikkojumpan jälkeen siirryttiin nauttimaan pullakahvit kartanoon. 16 jäsentä
mukana.
Tilaisuuksiin osallistui keskim. 12 jäsentä.
Emoseuran hallituksessa on toiminut killan edustajana Hilkka Aatsinki.
Toiminnasta on jäsenille tiedotettu sähköpostein ja/tai tekstiviestein.
Talous on ollut hyvä. Hyvä taloudellinen tilanne on mahdollistanut osallistumisen
kuluihin eri tilaisuuksiin.
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3. HALLINTO
Seuran toimisto oli osoitteessa kesästä 2020 omalla hallilla Verstaspihankatu 10, Järvenpää.

3.1. Hallitus
Raila Korjus
Puheenjohtaja
Hanna Jormanainen
Varapuheenjohtaja
Janita Honkavaara
Sihteeri, Joukkuevoimistelu
Katriina Arrakoski
HJM-hallintotiimi, Aikuisten liikunta
Katja Elo
HJM-hallintotiimi, joukkuetiedottaminen
Hilkka Aatsinki
Kilta
Kati Suvanto
Lasten harrasteliikunta, Tanvo
Riikka Lehtinen
Hallihanke
Tuija Häyrinen
Hallihanke, talous
Varajäsenet:
Minnastina Miettinen
Tapahtumat
Johanna Åström
Tiedotus ja viestintä
Anne Pietarila
Talous, Jojot ja Rajot
Olli Lähteinen
Turvallisuus ja hallin käytännön toimet

Kokoukset:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

09.08.2020 Hallituksen kokous
06.09.2020 Hallituksen kokous
27.09.2020 Hallituksen kokous
20.20.2020 Syyskokous
01.11.2020 Hallituksen kokous
29.11.2020 Hallituksen kokous
13.12.2020 Hallituksen kokous
06,01,2021 Ylimääräinen hallituksen kokous, korona
17.01.2020 Hallituksen kokous
14.02.2020 Hallituksen kokous
14.03.2020 Hallituksen kokous
11.04.2020 Hallituksen kokous
02.05.2020 Hallituksen kokous
01.06.2021 Kevätkokous
06.06.2020 Hallituksen kokous
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3.2. Vakituiset työntekijät
Seurasihteerinä Maria Kuusela kauden alkukuukaudet ja hänen jälkeensä Heta Rintapollari
jouluun asti. Tuuraajana Raila Korjus ja huhtikuun alusta saatiin Sari Klemola seuran uudeksi
vakituiseksi Seurasihteeriksi.
Jenna Marjakangas, Vastuuvalmentaja, lasten ja nuorten harrasteliikunta
Julianna Korjus, Vastuuvalmentaja, joukkuevoimistelu
Johanna Väliaho, valmennuskoordinaattori
HJM-yhteistyön työntekijät:
Marianne Korjus, Valmennuspäällikkö
Jenna Seppälä, Vastuuvalmentaja
Työntekijät pitivät yhteisiä toimistopalavereja tarvittaessa, ja kausi menikin lähes viikoittaiseen
lukujärjestys-suunnitteluun.

3.3. Työryhmät
Seuramme toimintaa suunnitellaan erilaisissa työryhmissä. Työryhmät eivät juurikaan
kokoontuneet tällä kaudella rajoituksista johtuen, emmekä järjestäneet mitään tapahtumia,
koska tapahtumat eivät olleet koronarajoitusten vuoksi sallittuja.

3.4. Seuran talous
Seuran taloutta hoitaa toimistolla seurasihteeri. Kirjanpito teetetään tilitoimistossa ja seuralla
on hyvä ammattitaitoinen kirjanpitäjä. Talouden seuranta tällä kaudella keskittyi hallin
vuokrien määrittämiseen ja budjetointiin. Seuran taloutta seurattiin hallituksen kokouksissa
ja olimme todella huolissamme aikuisliikunnan tulojen romahduksesta, sekä lopettaneiden
lasten ja nuorten määristä. Taloudellisesti selvittiin kuitenkin kaudesta ihan hyvin, koska
seuralla on kerättyä puskuria ja haimme myös avustuksia korona rajoituksien talouden
tappioiden korvaamiseen. Avustuksia saatiin mutta ne eivät näkyneet tilinpäätöksessä koska
maksatus tuli vasta seuraavalle kaudelle heinäkuussa sekä elokuussa. Teimme tappiollisen
tuloksen ensimmäisen kerran 10 vuoteen.

3.5. Kirjanpito ja tilintarkastajat
Kauden 2020-2021 kirjanpidosta vastasi Tilirex Oy, Marjo Pekkinen, ja loppukaudesta Elina
Nuutinen.
Kauden 2020-2021 tilintarkastajana toimi Jouko Ahokas HT. Kirjanpitotoimisto Ordent Oy
nimesi keskuudestaan varatilintarkastajan. Seurassa on siirrytty joukkueiden kirjanpitoa
lukuun ottamatta kokonaan sähköiseen kirjanpitoaineistoon.
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4. TÄHTISEURA
Järvenpään voimistelijoilla on ollut Sinetti sertifikaatti laadukkaasta lasten ja nuorten
toiminnasta vuodesta 2005 ja aikuisten Priima laatusertifikaatti vuodesta 2007 alkaen. Kolme
vuotta sitten järjestelmä muuttui Tähtiseura merkiksi ja ensimmäinen auditointi todisti että
toimintamme vastaa tähtiseurakriteeristön vaatimaa toimintaa. Kaudella valmistauduimme jo
seuraavan kauden uuteen auditointiin osallistumalla tähtiseurakoulutuksiin.

5. TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Seuramme toiminta oli syyskaudella lähes normaalia kunnes rajoitukset astuivat rajuina
voimaan marraskuun alussa. Sen jälkeen aikuiset eivät päässeet saleille koko kaudessa ja
lapsetkin olivat talvella pitkään ulkoliikunnassa. Kilpailut järjestettiin keväällä etäkilpailuina ja
paljon aikuisia sekä lapsia lopetti toiminnassa. Tapahtumat järjestettiin videoina jotka jaettiin
jäsenistölle ilmaisversioina.

5.1. Tapahtumat
Kevätkaudella jaoimme informaatiota tulevasta Gymnaestradasta 2022 sekä Jäviläisessä että
somekanavissa. Mitään livetapahtumia ei kaudella järjestetty.

6. KOULUTUSTOIMINTA
Koulutuksiin emme voinut osallistua kaudella lainkaan. Olimme mukana erilaisissa
webinaareissa ja Eslun etätapaamisissa mutta varsinaiset koulutukset siirtyivät seuraavalle
kaudelle.

7. EDUSTUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET
7.1. Edustukset
●

Sari Laakso osallistui SVUL Uudemaan piirin syyskokoukseen sekä
kevätkokoukseen.

●

Raila Korjus osallistui SVUL Uudenmaan piirin kevätkokoukseen ja vastaanotti
vuoden seura 2019 stipendin.
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●

Sari Laakso osallistui Eslun Syyskokoukseen ja kevätkokoukseen.

●

Raila Korjus osallistui Voimisteluliiton kevätkokoukseen etänä.
Edustukset jäivät korona rajoitusten vuoksi todella minimiin.

7.2. Huomionosoitukset
Joulukuussa järjestettiin joulukalenteri, jossa jokaiselle päivälle löytyi useita palkittuja seuran
jäseniä ja seuratoimijoita. Kevätnäytöstä ei järjestetty eikä huomionosoituksia keväällä
jaettu.
SVUL-Uudenmaan piirin myöntämän ohjaaja-stipendin sai ohjaajamme Jenna Marjakangas.

8. TIEDOTUSTOIMINTA
Seura tiedotti jäseniään sähköpostilla, seuran kotisivujen ja Facebookin kautta, jossa
mainostettiin ja tiedotettiin tunneista, tapahtumista, peruutuksista yms. Markkinointia tehtiin
aktiivisesti myös seuralle perustetulla Instagram-tilillä. Facebook- ja Instagram-markkinoinnin
aktiivisuus ja monipuolisuus (kaikki lajit ja harrastajaryhmät esiin) taattiin luomalla päivityksiin
vuorokalenteri.
Facebook oli tärkeä väline paitsi markkinoinnissa ja harrastajille tiedottamisessa, myös
toimijoiden välisessä sisäisessä viestinnässä. WhatsApp viestintäkanavana on suosituin
tiedotuskanava niin valmentajien ja ohjaajien ja vanhempien sekä hallinnon välillä.
Paikallislehdissä tiedotimme seurapalstoilla, ilmoituksilla, uutisilla ja lehtijutuilla. Viestintä on
lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna kaikissa kanavissa, mutta tärkeät päätökset hoidettiin
pääsääntöisesti suojatummassa sähköpostiliikenteessä. Ohjaajille pidettiin syksyllä
yhteispalaveri, jossa käytiin läpi seuran asioita sekä tulevaa kautta. Lisäksi on perustettu
erilaisia WhatsApp ryhmiä, joilla tiedot saadaan isolle joukolle yhtäaikaisesti ja nopeasti.
Tällä kaudella olosuhteiden pakosta opimme käyttämään erilaisia ohjelmia yhteydenpitoon.
Kokoukset järjestettiin etänä ja myös palaverit järjestettiin nettiyhteyksillä. Valmennettiin ja
tiedotettiin myös eri yhteyskanavien välityksellä. Samoin osallistuttiin mm. Voimisteluliiton ja
ESLU:n sekä Olympiakomitean sekä Järvenpään kaupungin tiedotustilaisuuksiin
nettiyhteyksillä.
Hallituksen kokousmateriaaleja ja työryhmien muistioita, työntekijöiden omia muistioita sekä
työsuhdeasioita säilytetään Dropboxissa jossa voidaan jakaa erilaisia dokumentteja kaikkien
luettavaksi. Lisäksi seurassa
käytetään Google Drivea toimintasuunnitelmien ja
toimintakertomusten laadinnassa.

9. TILASTOTIEDOT
1.7.2020 - 30.6.2021 kaudella seurassa oli jäseniä 872.
Lokakuun jälkeen ei tullut uusia jäseniä kaudelle. Joulun jälkeen tuli runsaasti osallistumis
peruutuksia varsinkin lasten harrasteliikunnasta.
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10. AVUSTUKSET
Seuramme sai kaudella 2021-2022 seuraavia avustuksia:
●
●
●
●
●

Järvenpään kaupungin liikunta-avustusta siirtyi maksatusajanakohdan vuoksi
seuraavalle kaudelle .
Kohdeavustus 100€
Osuuspankin nuorten työllistämisavustus 500€
Seurayhteistyöavustus sponsori 1000€
OKM avustusta koronarajoitusten vuoksi siirtyi maksatusajankohdan vuoksi
seuraavalle kaudelle.

11. GDPR
Jokainen seuran sidosryhmistä tutustui tietosuojaohjeeseemme ja työntekijät allekirjoittavat
lukeneensa ja sitoutuvat sitä noudattamaan samalla kun allekirjoittavat työsopimukset.
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