Järvenpään Voimistelijat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020
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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 huippu-urheilua 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 ja toimiston hengetär Heidi Uotila,
lasten
harrasteliikunnan
vastuuvalmentajana
Jenna
Marjakangas,
joukkuevoimistelun
vastuuvalmentajana Julianna Korjus ja valmennuskoordinaattorina helmikuusta eteenpäin Johanna
Väliaho.
Tämä kausi muodostui todella poikkeukselliseksi koronan vuoksi ja kevät rajoituksineen toi monia uusia
tapoja hoitaa seuratoimintaa. Jäsenmäärä jäi alle 1000 koska kevätkaudella ei saatu enää yhtään uutta
jäsentä. Jäsenmääräksi koko kaudelle jäi 984.
Joukkuevoimistelun HJM-yhteistyötä jatkettiin Hyvinkään Voimistelu ja Liikunnan sekä Mäntsälän
Voimistelijoiden kanssa. Talousvastuu seurayhteistyöstä jatkui Järvenpään Voimistelijoilla.

2. TOIMIALAT
2.1. Lapset ja nuoret
Kaudella 2019-2020 lasten ja nuorten harrasteliikunnan ryhmiä oli yhteensä 33. Ryhmät kokoontuivat
1-2 kertaa viikossa 45 minuuttia - 1,5 tuntia kerrallaan. Tarjontaa oli yli 1-vuotiaiden perheliikunnasta
13-vuotiaiden voimisteluun. Mukana lasten ja nuorten harrasteliikunnan ryhmissä kaudella 2019-2020
oli noin 450 lasta ja nuorta. Ohjaajina lasten ja nuorten ryhmissä työskenteli 10 henkilöä ja apuohjaajina
15 henkilöä. Lasten ja nuorten harrasteliikunnan vastuuvalmentajana työskenteli Jenna Marjakangas.
Pienten lasten (alle 6 v.) ryhmissä ryhmäkoko oli enimmillään 15 lasta. Lasten ja nuorten ryhmissä
ryhmäkoko oli enimmillään 18-20 lasta. Suurin osa ryhmistä oli täynnä tai lähes täynnä. Tänäkin vuonna
tarjosimme SE LIIKUTTAA -pakettia.
Kaikki harrasteliikuntaryhmät perheliikuntaryhmiä lukuun ottamatta esiintyivät seuran
joulunäytöksessä. Ryhmissä järjestettiin syys- ja kevätkaudella avoimet ovet vanhemmille. Ryhmien
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toiminta oli suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kausien päätteeksi joulunäytöksen ”Unelmien joulu”
Järvenpään liikuntahallilla suunnitteilla oli myös kevätnäytös, jota emme voineet järjestää.
Laatustipendi
Saimme kuuden muun seuran ohella lasten ja nuorten laadukkaasta toiminnasta 1000€ laatustipendin.
Seuramme arvot ilo, laatu, terveys ja yhteisöllisyys näkyvät kaikessa seuratoiminnassamme.
Arvomme kävelevät hyvin käsi kädessä uusien lasten ja nuorten voimistelun linjausten, innostus,
ilo, laatu ja onnistumiset yhdessä, kanssa.
Hinnat/koko kausi 2019-2020
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 2,5h/vko

45€/kk (405 € koko kausi)

M-ryhmien lisäharjoittelupaketti

100 €

Se liikuttaa -harjoittelupaketti

250 €

Maaliskuun puolessa välissä lasten ja nuorten harrasteliikunnan toiminta keskeytyi ja viikoilla 16-22
järjestimme kaikille lasten ja nuorten harrasteliikunnan jäsenille lukuisia Youtube -videotunteja,
päivittäiset kotiharjoitteluohjeet ja viikottaiset haasteliikkeet. Kesällä järjestimme myös korvaavia
leiripäiviä Kinnarin koululla. Leirit oli räätälöity ryhmäkohtaisesti ja ne kestivät 2-3,5h kerrallaan. Kaikille
avointa kesätoimintaa järjestettiin liikuntakeskus Piirosella: Kesänaperot kesäkurssin 3-4-vuotiaille, joka
sisälsi kolme voimistelu kertaa sekä Kesävekarat kesäkurssin 5-6 v. ja telinevoimistelun kesäkurssin yli
7-vuotiaille, kurssit sisälsivät kuusi monipuolista liikuntakertaa.
Kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla järjestimme jälleen kesäleirejä. Tällä kertaa Yhteiskoulun Yläja Alakoulun tiloissa ja sen ympäristössä 1.-3. -luokkalaisille tytöille ja pojille. 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 ensimmäisillä viikoilla seurallamme oli OP: kesäduuni -kampanjan työntekijöinä Jenniina
Korjus ja Oona Rinne, jotka toimivat apuna kesäleireillä ja toimiston muuttohommissa.
Liite 1 Lasten ja nuorten viikko-ohjelma

2.1.1. Akrobatia- ja temppuiluryhmät
Akrobatia- ja temppuiluryhmiä eli perhe- ja telineperheliikunta,
temppu- ja telinejumppa, akrobatiakerho sekä Ninja- ja Freegym ryhmiä oli yhteensä 15 kappaletta, joissa harjoitteli noin 250 lasta ja
nuorta. Ryhmillä oli käytössään voimistelupassit perheliikuntaryhmiä
lukuun ottamatta.
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Perheliikunta

Akrobatiakerho

Temppujumppa

Ninja- ja
Freegym

Telinejumppa

Perheliikunta 1-3 v.
Telineperheliikunta 4-6 v.

Kuperkeikat 4-6 v.
Kierteet 4-6 v.
Kärrynpyörät yli 7 v.

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

Ninjagym 7-9 v.
Freegym yli 9 v.

Sisiliskot 4-5 v.
Vesiliskot 5-6 v.
Gekot 6-8 v.
Kameleontit 8-9 v.
Iguaanit yli 10 v.

2.1.2. Tanssiryhmät
Tanssiryhmiä, eli keijubaletti, minitanssi ja kidsdance -ryhmiä oli
yhteensä 5 kappaletta, joissa harjoitteli n. 70 lasta ja nuorta. Ryhmät
keräsivät tarroja tarravihkoihin.

Minitanssi

Keijubaletti

Kids Dance

Kuunsäteet 4-6 v.
Minitanssi ja Keijubaletti
yhdistelmätunti 4-6 v.

Joutsenlampi 3-5 v.
Pähkinänsärkijä 4-6 v.

Kids Dance yli 7 v.

2.1.3. Nuppu- ja staravoimisteluryhmät
Joukkuevoimistelun ja tanssillisen voimistelun alkeisryhmiä oli
yhteensä 10 kaudella 2019-2020, ja niissä voimisteli noin 170 lasta.
Ryhmät oli suunnattu 3-13 -vuotiaille tytöille.
Kaikilla nuppu- ja staravoimisteluryhmillä oli käytössään Suomen
Voimisteluliiton voimistelupassi. Kaikilla ryhmillä oli lisäksi omat
voimistelunarut
ja
Stara-tapahtumiin
osallistuvilla
omat
voimistelupuvut.

Nuppuvoimistelu

Staravoimistelu

Staravoimistelun
jatkoryhmät

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

Minnit 5-6 v.
Minjat 6-7 v.
Minellat 7-8 v.
Milenat 8-10 v.
Mirandat 10-13 v.

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

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

Staravoimisteluryhmät
Joukkuevoimistelun staravoimsiteluryhmät 5-13-vuotiaille harjoittelivat 1 h 15 min kerrallaan. Ryhmät
osallistui seuran järjestämään Unelmien stara-tapahtumaan joulukuussa. Järjestimme kauden aikana
yhden staraleiripäivän 4-12 -vuotiaille. Leiripäivä järjestettiin Järvenpään liikuntahallilla. Leiripäivässä
suoritettiin
myös
Suomen
Voimisteluliiton
Stara-merkki.
Staravoimisteluryhmistä
siirtyi
joukkuevoimistelun ja tanssillisen voimistelun jatkoryhmiin ja valmennusryhmiin lapsia tammikuussa
2019 sekä kesäkuussa 2020.

Staravoimistelun jatkoryhmät
Elokuussa 2019 perustettiin uudet minivalmennuksen jatkoryhmät Melissat 7-9 v. ja Melindat 10-12 v.
jatkoryhmässä harjoitellaan jo haastavampia voimistelutaitoja. Näin lapset saavat sopivaa lisähaastetta
harrastukseen, ilman että harjoitusmäärät ja maksut kasvavat.

Lisäharjoittelu
Tarjosimme lisäharjoittelupakettia 4-6-vuotiaille ja 6-13-vuotiaille. Lisäharjoituksiin kuului voimistelua,
tanssia ja akrobatiaa. Lisäharjoitusten tarkoituksena oli lisätä ja monipuolistaa lasten liikkumista ja
tarjota mahdollisuus edistyä enemmän voimistelutaidoissa.

2.2. Joukkuevoimistelu
Järvenpään Voimistelijoissa toimi kaudella 2019-2020 yhteensä 23 joukkuevoimistelun
valmennusryhmää,
joista
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HJM-seurayhteistyöjoukkueita.
Voimistelijoita
seuran
valmennusryhmissä ja HJM-seurayhteistyöjoukkueissa oli yhteensä noin 200 iältään 5-20-vuotiaita.
Kauteen kuului kilpailuja ja tapahtumia, leirejä, kisakatselmuksia sekä muita esiintymisiä ja edustuksia.
Kaudella 2019-2020 seuran valmennusryhmissä toimi 13 päävalmentajaa ja 10 apuvalmentajaa.
Seuran valmentajat tapasivat noin kerran kuukaudessa JV-tiimipalaverissa, joissa vaihdettiin
joukkueiden kuulumisia sekä sovittiin tapaamisista, koulutuksista, tuomaroinneista, tapahtumista jne.
JV-tiimipalaverien vetäjänä toimi seuran joukkuevoimistelun vastuuvalmentaja Julianna Korjus.
Kaudella 2019-2020 seurassa toimi 10 joukkuevoimistelun tuomaria. Seuran valmentajat toimivat myös
arveina stara-tapahtumissa.
Valmennusryhmät osallistuivat voimisteluliiton valtakunnallisiin kilpailuihin sekä muiden seurojen
järjestämiin cup-kilpailuihin SM-sarjassa, kilpasarjassa sekä harrastesarjassa. Joukkueet pärjäsivät
kilpailuissa hyvin ja saavuttivat myös palkintosijoja ja kunniamainintoja syksyn kilpailuissa. Osa
valmennusryhmistä esiintyi voimistelun stara-tapahtumissa. Keväällä ei järjestetty kilpailuja tai muita
tapahtumia poikkeustilanteen takia.
Valmennusryhmien voimistelijat kilpailivat yksilöinä myös HJM-taitokilpailuihissa. Taitokilpailuja
järjestettiin syyskaudella neljä kertaa ja keväällä 2 kertaa. Järvenpään Voimistelijoiden osallistujat
pärjäsivät kilpailuissa hienosti ja sijoittuivat useasti palkintosijoille eri sarjoissa.
Kaikki voimistelijat osallistuivat seuran joulunäytökseen. HJM-edustusjoukkueet esiintyivät myös
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Hyvinkään voimistelun ja liikunnan sekä Mäntsälän voimistelijoiden näytöksissä.
Valmennusryhmien voimistelijat osallistuivat kauden aikana seuran ja HJM-seurayhteistyön järjestämille
leireille. Valmennusryhmien leiripäiviä järjestettiin kaudella 2019-2020 kaksi kertaa. Leirit järjestettiin
kaksiosaisina ja osallistujat jaettiin eri leireille iän ja joukkueen mukaisesti. Leirille sai osallistua kaikki
halukkaat valmennusryhmien voimistelijat. Lisäksi kaudella 2019-2020 järjestettiin yhteensä kaksi HJM
-kutsuleiriä, yksi syyskaudella ja yksi kevätkaudella. HJM -kutsuleireille osallistui voimistelijoita seuran
alle 14-vuotiaiden valmennusryhmistä.
Taitovalmennustoimintaa jatkettiin edelleen kaudella 2019-2020. Taitovalmennusryhmiin sai osallistua
kaikki halukkaat alle 14v. valmennusryhmien voimistelijat.
Lisäksi valmennusryhmien voimistelijoilla oli mahdollisuus lisäharjoituspakettiin. Harjoituspaketti
mahdollisti lisäharjoitusta seuramme harrasteliikunnan puolella. Alle 14v. saivat käydä lisämaksusta
erilaisilla tanssi- ja temppuilutunneilla ja yli 14v. oli mahdollisuus käydä aikuisliikunnan tunneilla.
Kevään 2020 poikkeusaikana joukkueiden yhteinen harjoittelu keskeytyi ja voimistelijat jäivät
harjoittelemaan kotiin Zoom-sovelluksen avulla. Valmentajat ohjasivat harjoituksia Zoomin kautta
voimistelijoille noin 9 viikon ajan. Tämän jälkeen alkoivat ulkoharjoitukset pienryhmissä kahden viikon
ajan huomioiden turvavälit. Kesäkuun alussa päästiin harjoittelemaan saleihin ja järjestettiin myös
kahdet taitokisat ikäluokittain.
Liite 2 JV tapahtumakalenteri
Liite 3 Joukkueet, osallistujat, valmentaja

2.3. Tanssillinen voimistelu
Järvenpään Voimistelijoissa toimi kaudella 2019-2020 yhteensä 5 tanssillisen voimistelun
valmennusryhmää. Voimistelijoita seuran valmennusryhmissä ja voimistelukouluryhmässä oli yhteensä
noin 60 voimistelijaa iältään 7-60 -vuotiaita. Kauteen kuului kilpailuja ja tapahtumia, leirejä,
kisakatselmuksia sekä muita esiintymisiä ja edustuksia.
Kaudella 2019-2020 seuran valmennusryhmissä toimi 5 päävalmentajaa ja 1 apuvalmentaja. Seuran
6

valmentajat tapasivat noi kerran puolessa vuodessa tanvo-tiimipalaverissa, joissa vaihdettiin
joukkueiden kuulumisia sekä sovittiin tapaamisista, koulutuksista, tuomaroinneista, tapahtumista jne.
Tiimipalaverien vetäjänä toimivat Jenna Marjakangas ja Arja Puro.
Kaudella 2019-2020 seurassa toimi 3 tanssillisen voimistelun tuomaria. Seuran valmentajat toimivat
myös arveina stara-tapahtumissa.
Valmennusryhmät osallistuivat voimisteluliiton valtakunnallisiin kilpailuihin sekä muiden seurojen
järjestämiin cup-kilpailuihin. Osa valmennusryhmistä esiintyi voimistelun stara-tapahtumissa ja lumotapahtumissa. Kaikki voimistelijat osallistuivat seuran joulunäytökseen.

Liite 4 Joukkueet ja osallistujat ja ohjaajat

2.4. Aikuiset
Aikuisten liikunnan toiminnassamme pyrimme edistämään terveysliikunnan sanomaa ja näkyvyyttä.

Aikuisten liikunnassa kaudella 2019-2020 tarjosimme lähialueen asukkaille laadukasta liikuntaa
koulujen liikuntasaleissa, Louhelassa ja Liikuntakeskus Piirosen salissa. Tuntitarjonnan suunnittelussa
vastasimme jäsentemme toiveisiin asiakaskyselyn tulosten perusteella ja kokosimme monipuolisen
viikko-ohjelman, josta jokaisen on ollut helppo löytää sopiva liikuntamuoto omien mieltymysten mukaan.
Viikko-ohjelmassa oli valittavina perustreenitunteja, tanssillisia tunteja sekä rauhallisia tunteja. Uusina
tunteina pilates, Fascia method ja nuorille aikuisille suunnattu tanssitunti. Hinnoittelu perustui edellisen
kauden tapaan 10, 30 ja 60 kerran jumppakortteihin. Yli 65 v. jäsenille tarjosimme taas
eläkeläisalennuksen -10%. Kauden alussa syksyllä sekä vuoden vaihteen jälkeen pidimme
valtakunnallisen voimisteluviikon hengessä avoimet ovet kaikilla aikuisten viikko-ohjelman tunneilla.

Aikuisten liikunnasta vastasi seurasihteeri Heidi Uotila ja hallituksen toiminnassa hallituksen jäsen
Katriina Arrakoski.
Kauden aikana tarjosimme monipuolista liikuntaa noin 200:lle aikuisjäsenellemme eri puolilla
Järvenpäätä.
Jumppia ohjasivat kokeneet ja koulutetut ohjaajat sekä heidän sijaisensa. Ohjattuja ryhmiä oli 10 kpl +
Ihanaisten 2 ryhmää, jotka harjoittelivat 2 x viikossa.
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Aikuisliikunnan työryhmä (Heidi Uotila ja Katriina Arrakoski) kokoontui 2 kertaa. Ohjaajien sekä
aikuisliikunnan vastaavien kesken pidettiin läpi kauden yhteyttä lähes viikoittain WhatsAppin ja
sähköpostin välityksellä.

Liite 5 Aikuiset viikko-ohjelma

2.5. Kilta
Uskollisuuden Killassamme nro 50 on Voimisteluliiton hengen mukaan toiminut ystävyyttä ja vireyttä
ylläpitävä piiri. Kevätkokous jäi pitämättä, koska kokoontumiset maaliskuun puolivälistä alkaen kiellettiin
koronavirusepidemian takia.
Keväällä 2019 valittu johtokunta (Emännistö), puheenjohtaja (Kiltaäiti) Hilkka Aatsinki, valittiin
uudestaan, Brita Ikävalko Kiltamuori (Muistojen arkun vaalija). Sihteeriksi (Muistiinmerkitsijä) Kerstin
Uusitalo, rahastonhoitaja (Rahakirstun vartija), varapuheenjohtaja ja jäsenkirjuri Susanna Pirttijärvi, Eija
Aho, (Seremoniamestari), Sari Laakso emäntä (Keittiötähystäjä), Satu Säilä, (Retkivastaava) ja Lea
Nurmela (Tähystäjä) jatkaa toistaiseksi.
Jäseniä Killassa on 35. Kiltamaksua perittiin 20 euroa. Killan emännistö kokoontui kaksi kertaa.
Elokuussa, 15 pvä, Arvon Sisaret, Nummisten Latoteatteriin osallistui 10 jäsentä.
Syyskuussa, 10 pvä, 6 jäsentä keilasivat, 6 seurasivat, Jorma Tommolan opastuksella Järvenpään
keilahallissa. 17 pvä Etelä-Suomen Kiltatreffit Tuusulassa, mukana 5 jäsentä.
Lokakuussa, 10 pvä, Killan syyskokoukseen osallistui 16 jäsentä. Sari Laakso ja Hilkka Aatsinki valittiin
edustamaan Kiltaa emoseuran syyskokouksessa 5.11.
25 pvä vietettiin Kiltaparlamenttia Seurojen talossa, Kekrijuhlat tunnelmassa, n. 80 kiltalaista mukana,
erilainen tilaisuus sai hienon vastaanoton, kiitoksia saapui runsaasti.
Marraskuussa, 5 pvä, emoseuran syyskokous. 16 pvä Sari Laakso, osallistui Kilta-päivään.
Joulukuussa, 8 pvä, teatterinäytös Järvenpää talossa, Ei yksikään pelastanut, 15 jäsentä mukana, 10
pvä pikkujoulujuhla Sotaveteraanien majalla, 25 jäsentä osallistu
tilaisuuteen. Sytytettiin muistokynttilä Järvenpään hautausmaalla poisnukkuneiden kiltalaisten
muistoksi.
Tammikuussa, 14 pvä, suuntasimme jälleen Järvenpään keilahalliin keilaamaan, mukana oli yht. 12
jäsentä, 7 keilasi Jorma Tommola ohjeiden mukaan ja 5 seurasi.
Helmikuussa, 15 pvä, vietimme ystävänpäivää Terttu Valasman kotona, läsnä 25 jäsentä.
Maaliskuussa, 10 pvä, kirmasimme kävelylenkille Keudaan lounaalle, 9 jäsentä mukana. Tarkoitus oli
tutustua seuran rakennusprojektiin mutta runsas sade esti sen. Kävelylenkki toteutettiin autokyydeillä
kaatosateessa.
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Loppukevään tilaisuudet peruutettiin valtiovallan kehoituksesta virusepidemian takia ja ikäihmiset
kehotettiin vapaaehtoiseen karanteeniin.
Huomionosoitukset:
Brita Ikävalko 80v., Paula Salo 80v. Kaija Lensu 80v. ja Arja Lilja 70. *
Muistettu ruusukynttilällä
Emoseuran hallituksessa on toiminut Hilkka Aatsinki.
Toiminnasta on laadittu 1 tiedote, lisäksi on sähköpostein ja tekstiviestein ilmoitettu lähemmin
tapahtumista.
Talous on ollut hyvä. Hyvä taloudellinen tilanne on mahdollistanut osallistumisen kuluihin eri
tilaisuuksiin.

3. HALLINTO
Seuran toimisto oli osoitteessa Helsingintie 44, Järvenpää.

3.1. Hallitus
Raila Korjus
Hanna Jormanainen
Janita Honkavaara
Katriina Arrakoski
Katja Elo
Hilkka Aatsinki
Kati Suvanto
Riikka Lehtinen
Tuija Häyrinen
Varajäsenet:
Minnastina Miettinen
Johanna Åström
Anne Pietarila
Olli Lähteinen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri, Joukkuevoimistelu
HJM-hallintotiimi, Aikuisten liikunta
HJM-hallintotiimi, joukkuetiedottaminen
Kilta
Lasten harrasteliikunta, Tanvo
Hallihanke
Hallihanke, talous
Tapahtumat
Tiedotus ja viestintä
Talous, Jojot ja Rajot
Turvallisuus

Kokoukset:
●
●
●
●

11.08.2019 Hallituksen järjestäytymiskokous
22.09.2019 Hallituksen kokous
20.10.2019 Hallituksen kokous
05.11.2019 Syyskokous
9

●
●
●
●
●
●
●
●
●

01.12.2019 Hallituksen kokous
19.01.2020 Hallituksen kokous
09.02.2020 Hallituksen kokous
15.03.2020 Hallituksen kokous
29.03.2020 Hallituksen kokous
19.04.2020 Hallituksen kokous
07.05.2020 Hallituksen kokous
07.06.2020 Hallituksen kokous
10.06.2019 Kevätkokous

3.2. Vakituiset työntekijät
Heidi Uotila, Seurasihteeri
Jenna Marjakangas, Vastuuvalmentaja, lasten ja nuorten harrasteliikunta
Julianna Korjus, Vastuuvalmentaja, joukkuevoimistelu
Johanna Väliaho, valmennuskoordinaattori helmikuusta 2020
HJM-yhteistyön työntekijät:
Marianne Korjus, Valmennuspäällikkö
Jenna Seppälä, Vastuuvalmentaja
Työntekijät pitivät yhteisiä toimistopalavereja tarvittaessa.

3.3. Työryhmät
Seuramme toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin erilaisissa työryhmissä. Työryhmät koottiin tarpeen
mukaan tekemään valmistelut hallituksen päätöksiä varten. Minimitavoite työryhmien palavereille oli
vähintään kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Keväällä työryhmät eivät kokoontuneet
koronatilanteen vuoksi lainkaan. Suunnittelu jäi vähäiseksi kun ei kukaan pystynyt ennustamaan tulevaa
eikä koronarajoitteiden pituutta. Päätöksiä tehtiin sitä mukaan kun tietoa koronatilanteesta saatiin ohjeita
ja tietoa eri tahoilta.
Seurassa toimii Taloustyöryhmä, JV-ryhmä, Lasten ja nuorten harrasteryhmä, TANVO-ryhmä, MVryhmä, Aili-ryhmä, Tapahtumatyöryhmä, Hallihanke työryhmä.
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3.4. Seuran talous
Seuran taloutta hoitaa toimistolla seurasihteeri. Kirjanpito teetetään tilitoimistossa ja seuralla on hyvä
ammattitaitoinen kirjanpitäjä. Talouden seuranta tällä kaudella siirtyi pääosin rakennushankkeen
talouden seurantaan. Kuukausittain jännitimme, riittääkö rakentamisen rahat vai tuleeko yllätyksiä.
Tietoisena yllätyksenä tuli ilma-vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän vaihto maalämpöön.
Suurempana yllätyksenä tuli tontin ongelmat ja siihen liittyvät rakentamisen viivästykset ja lisätyöt.
Seuran taloutta tarkasteltiin kuukausittan kirjanpitoraporteilta ja vuosi sujui maaliskuuhun asti hyvinkin
samalla tavoin kun edelliset kaudet. Maaliskuun koronarajoitukset ja toiminnan keskeytyminen toivat
haastetta myös talouden seurantaan, mutta onnistuimme korvaamaan 50%:sti joukkuevoimistelun
tulot. Aikuisille pystyimme korvaamaan menetetyt jumppakerrat kesäjumppina ja lapsille korvaavina
leireinä, videoina ja jumppaohjeina sekä runsaampana kesätoimintana. Lisäksi anoimme avustuksia
koronan aiheuttamiin kuluihin ja saimmekin sekä aluehallintovirastolta että OKM:ltä avustusta.
Avustukset tuplaantuivat normaali tilanteeseen verrattuna mikä oli helpotus taloudelle tänä vaikeana
jaksona.

3.5. Kirjanpito ja tilintarkastajat
Kauden 2019-2020 kirjanpidosta vastasi Tilirex Oy, Marjo Pekkinen .
Kauden 2019-2020 tilintarkastajana toimi Jouko Ahokas HT. Kirjanpitotoimisto Ordent Oy nimesi
keskuudestaan varatilintarkastajan. Seurassa on siirrytty joukkueiden kirjanpitoa lukuunottamatta
kokonaan sähköiseen kirjanpitoaineistoon.

4. TÄHTISEURA
Järvenpään voimistelijoilla on ollut Sinetti sertifikaatti laadukkaasta lasten ja nuorten toiminnasta
vuodesta 2005 ja aikuisten Priima laatusertifikaatti vuodesta 2007 alkaen. Nyt jatkamme Tähtiseurana
toimintaamme ja seuraava auditointi on tulossa vasta parin vuoden kuluttua. Toiminnasta saatu palaute
kertoo että toimimme tähtiseurakriteeristön mukaisesti.

5. TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Seuramme toiminta oli syyskaudella aktiivista, mutta kevät ja korona teki kaudesta todella haasteellisen
koko toiminnalle. Monipuolista lasten ja nuorten toimintaa on järjestetty harraste-, tanssi- ja
kilparyhmille. Aikuisille ja kilta-ryhmälle järjestettiin kunto- ja terveysliikuntaa.
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5.1. Tapahtumat
Vko 31-32 Valmennusryhmien kesäharjoitukset
Jumppaviikko syyskuussa kauden alussa – ilmainen tutustuminen tunteihin
26.8.2018 Lasten ja nuorten Starttitapahtuma
3.-4.9.2018 HJM-kutsuleiri, Järvenpää Liikuntahalli
8.-9.10.2018 Valmennusryhmien leiripäivä ja HJM-taitokilpailu, Järvenpää Liikuntahalli
24.10.2018 Harrasteryhmien leiripäivä
27.10.2018 HJM-kisakatselmus, Hyvinkään Martinhalli
03.11.2018 Lasten Halloween tapahtuma
24.11.2018 M-ryhmien leiripäivä
08.12.2018 Taikapuun stara-tapahtuma ja HJM-taitokilpailu, Järvenpää Liikuntahalli
09.12.2018 Joulunäytös Taikapuun jouluseikkailu, Liikuntahalli
2.–3.2.2019 HJM-kutsuleiri, Mäntsälä
4.3.2019 HJM-taitokilpailu, Järvenpää Liikuntahalli
3.-4.3.2019 Valmennusryhmien leiripäivät, Järvenpää Liikuntahalli
14.3.2019 HJM-kisakatselmus, Hyvinkää
Ei toimintaa kevätkaudella.
70v juhlavuoden kunniaksi olimme suunnitellut kevääksi tapahtumia jäsenistölle ja hallin avajaiset ja
juhlat syksylle 2020. Kaikki kevään tapahtumat peruutettiin.

6. KOULUTUSTOIMINTA
Osallistuimme seuraaviin koulutuksiin ja koulutustapahtumiin kaudella 2019-2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tanvo leiri Kisakallion Urheiluopistolla Tiina Hedeman ja Arja Puro
Voimisteluohjaajan Monipuolinen osaaminen Anni Vesterlund
Startti HJM yhteiskoulutuksena meiltä osallistui 4 ohjaajaa
Voimistelukoulu HJM yhteistyökoulutuksena, meiltä osallistui 9
Convention Tomi ja Ossi Kajasviita
Sari Laakso Tanvo tuomarikoulutus
Freegym - avusta oikein 3 osallistujaa
Laatukoulutus, Mäntsälä Riihenmäen koulu, kaikki ohjaajat ja valmentajat ja hallintotiimi ja
puheenjohtajat
Koronawebinaareihin osallistui Raila Korjus ja Heidi Uotila

7. EDUSTUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET
7.1. Edustukset
●

Raila Korjus osallistui seurapäivään.

●

Sari Laakso osallistui SVUL Uudemaan piirin syyskokoukseen

●

Sari Laakso osallistui Eslun Syyskokoukseen
Edustukset jäivät kevään rajoitusten vuoksi todella minimiin.
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7.2. Huomionosoitukset
Kevätnäytöstä ei järjestetty eikä huomionosoituksia jaettu.

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 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
1.7.2019 - 30.6.2020 kaudella seurassa oli jäseniä 984.
Maaliskuun puolen välin jälkeen ei tullut yhtään uutta jäsentä.

10. AVUSTUKSET
Seuramme sai kaudella 2019-2020 seuraavia avustuksia:
●
●
●
●
●
●

Järvenpään kaupungin liikunta-avustusta saatiin tällä kaudella 6361 €
Sporttileirin avustus Avi 2000,- €
Lasten ja nuorten harrasteavustus 1000,-€
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston korona-avustusta 15000€
Osuuspankin nuorten työllistämisavustus 800€
OKM avustusta etävalmennuksen järjestämiseen 12700,- €

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

12. HALLIHANKE
Tällä kaudella halli rakennettiin. Kesällä 2019 tehtiin perustuksia ja pohjatöitä. Monien vaiheiden ja
viivästysten jälkeen syksyllä päästiin vihdoin viimein rakentamisen alkuun.
Järjestettiin rahankeräsyluvan turvin jäsenistöltä keräyksiä “nimi kunniataluun“ idealla ja myytiin
mattojen hankintaan ”mattopaloja” 30 eur hintaan.
Halli edistyi pikkuhiljaa ja keväällä alkoi sitten vapaaehtoisten rekrytointi. Seurana teimme
vapaaehtoisvoimin koko keskiosan sisustustyöt. Kittaukset, maalaukset, lattioiden laatoitukset,
yläkerran toimiston keittiöineen, ovien asennukset, listoitukset, puolapuiden hionnat ja lakkaukset,
penkit, naulakot, kattojen paneloinnit jne. Töitä riitti kaikille halukkaille ja näin jälkikäteen voimme todeta
että säästimme kyllä ison summan rahaa rakennuskustannuksissa kun teimme itse niin paljon.
Innokkaita vapaaehtoisia kuuluteltiin sähköpostitse tehtävän mukaisiin vuoroihin. Yritimme pitää
vapaaehtoisten määrän kerrallaan pienenä, jotta vältytään liian läheisiltä kontakteilta ja tässä
onnistuimme hienosti.
Hallilla vieraili useita hankkeeseen liittyviä tahoja katsomassa ja tarkastamassa rakentamisen
edistymistä. Saimme paljon kiitosta ja ihailua siitä että teimme näin ison urakan voimisteluseurana ja
paransimme voimistelun olosuhteita omalla paikkakunnallamme.
Kustannukset ylittyivät jonkun verran, mutta olimme jo alun alkaen varautuneet kustannusten ylitykseen,
joten mitään yllättävää ei rahoituksen suhteen tullut. Kauden lopussa halli oli lähes valmis ja
käyttöönottotarkastusta tilattiin kaupungilta.
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