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1. YLEISTÄ 
 

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 monella         
seuran jäsenellä 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, osa-aikaisena lasten harrasteliikunnan vastuuvalmentajana Jenna Marjakangas,       
joukkuevoimistelun osa-aikaisena vastuuvalmentajana Julianna Korjus ja osa-aikaisena       
valmennuskoordinaattorina Janita Honkavaara.  
 
Seuran kausi oli jälleen tapahtumarikas ja saavutimme niukasti maagisen 1000 jäsenen           
rajan, kaudella oli mukana 1001 jäsentä.  

 
Joukkuevoimistelun HJM-yhteistyötä jatkettiin Hyvinkään Voimistelu ja Liikunnan sekä        
Mäntsälän Voimistelijoiden kanssa. Talousvastuu jatkui Järvenpään Voimistelijoilla.  
 
 

2. TOIMIALAT 
 

2.1. Lapset ja nuoret 
 
Kaudella 2018-2019 lasten ja nuorten harrasteliikunnan ryhmiä oli yhteensä 38. Ryhmät           
kokoontuivat kerran viikossa 45 minuuttia - 1,5 tuntia kerrallaan. Tarjontaa oli yli 1-vuotiaiden             
perheliikunnasta 15-vuotiaiden tanssiin. Mukana lasten ja nuorten harrasteliikunta ryhmissä         
kaudella 2018-2019 oli noin 500 lasta ja nuorta. Ohjaajina lasten ja nuorten ryhmissä             
työskenteli 14 henkilöä ja apuohjaajina 17 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. 
  
Kaikki harrasteliikunta ryhmät, perheliikuntaryhmiä lukuun ottamatta esiintyivät seuran joulu-         
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ja kevätnäytöksissä. Akrobatiakerho ja telinejumppa -ryhmät esiintyivät hienosti ensimmäistä         
kertaa kevätnäytöksessä. Ryhmissä järjestettiin syys- ja kevätkaudella avoimet ovet         
vanhemmille. Lasten ja nuorten ryhmiin osallistuvien vanhemmille toteutettiin palautekysely.         
Lasten ja nuorten harrasteliikuntaan seurassamme oltiin varsin tyytyväisiä,        
kokonaisarvosanan keskiarvo oli jälleen 4,5/5. Ryhmien toiminta oli suunnitelmallista ja          
tavoitteellista. 

Ennen kauden alkua järjestettiin ensimmäistä kertaa maksuton startti-tapahtuma, joka keräsi          
paljon uusia ja vanhoja harrastajia liikuntakeskus Piirosen tiloihin. Järjestimme perinteisen          
Halloween-temppurata tapahtuman Harjulan koululla, tällä kertaa Ihanaiset joukkueen        
voimin. Kausien päätteeksi joulunäytöksen ”Taikapuun jouluseikkailu” ja kevätnäytöksen        
“Unelmien näytös” Järvenpään liikuntahallilla. 

Hinnat/koko kausi 18-19 

45 min/vko 190 € 

1 h /vko  220€ 

M-ryhmät 1 h 15 min/vko 35 €/kk (315 € koko kausi 17-18) 

M-ryhmien lisäharjoittelupaketti 100 € 

Se liikuttaa -harjoittelupaketti 250 € 

Lasten ja nuorten harrasteliikuntaa tuettiin kauden aikana taloudellisesti ja         
harrastusmaksuihin myönnettiin taloudellista tukea hakemusten perusteella. 

Touko-kesäkuussa järjestimme kaikille avointa kesätoimintaa liikuntakeskus Piirosella:       
Kesävekarat-kurssin 3-6-vuotiaille, joka sisälsi kuusi voimistelukertaa sekä telinevoimistelun        
ja joukkuevoimistelun kesäkurssit yli 7-vuotiaille, kurssit sisälsivät kuusi monipuolista         
liikuntakertaa. 

Kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla järjestimme jälleen Sporttileirit tällä kertaa Juholan          
koululla ja sen ympäristössä 1.-4. -luokkalaisille tytöille ja pojille. Leirille osallistui 25 lasta ja              
neljä ohjaajaa per viikko: Julianna Korjus, Jenna Marjakangas, Anni Westerlund ja Tinja            
Tuomi. 

Lasten ja nuorten harrasteliikunnan ohjaajat kokoontuivat kolmesti kauden aikana,         
elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa tiimipalavereihin.  
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Liite 1  Lasten ja nuorten viikko-ohjelma 

2.1.1. Harrasteliikunta 

Harrasteliikuntaryhmiä eli temppujumpparyhmiä, perheliikuntaryhmiä, freegymiä,     
tanssiryhmiä oli yhteensä 24 kappaletta, joissa harjoitteli noin 400 lasta ja nuorta.            
Harrasteliikuntaryhmillä oli käytössään voimistelupassit tanssiryhmiä ja perheliikuntaryhmiä       
lukuun ottamatta. 
  
Tänäkin vuonna tarjosimme SE LIIKUTTAA -pakettia useamman kerran viikossa         
harjoitteleville. Harjoittelupaketti 7-12 -vuotiaille sisälsi kaikki seuraavat tunnit: Kids Dance,          
DANCE, Akrobatiakerho sekä Nykytanssi ja baletti.  

 

2.1.2. Voimisteluryhmät 

Joukkuevoimistelun ja tanssillisen voimistelun alkeisryhmiä oli yhteensä 13 kaudella         
2018-2019, ja niissä voimisteli noin 200 lasta. Ryhmät oli suunnattu 3-15 -vuotiaille tytöille.             
Kaikilla voimisteluryhmillä oli käytössään Suomen Voimisteluliiton voimistelupassi. Kaikilla        
ryhmillä oli lisäksi omat voimistelunarut ja Stara-tapahtumiin osallistuvilla omat         
voimistelupuvut. 
  
  

Esivalmennus 
  

Minivalmennus Minivalmennuksen 
jatkoryhmät 

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

Mimmit 4-5 v. 
  

Mindit 5-6 v. 
Minnit 5-7 v. 
Milkat 6-7 v. 
Minjat 7-9 v. 

Idessat 7-10 v. 
 (tanssillinen voimistelu) 

Milenat 8-9 v. 
Mimosat 8-10 v. 

Mirandat 10-13 v. 

Marissat 6-8 v. 
Malindat 9-11 v. 
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Tanssillisen- ja joukkuevoimistelun esi- ja minivalmennusryhmät 
Joukkuevoimistelun esivalmennus oli tarkoitettu 3-5 -vuotiaille. Esivalmennusryhmät       
harjoittelivat kerran viikossa 45 min - 1 tunti kerrallaan. Joukkuevoimistelun          
minivalmennusryhmät 5-13-vuotiaille harjoittelivat 1 h 15 min kerrallaan.        
Minivalmennusryhmät osallistuivat seuran järjestämiin Taikapuun stara-tapahtumiin joulu- ja        
toukokuussa. Järjestimme kauden aikana kaksi voimistelun harrasteleiripäivää 4-12        
-vuotiaille minivalmennuksen voimistelijoille, kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella.        
Leiripäivät järjestettiin Järvenpään liikuntahallilla. Leiripäivissä suoritettiin myös Suomen        
Voimisteluliiton Stara-merkki. Minivalmennusryhmistä siirtyi joukkuevoimistelun ja      
tanssillisen voimistelun valmennusryhmiin lapsia tammikuussa 2018 sekä kesäkuussa 2019.  
  
Minivalmennusryhmien jatkoryhmät 
Elokuussa 2018 perustettiin ensimmäiset minivalmennuksen jatkoryhmät Marissat 6-8 v. ja          
Malindat 9-11 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 2018-2019 yhteensä 21 joukkuevoimistelun        
valmennusryhmää, joista osa oli HJM-seurayhteistyöjoukkueita. Voimistelijoita seuran       
valmennusryhmissä ja HJM-seurayhteistyöjoukkueissa oli yhteensä noin 190 iältään        
6-20-vuotiaita. Kauteen kuului kilpailuja ja tapahtumia, leirejä, kisakatselmuksia sekä muita          
esiintymisiä ja edustuksia.  
  
Kaudella 2018-2019 seuran valmennusryhmissä toimi 13 päävalmentajaa ja 9         
apuvalmentajaa. Lisäksi seurassa työskenteli myös baletinopettaja. 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 2018-2019 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 kilpailuista myös palkintosijoja ja          
kunniamainintoja. Osa valmennusryhmistä esiintyi voimistelun stara-tapahtumissa.  
  
Valmennusryhmien voimistelijat kilpailivat yksilöinä myös HJM-taitokilpailuihissa.      
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Taitokilpailuja järjestettiin syys- ja kevätkaudella neljä kertaa. Järvenpään Voimistelijoiden         
osallistujat pärjäsivät kilpailuissa hienosti ja sijoittuivat useasti palkintosijoille eri sarjoissa.  
  
Kaikki voimistelijat osallistuivat seuran joulu- ja kevätnäytöksiin. HJM-edustusjoukkueet        
esiintyivät myös Hyvinkään voimistelun ja liikunnan sekä Mäntsälän voimistelijoiden         
näytöksissä. 
  
Valmennusryhmien voimistelijat osallistuivat kauden aikana seuran ja HJM-seurayhteistyön        
järjestämille leireille. Valmennusryhmien leiripäiviä järjestettiin kaudella 2018-2019 kaksi        
kertaa. Leirit järjestettiin kaksiosaisina ja osallistujat jaettiin eri leireille iän ja joukkueen            
mukaisesti. Leirille sai osallistua kaikki halukkaat valmennusryhmien voimistelijat. Lisäksi         
kaudella 2018-2019 järjestettiin yhteensä kolme HJM-kutsuleiriä, yksi syyskaudella ja kaksi          
kevätkaudella. HJM-kutsuleireille osallistui seuran alle 12-vuotiaiden valmennusryhmistä. 
  
Taitovalmennustoimintaa jatkettiin edelleen kaudella 2018-2019. Taitovalmennusryhmissä      
harjoitteli yhteensä noin 80 valmennusryhmien voimistelijaa. Taitovalmennusryhmiin sai        
osallistua kaikki halukkaat valmennusryhmien voimistelijat.  
Liite 2 JV tapahtumakalenteri 
Liite 3 Joukkueet, osallistujat, valmentajat 

 
 

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

 

Aikuisten liikunnassa kaudella 2018-2019 tarjosimme lähialueen asukkaille laadukasta        
liikuntaa koulujen liikuntasaleissa, Louhelassa ja Liikuntakeskus Piirosen salissa.        
Tuntitarjonnassa vastasimme jäsentemme toiveisiin asiakaskyselyn tulosten perusteella ja        
kokosimme monipuolisen tuntitarjonnan, josta jokaisen on ollut helppo löytää sopiva          
liikuntamuoto omien mieltymysten mukaan. Viikko-ohjelmassa oli valittavina       
perustreenitunteja, tanssillisia tunteja sekä rauhallisia tunteja. Hinnoittelu perustui edellisen         
kauden tapaan 10, 30 ja 60 kerran ruksikortteihin. 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. 
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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. 

 
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 4 Aikuiset viikko-ohjelma 

 
 
2.4. Tanssillinen voimistelu 
 
Järvenpään Voimistelijoissa toimi kaudella 2018-2019 yhteensä 5 tanssillisen voimistelun         
valmennusryhmää ja yksi voimistelukouluryhmä. 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 2018-2019 seuran valmennusryhmissä toimi 5 päävalmentajaa ja 1 apuvalmentaja.          
Seuran valmentajat tapasivat noi kerran puolessa vuodessa tanvo-tiimipalaverissa, joissa         
vaihdettiin joukkueiden kuulumisia sekä sovittiin tapaamisista, koulutuksista,       
tuomaroinneista, tapahtumista jne. Tiimipalaverien vetäjänä toimi seuran tanvo-tiimin vetäjä         
Arja Puro. 
  
Kaudella 2018-2019 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 lumo-tapahtumissa. Kaikki voimistelijat osallistuivat seuran joulu- ja         
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kevätnäytöksiin. 

 
 
Liite 5 Joukkueet ja osallistujat ja ohjaajat 

2.5. Kilta 

Uskollisuuden Kilta nro 50 
Meidän Uskollisuuden Kilta toimii Voimisteluliiton hengen mukaan, ystävyyttä ja vireyttä          
ylläpitävä piiri. Kevätkokouksessa toimistolla, toukokuussa, vahvistettiin toiminta- ja        
taloussuunnitelma emoseuran kevätkokoukselle esitettäväksi ja suoritettiin henkilövaali. 
Johtokunta, (Emännistö) puheenjohtaja (Kiltaäiti) Hilkka Aatsinki, valittiin uudestaan, Brita         
Ikävalko Kiltamuori (Muistojen arkun vaalija). Sihteeriksi (Muistiinmerkitsijä) Kerstin Uusitalo,         
valittiin uudestaan, rahastonhoitaja (Rahakirstun vartija), varapuheenjohtaja ja jäsenkirjuri        
Susanna Pirttijärvi, Eija Aho, (Seremoniamestari), valittiin uudestaan, Sari Laakso emäntä          
(Keittiötähystäjä), Satu Säilä, (Retkivastaava) ja Lea Nurmela (Tähystäjä). 
 
Maksaneita jäseniä Killassa on kauden päättyessä 29. Kiltamaksua perittiin 20 euroa. 
Killan emännistö kokoontui kolme kertaa. Elokuussa, 26 pvä, Vierivät kivet, Nummisten           
Latoteatteriin osallistui 14 jäsentä. 28 pvä Järvenpään kirkkokierrokselle osallistui         
ortodoksikirkkoon 16 jäsentä ja 14 tataarikirkkoon. Syyskuussa, 11 pvä, 9 jäsentä keilasivat,            
2 seurasivat, Jorma Tommolan opastuksella Järvenpään keilahallissa. 
 
Lokakuussa, 3 pvä, Killan syyskokoukseen osallistui 17 jäsentä. Sari Laakso valittiin           
edustamaan Kiltaa emoseuran syyskokouksessa. 25 pvä tutustuimme Amos Rexiin,         
Helsinki, 12 jäsentä mukana. Marraskuussa, 5 pvä, osallistui Kiltaparlamenttiin, Riihimäki. 12           
jäsentä. 17 pvä osallistui Brita Ikävalko ja Satu Säilä Kilta-päivään Helsingissä.           
Joulukuussa, 11 pvä, vietimme Pikku-Joulu juhlaa Sotaveteraanien majalla, 17 jäsentä          
osallistui tilaisuuteen. Terttu Valasma sytytti muistokynttilän Järvenpään hautausmaalla        
poisnukkuneiden kiltalaisten muistoksi. 
 
Tammikuussa, 9 pvä, suuntasimme jälleen Järvenpään keilahalliin keilaamaan, mukana oli          
yht. 13 jäsentä, 6 keilasi Jorma Tommola ohjeiden mukaan. Helmikuussa, 6 pvä, vietimme             
ystävänpäivää Terttu Valasman kotona, läsnä 18 jäsentä. Maaliskuussa, 5 pvä, kirmasimme           
kävelylenkille Keudaan lounaalle, 9 jäsentä mukana. Huhtikuussa ei järjestetty yhteistä          
tapaamista. Kiltalaisia osallistui voimistelun Cup-tapahtumaan Vantaalla. Toukokuussa, 7        
pvä, kevätkokous toimistolla, 14 jäsentä osallistui tilaisuuteen. 28 pvä, kirmasimme jälleen           
Terttu Valasman mökille, 15 jäsentä mukana. Kesäkuussa, 4 pvä, kevätlounas nautittiin           
Kinuskissa, Kellokoski, 14 jäsentä mukana. Kauden aikana Killan järjestämiin tapahtumiin on           
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osallistunut keskim. 14,2 jäsentä.  
 
Huomionosoitukset: Heljä Hautamäki 60v., Terttu Valasma ja Pirkko Front, 80v. muistettu           
ruusukynttilällä. Ikiuneen nukkunut on Lea Humaloja.  
 
Emoseuran johtokunnassa 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 sijaitsee osoitteessa Helsingintie 44, Järvenpää. 
  
3.1. Hallitus 
Raila Korjus  Puheenjohtaja 
Hanna Jormanainen Varapuheenjohtaja 
Janita Honkavaara Sihteeri, Joukkuevoimistelu 
Katriina Arrakoski HJM-hallintotiimi, Aikuisten liikunta 
Katja Elo HJM-hallintotiimi  
Hilkka Aatsinki Kilta 
Toni Hakkarainen Turvallisuus, Sertifikaatit 
Kati Suvanto Lasten harrasteliikunta, Tanvo 
Riikka Lehtinen Hallihanke  
Varajäsenet: 
Minnastina Miettinen Tapahtumat  
Johanna Åström                     Tiedotus ja viestintä  
Anne Pietarila Talous, Jojot ja Rajot 
Tuija Häyrinen Hallihanke, talous  
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 Kokoukset: 
 

● 12.08.2018  Hallituksen järjestäytymiskokous 
● 26.08.2018 Hallituksen kokous 
● 23.09.2018 Hallituksen kokous 
● 21.10.2018 Hallituksen kokous 
● 12.11.2018 Syyskokous 
● 25.11.2018 Hallituksen kokous 
● 11.12.2018 Hallituksen kokous 
● 13.01.2019 Hallituksen kokous 
● 10.02.2019 Hallituksen kokous 
● 10.03.2019 Hallituksen kokous 
● 14.04.2019 Hallituksen kokous 
● 05.05.2019 Hallituksen kokous 
● 04.06.2019 Kevätkokous 
● 07.06.2019 Hallituksen kokous 

Tiimit kokoontuivat tarvittaessa.  
  
3.2. Vakituiset työntekijät 
  
Heidi Uotila, Seurasihteeri  
Jenna Marjakangas, Vastuuvalmentaja, lasten ja nuorten harrasteliikunta  
Julianna Korjus, Vastuuvalmentaja, joukkuevoimistelu  
Janita Honkavaara, Valmennuskoordinaattori 
 
HJM-yhteistyön työntekijät: 
Johanna Tuovinen, Valmennuspäällikkö 
Marianne Korjus, Valmennuspäällikkö 
 
Työntekijät pitivät yhteisiä toimistopalavereja tarvittaessa. 
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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.  
 
Seurassa toimi kaudella Taloustyöryhmä, JV-ryhmä, Lasten ja nuorten harrasteryhmä,         
TANVO-ryhmä, MV-ryhmä, Aili-ryhmä, Tapahtumatyöryhmä, Hallihanke työryhmä.  
 
3.4. Seuran talous 
  
Edellisen kauden kirjanpito-ongelmien vuoksi kauden alussa vaihdettiin tilitoimistoa.        
Alkukaudesta käytettiin aikaa uuden tilikartan luomiseen, uuden kirjanpito-ohjelman        
opettelemiseen ja uuden tilitoimiston perehdyttämiseen toimintaamme. Talouden       
ajantasainen seuranta viivästyi mutta sitten kun pääsimme vauhtiin tilien ja talouden           
seuranta on toiminut normaalisti. Löysimme uusia helpompia tapoja toteuttaa kirjanpitoa ja           
pystyimme vähentämään manuaalista työtä. Seuran talouden hoidossa pidetään tiukkaa         
talouden seurantaa edelleen. Laadimme kaikelle toiminnalle budjetit joiden mukaan         
toimimme ja myös kaikista tapahtumista tehdään talousseurantaa. Hallitus hyväksyy         
koulutus-esitykset ja hankinnat esitysten mukaisesti tiukalla talous-seurannalla. Salivuorojen        
vähyys ja jatkuva taistelu saleista vaikuttaa seuran talouteen, koska lasten puolella emme            
pysty vastaamaan kysyntään emmekä pysty tarjoamaan uutuuksia, koska salivuoroja ei          
yksinkertaisesti ole saatavilla. Salien väheneminen ja sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet         
vuosivuodelta ja odotamme omasta hallista helpotusta tähän tilanteeseen. Olemme lasten          
toiminnassa joutuneet lisäämään maksullisten tilojen käyttöä jatkuvasti. Seuran talous on          
kuitenkin hyvässä kunnossa ja olemme pystyneet keräämään omaa pääomaa hallihanketta          
varten.  

 

 3.5. Kirjanpito ja tilintarkastajat 
  
Kauden 2018-2019  kirjanpidosta vastasi Tilirex Oy, Marjo Pekkinen . 
  
Kauden 2018-2019 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.          
Laatuohjelmien yhdistymisen jälkeen olimme ensimmäisten voimisteluseurojen joukossa       
uudistamassa laatusertifikaattejamme. Valmistauduimme jo pitkään uuden ohjelman kautta        
seuramme tilanteen ja toiminnan kuvaamiseen ja samalla annoimme palautetta uuden          
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ohjelman kehittämisestä käyttäjäystävällisemmäksi. Auditointiin seurastamme osallistui      
Katriina Arrakoski, Heidi Uotila, Julianna Korjus, Jenna Marjakangas ja Raila Korjus.           
Seurana saimme kiitosta ja postiivista palautetta toiminnastamme ja saimme Tähtimerkit          
molemmista osa-alueista.  
 

 

 
 
 
 
 
 

5. TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 
  
Seuramme toiminta oli jälleen aktiivista. Monipuolista lasten ja nuorten toimintaa on           
järjestetty harraste-, tanssi- ja kilparyhmille. Aikuisille ja kilta-ryhmälle järjestettiin kunto- ja           
terveysliikuntaa.  
 
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 
4.4.2019 HJM-taitokilpailu, Mäntsälä 
5.5.2019 HJM-taitokilpailu, Hyvinkää 
18.5.2019 Unelmien stara-tapahtuma, Liikuntahalli  
19.5.2019 Kevätnäytös Kohti Unelmaa, Liikuntahalli 
30.5.2019 HJM-kutsuleiri, Hyvinkää 
1.6.2019 -alkaen Kesäjumpat aikuisille 
Vko 23-25 Valmennusryhmien kesäharjoitukset 
6.-10.6.2019 Sporttileiri 1 
13-17.6.2019 Sporttileiri 2 
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6. KOULUTUSTOIMINTA  
  
Osallistuimme seuraaviin koulutuksiin ja koulutustapahtumiin kaudella 2018-2019 

 

● 13.-14.10.2018 Tanvo leiri Kisakallion Urheiluopistolla Tiina Hedeman ja Arja Puro 
● Voimisteluohjaajan Startti Anni Vesterlund ja Nenna Jaatinen 
● Convention Jenna Marjakangas ja Julianna Korjus 
● Ensiapukoulutus 2 eri iltaa syksyn aikana kaikki ohjaajat ja apuohjaajat 
● Voimisteluohjaajan startti (su 27.1.), Riihenmäen koulu, Mäntsälä Osallistujat: 

Elna Koskinen, Lila Aronen, Heidi Laisalmi,Heta Vauhkonen,Nathalie Holmström, 
Liina Lehtimäki,  

● Monipuolista harjoittelua (su 20.1.) Riihenmäen koulu, Mäntsälä Osallistujat: 
Ossi Kajasviita, Sara Lahtinen, Doris Frimodig, Ella Koivikko, Vilma Timonen 

● II-tason koulutus Julianna Korjus ja Jenna Marjakangas 
● Tuomariseminaari Terhi Aho ja Hanna Jormanainen 
● Sporttimerkonomi, oppilaitosmuotoisena koulutuksena Jenna Marjakangas  

 

7. EDUSTUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET 
 
7.1. Edustukset 

 

● 14.9. Olosuhdetyöryhmä, Voimisteluliitto, Raila Korjus 
● 17.11. Kiltapäivät, Helena Jokivuo ja Satu Säilä sekä Vuosikokouksessa edusti Sari 

Laakso. 
● 26.11. Järvenpään kaupungin vuokrakäytännöt, Raila Korjus  
● 30.11. Liikuntabrunssi, Raila Korjus 
● 28.2. TJ-Klubi, Heidi Uotila 
● 7.3. Aikuisliikunnan seuratyöpaja Järvenpää, Heidi Uotila, Julianna Korjus, Katriina 

Arrakoski 
● 9.3. Seuratapaaminen Järvenpää, Raila Korjus 
● 11.3. Tähtiseuratapaaminen Raila Korjus, Hilkka Aatsinki, Sari Laakso 
● 20.3. Seuraseminaari, Raila Korjus 
● 11.4. Seuratyöntekijöiden päivä, Jenna Marjakangas ja Heidi Uotila 
● 16.4. Eslun kevätkokous, Sari Laakso 
● 25.4. Svul Uudenmaanpiiri kevätkokous, Sari Laakso 
● 8.6.  Harrastevoimistelun toimijaverkoston tapaaminen, Jenna Marjakangas 
● 12.6. Eslu; Seura työnantajana, Raila Korjus, Heidi Uotila 

 
7.2. Huomionosoitukset 
 
Kevätnäytösessä saimme SVUL Uudenmaanpiiriltä stipendin Gymnaestradaan 
osalllistumisesta ja Marianne Korjus sai valmentajastipendin.  
 
Palkitut voimistelijat ja ohjaajat ja jäsenet: 
Kevätnäytöksessämme palkittiin erilaisin kriteerein 40 voimistelijaa. Lisäksi palkittiin myös 
ohjaajia ja apuohjaajia, seuratoimijoita ja rahastonhoitajia ja joukkueenjohtajia.  
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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. Tällä kaudella Watsapp ohitti Facebookin         
suosiossa ja vanhempien ja ryhmien välisessä viestinnässä, niinpä tämä kanava on nyt            
ensisijaisessa käytössä. Edelleen käytämme myös Facebookiin perustettuja suljettuja sivuja         
seuran sisäiseen tiedottamiseen. Paikallislehdissä tiedotimme seurapalstoilla, ilmoituksilla,       
uutisilla ja lehtijutuilla. Lisäksi kauden alussa teimme kausiohjelman jakelun paikallisen          
lehden liitteenä.  
 
Viestintä on lisääntynyt aiempiin vuosiin verrattuna kaikissa kanavissa, mutta tärkeät päätös           
asiat 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.  
 
Kauden aikana seuran nettisivuja voimistelijat.com kehitettiin entistä selkeämmiksi ja         
visuaalisemmiksi unohtamatta helppokäyttöisyyttä. Voimistelulitto lanseerasi uuden alustan       
Sporttisaitille mikä päätettiin ottaa käyttöön seuraavalla kaudella. 
 
Hallituksen kokousmateriaaleja ja työryhmien muistioita, työntekijöiden omia muistioita sekä         
työsuhdeasioita säilytetään Droppoxissa jossa voidaan jakaa erilaisia dokumentteja kaikkien         
luettavaksi. Lisäksi seurassa käytetään Google Drivea toimintasuunnitelmien ja        
toimintakertomusten laadinnassa.  
 
 

9. TILASTOTIEDOT  
  
1.7.2018 - 30.6.2019 kaudella seurassa oli jäseniä 1001. 
 
Taulukko 1. Jäsenmäärän jakautuminen kaudella 2017-2018. 

0-6v 
Tytöt 

0-6v 
Pojat 

7-12v 
Tytöt 

7-12v 
Pojat 

13-18
v Tytöt 

13-18
v 

Pojat 

Yli 19v 
Tytöt 

Yli 19v 
Pojat 

Kaikki 

226 37 382 30 67 2 249 8 1001 
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10. AVUSTUKSET 
 
Seuramme sai kaudella 2018-2019 seuraavia avustuksia: 

● Järvenpään kaupungin perusavustusta saatiin tällä kaudella 9799 € 
● Etelä-Suomen Aluehallintoviraston sporttileiriavustus 2400€ 
● Osuuspankin nuorten työllistämisavustus 700€ 
● Voimistelukoulustipendi 1500 € 
● Op-Sponssi 500 € 

Tämän lisäksi seurassamme saivat SVUL Uudenmaan piirin stipendejä: 
● Valmentajastipendin Marianne Korjus ja Gymnaestradaan Osallistuvat 

osallistumis-stipendin. Yhteensä 500 € 
 

11.  GDPR 
Jokainen seuran sidosryhmistä tutustui tietosuoja ohjeeseemme ja työntekijät allekirjoittavat         
lukeneensa ja sitoutuvat sitä noudattamaan samalla kun allekirjoittavat työsopimukset.  
Kaudella yhtenäistimme nettisivulla olevan tietosuojaselosteen samanlaiseksi kun HJM:n        
käyttämä seloste.  
 

12. HALLIHANKE 
 
Tällä kaudella päästiin edellisen kauden päätösten käytännön toteutukseen ja aloitimme          
hallihankkeen valmistelut ja suunnittelut. Perustimme työryhmän johon kuului hallituksen         
jäseniä. Teimme kaupungin kanssa vuokrasopimuksen, perustimme Liikunta Lepola Oy:n ja          
saimme valtion avustuksen jätettyä määräajassa. Päätettiin aloittaa joukkorahoitushanke ja         
kerätä lahjoituksia jäsenistöltä ja kaikilta voimistelun ystäviltä hallihankettamme varten.  
 
Liikunta Lepolan hallituksen jäsenet valittiin Järvenpään Voimistelijoiden hallituksen        
jäsenistä. Aloitettiin kilpailutus mahdollista suunnittelijoista ja rakentajista. Suunnitelman        
saatiin monien eri luonnosten ja vaiheiden jälkeen valmiiksi, kunhan ensin oli kuultu            
museoviranomaisia, kaupungin edustajia, Kristillisen koulun edustajien toiveita, omia        
joukkoja ja aluehallintoviraston mielipiteitä ja monen monen muun. Vihdoin kaikkien          
kuukausien uurastuksen jälkeen saatiin rakennuslupa. Kauden lopussa kaadettiin tontilla         
talkoovoimin puut ja kuusiaita ja kesäkuun lopussa vihdoin nähtiin päivä jolloin kaivinkoneet            
saapuivat tontille ja aloittivat perustusten kaivuutyöt.  
 
Seuraamme hallituksen kokouksessa hankkeen eri vaiheita ja kustannuksia ja käsittelemme          
hallihankkeen kuulumiset. Tiedotamme jäsenistöä hallin edistymisestä somekanavissa,       
jäsentiedotteessa ja seuran nettisivulla. Neuvottelut salivuorojen myynnistä saatiin        
Kristillisen koulun kanssa päätökseen ja Aiesopimus allekirjoitettiin toukokuussa. Pieniä         
ongelmia ja viivästyksiä on aiheuttaneet vanhalla tontilla löytyneet erilaiset putket ja viemärit            
joiden sijainnista ei saatu etukäteen tietoa mutta pian voidaan aloittaa varsinainen           
rakentaminen kun pohjat valmistuu. Salien sisäilmaongelmat jatkuvat ja kauden lopussa          
saatiin kuulla huonoja uutisia Anttilan koulun osalta. Harjula puretaan ennen seuraavan           
kauden alkua ja toivomme että Kinnari valmistuu ajallaan ja saadaan edes yksi terve sali              
käyttöön. Oma halli tulee enemmän kun tarpeeseen tässä tilanteessa.  

15 


