
 
 

 

 

 
 

            

 

 

 
                   

  



2 
 

SISÄLTÖ 

 

1 TIIVISTELMÄ ................................................................................................................... 3 

2 SEURATOIMINTA ........................................................................................................... 5 

2.1 Organisaatio ...................................................................................................... 6 

3 HARRASTELIIKUNTA ..................................................................................................... 8 

3.1 Lasten ja nuorten liikunta .................................................................................. 8 

3.2 Aikuisten liikunta ............................................................................................... 8 

3.3 Uskollisuuden Kilta .......................................................................................... 13 

4 VALMENNUSTOIMINTA ............................................................................................... 15 

4.1 Joukkuevoimistelu ........................................................................................... 15 

4.2 Kilpa-aerobic ................................................................................................... 16 

5 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI .................................................................................... 19 

 

LIITE 1: Uskollisuuden Killan vuosikertomus 2020 

LIITE 2: Kilpa-aerobicin kilpailutulokset 2020 

LIITE 3: Ohjaajat ja valmentajat 2020 

LIITE 4: Koulutukset 2020 

LIITE 5: Tilinpäätös 31.12.2020 

 

  



3 
 

1 TIIVISTELMÄ 

 

Keravan Voimistelijoiden toimintavuosi 2020 käynnistyi kaikenikäisille liikkujille suunnatun 

Loppiaistapahtuman merkeissä. Vuoden alussa vietettiin tuttuun tapaan Voimisteluviikkoa, 

jolloin kaikkia tuntejamme pääsi kokeilemaan ilmaiseksi. Helmikuussa ystäväviikon 

kunniaksi harrasteliikunnan tunneille oli mahdollista ottaa ystävä mukaan jumppaamaan. 

Maaliskuun alussa järjestettiin niin joukkuevoimistelijoiden kuin kilpa-aerobiccareiden omat 

Harkkakisat.  

 

Covid-19 pandemian vuoksi toiminta jouduttiin keskeyttämään 13.3. Harrasteryhmien 

kausi keskeytettiin ja valmennusryhmät siirtyivät harjoittelemaan etäyhteyden välityksellä. 

Kaikki kevään tapahtumat ja kilpailut peruuntuivat pandemiatilanteen vuoksi. 

 

Kevään haastava tilanne vaati sopeutumista ja ajoi seuratoimijat kehittämään uudenlaisia 

tapoja toteuttaa toimintaa pandemiatilanteessa. Valmennusryhmien treenejä pidettiin 

etäyhteydellä hyödyntäen eri videokokousalustoja ja seuran Solidsport-kanavalle kuvattiin 

useita aikuisliikunnan kotitreenejä. Kevään aikana seuran sosiaalista mediaa hyödynnettiin 

aktiivisesti muun muassa erilaisten haasteiden, liikuntavinkkien ja valmennusryhmien 

etätreeniterveisten jakamiseen. Perinteistä kevätnäytöstä ei rajoitustoimien vuoksi päästy 

järjestämään. 

 

Lähitunnit päästiin jälleen aloittamaan kesäkuun aikana turvatoimet huomioiden. 

Aikuisliikkujille oli tarjolla kesäjumppia ja koululaisille kaksi liikunnallista kesäleiriä. 

Joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobicin valmennusryhmät harjoittelivat treenileirien 

merkeissä kesäkuussa ja järjestivät avoimia kokeilutreenejä lajeista kiinnostuneille. 

Heinäkuussa lomailtiin. 

 

Syyskausi käynnistyi perinteiseen tapaan valmennusryhmien eloleirillä. Harrasteryhmien 

kausi puolestaan käynnistettiin 16.8. Avoimet ovet-aloitustapahtuman merkeissä, jota 

seurasi voimisteluviikko. Elokuussa aloitettiin myös Keravan kaupungin kanssa 

yhteistyönä toteutettava tanssilliseen voimisteluun keskittynyt koululaisille suunnattu 

Malttisport-ryhmä. 
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Syksyllä järjestettiin joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobicin omat Harkkakisat ja osallistuttiin 

ahkerasti kilpailuihin. Kevään kilpailukauden peruunnuttua, oli erityisen hienoa nähdä 

jälleen valmennusryhmiemme voimistelijoita kilpailulavoilla. Marraskuussa Keravalla 

järjestettiin joukkuevoimistelukilpailu ja Stara-tapahtuma Kerava Cup, joka vietiin läpi 

erityisjärjestelyin ja ilman yleisöä. Kilpailut saatiin onnistuneesti järjestettyä 

poikkeustilanteesta huolimatta. 

 

Pandemiatilanteen pahentuessa marraskuun lopulla tapahtumia ja toimintaa jouduttiin 

jälleen rajoittamaan. Valmennusryhmien kilpailukausi keskeytyi ja harjoitukset siirrettiin 

ulos. Harrasteryhmien kausi päättyi marraskuun lopussa rajoitustoimien vuoksi. Seuran 

joulunäytös järjestettiin virtuaalisesti Youtubessa julkaistujen esitysvideoiden muodossa. 

Poikkeuksellisesta toteutustavasta huolimatta joulunäytökseen saatiin jopa 42 eri esitystä 

ja näytös keräsi yli 1400 katselukertaa. 

 

Vuosi 2020 oli haastava ja vaati jokaiselta joustamista sekä sopeutumista nopeasti 

muuttuviin tilanteisiin. Samalla se kuitenkin opetti paljon ja toi seuraan uudenlaisia 

toimintatapoja, joiden avulla toimintaa ja seurahenkeä pystyttiin ylläpitämään myös tänä 

poikkeuksellisena vuonna. Virtuaalisesti järjestetyn joulunäytöksen yhteydessä vuoden 

seura- ja urheilutekopalkinto osoitettiinkin koko seuralle seuraavin saatesanoin: ” Vuoden 

seura- ja urheilutekopalkinto halutaan osoittaa tänä vuonna koko seurayhteisölle, joka on 

osoittanut ihailtavaa periksiantamattomuutta, sopeutumiskykyä ja seurahenkeä tämän 

poikkeuksellisen vuoden aiheuttamien haasteiden edessä. Lämpimin kiitos kuulu jokaiselle 

jäsenelle, työntekijälle, ohjaajalle, valmentajalle ja vapaaehtoiselle, joka on ponnistellut 

seuran ja yhteisen hyvän vuoksi vaativan ja raskaankin vuoden aikana. Te mahdollistatte 

seuran toiminnan alati muuttuvassa maailmassa – kiitos siitä!” 
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2 SEURATOIMINTA 

Toiminta-ajatus 

Keravan Voimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kaikille toimintaympäristössään 

asuville liikuntaharrastus. Pyrimme toimimaan ajan hengessä siten, että mahdollisimman 

moni voi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasolla. 

 

Missio 

Seuran missio on edistää kaikenikäisten seuran toimintaympäristön alueella asuvien 

liikkumista voimistelun parissa. 

 

Seuran arvot 

Yhdessä tekeminen, ilo ja elämykset 

Onnistuminen ja menestyminen 

Laadukas toiminta 

 

Visio  

Keravan Voimistelijat KNV ry on Etelä-Suomen vetovoimaisin ja ammattitaitoisin 

voimisteluseura edistäen toimintaympäristössään terveyttä ja hyvinvointia. Palvelut 

tavoittavat seuran toiminta-alueella asuvat liikunnasta kiinnostuneet. Kaikki viestintä lisää 

seuran houkuttelevuutta sekä luo toiminnasta laadukasta kuvaa koko toiminta-alueella. 

 

Painopistealueet 2020 

Vuoden 2020 painopistealueita olivat viestinnän ja markkinoinnin keskittäminen eri 

kohderyhmille sekä uusien seuratoimijoiden hankkiminen. 

 

Viestinnässä ja markkinoinnissa tavoitteena oli jäsenmäärän pitäminen vähintään samalla 

tasolla. Markkinoinnissa keskityttiin sen kohdistamiseen kustannustehokkaasti valituille 

kohderyhmille ja ajatuksena oli hyödyntää aktiivisemmin sosiaalista mediaa ja sen eri osa-

alueita. Viestinnässä halusimme panostaa erityisestisisäiseen viestintään.  

Uusien seuratoimijoiden hankkimisessa ajatus oli nuorten osallistaminen seuratoimintaan 

ja uusien nuorten mukaan saaminen.  

Vuodesta 2020 tuli kuitenkin aivan muunlainen kuin ennakkoon ajattelimme. Maaliskuussa 

2020 alkanut yhteiskunnan laajamittainen sulku ja koko loppuvuoden jatkuneet erilaiset 
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rajoitukset ihmisten arjessa sekä vapaa-ajan harrastuksissa muuttivat kaikki suunnitelmat. 

Jälkikäteen ajateltuna vuosi oli enemmänkin selviytymistä etapista toiseen ja 

seuratoiminnan kehittäminen sekä uudet ideat ja ajatukset jäivät totisesti taka-alalle. 

   

2.1 Organisaatio  

Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Hallituksen kokoonpano vastuualueineen oli 

seuraava: 

Sanna Tenkanen, puheenjohtaja 

Lilli Keskitalo, varapuheenjohtaja, lasten ja nuorten harrasteliikunta 

Marja-Liisa Marviala, Uskollisuuden Kilta, salivuorot, aikuisten harrasteliikunta 

Taru Tikkanen, taloudenhoitaja 

Anniina Seere, viestintä ja markkinointi (syyskokoukseen 2020 saakka) 

Iita Kalmari, joukkuevoimistelu (heinäkuuhun 2020 saakka) 

Jenna Kemppainen, kilpa-aerobic, tilatyöryhmä 

Nina Koivuniemi, seurayhteistyö, sponsorointi, sihteeri (lokakuuhun 2020 saakka) 

Leni Siitonen-Heinonen, jojo-toiminta, koulutukset 

Susanna Manninen, lasten ja nuorten harrasteliikunta, tapahtumat 

Kristina Perez, välineet ja tarpeisto, aikuisten harrasteliikunta 

 

Työntekijät  

Tarja Mahkonen seurasihteeri, opintovapaalla 1.2-30.4.2020 

  seuratoiminnan koordinaattori 1.8.2020 alkaen 

Anne-Mari Rytkönen seurasihteeri,opintovapaasijainen 30.4.2020 asti 

Johanna Väliaho valmentaja, 11.2.2020 asti 

Carla Vesto  harrastekoordinaattori 1.8.2020 alkaen 

 

 

Hallituksen ulkopuoliset toimijat: 

 

Eeva Kukkola Gymppi 

Kati Vesterinen Gymppi 
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Riitta Adler  valmennuksen toimintamaksut (elokuuhun 2020 asti, tämän 

jälkeen tehtävä siirtyi seuratoiminnan koordinaattorille) 

 

Hallituksen sisällä ja alaisina toimineet työryhmät 

 

Talous Taru Tikkanen, Sanna Tenkanen, Hanna Autio-Väisänen, Riitta 

Adler, Nina Koivuniemi, Anniina Seere, Mia Koskikallio, Anne 

Koivu 

 

Viestintä ja markkinointi  

Anniina Seere, Mia Koskikallio, Sanna Välimäki,  

Hilla Pesonen, Sanna Tenkanen, Iita kalmari, Lilli Keskitalo, 

Jenna Kemppainen (tiedonvälitysroolissa) 

 

Salivuorot  Marja-Liisa Marviala, Jenna Kemppainen, Lilli Keskitalo, Iita 

Kalmari, Susanna Manninen 

 

Aikuisliikunnan tiimi Kati Vesterinen, Paula Hantula, Marja-Liisa Marviala, Päivi Reini, 

Riina Salminen, Sanna Tenkanen, Kirsi Torvasti, Kristina Perez 

 

Lasten ja nuorten liikunta  

Lilli Keskitalo, Susanna Manninen, Tarja Mahkonen, Emilia 

Jakonen, Leni Siitonen-Heinonen 

 

Valkki  valmentajat ja apuvalmentajat  

 

Olosuhde/tilatyöryhmä Jenna Kemppainen, Susanna Manninen, Mette Mehtäläinen, Sari 

Breucha, Iita Kalmari, Tarja Mahkonen (syyskuusta 2020 alkaen) 
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3 HARRASTELIIKUNTA 

 

3.1 Lasten ja nuorten liikunta  

Vuonna 2020 tarjosimme lapsille ja nuorille laajan ja monipuolisen valikoiman 

harrastetunteja. Tarjontaa oli sekä tytöille että pojille ja ikähaarukka oli muutamasta 

kuukaudesta kuuteentoista vuoteen. Ryhmien toiminta oli Tähtiseuran kriteerien mukaista. 

Toiminnan laadukkuutta tuotiin esille myös ulospäin: Tunnit suunniteltiin etukäteen ja 

vanhemmat pääsivät tutustumaan kausisuunnitelmiin KNV:n nettisivuilla. Jokaisen ryhmän 

toimintaa ohjasivat pelisäännöt. Seuran toimintaan vakiintuneita vanhempainvartteja ei 

kuitenkaan koronatilanteesta johtuen pystytty järjestämään. 

 

Nuorimmat lapset liikkuivat perheliikuntaryhmissä. Tarjosimme perheliikuntaa perheille, 

joissa on 0-6-vuotiaita lapsia. Perheliikuntaryhmissä liikuttiin turvallisesti oman aikuisen 

kanssa ja opeteltiin toimimaan ryhmässä sekä nauttimaan liikunnan ilosta. 3-12-vuotiaiden 

voimisteluryhmät toimivat Voimistelukoulu -ideologian mukaisesti. Ryhmissä lapset saivat 

harrastaa omien taitojen ja toiveidensa mukaisesti. Toiset ryhmät painottuvat enemmän 

voimisteluun, toiset tanssiin ja toiset taas telinevoimisteluun/temppuiluun. Tärkeintä oli 

liikunnan ilo. Voimistelukouluryhmistä ohjaajat ohjasivat kilpatoiminnasta kiinnostuneita 

lapsia mukaan seuran valmennustoimintaan.  

 

Yli 12-vuotiaille nuorille tarjosimme voimisteluryhmiä sekä enemmän tanssiin painottuvia 

ryhmiä. Nuorille tarjosimme myös mahdollisuutta tulla mukaan seuran toimintaan 

ohjaamisen merkeissä. Kaikissa ryhmissä oli koulutettu ja täysi-ikäinen ohjaaja. 

Nuorempia ohjaamisesta kiinnostuneita otettiin mahdollisuuksien mukaan ryhmiin 

apuohjaajiksi.  

 

Viikkotarjonnassamme oli lasten ja nuorten harrasteliikunnan ryhmiä keväällä 19, syksyllä 

18. Osallistujamäärän keskiarvo vuoden 2020 aikana oli keväällä 14 henkilöä ja syksyllä 

13 henkilöä/ryhmä. Koko vuoden lasten ja nuorten harrasteryhmien osallistujamäärä oli 

yhteensä 535 henkilöä (kevät 290, syksy 245). Suosituimpia ryhmiä vuoden aikana olivat 

Prinsessajumppa 3-5v., Temppuparkour 5-7v., Freegym 7-10, Tanssillinen voimistelu 6-7 

ja 9-12, Temppujumppa 3-5 sekä Minivalmennusryhmät joukkuevoimistelussa ja kilpa-
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aerobicissa. Koronapandemia sekoitti suunnitelmia ja tyytyväisyyskyselyt jäivät tekemättä 

vuoden 2020 osalta. 

 

Kevätkausi 

Kevätkausi Kausi alkoi 6.1. koko perheen loppiaistapahtumalla ja 7.1 voimisteluviikolla, 

jolloin kaikkiin ryhmiin oli vapaa pääsy. Helmikuussa KNV:n ystäväviikolla lasten ja nuorten 

ryhmissä oli taas avoimet ovet ja jumppiin sai ottaa mukaan tutustumaan omia kavereita. 

Maaliskuussa 16.3. kausi jouduttiin valitettavasti keskeyttämään Covid-19 pandemian 

vuoksi ja näin ollen myös toukokuun kevätnäytös jouduttiin perumaan. Kesäkuussa 1-

5.6.2020 ja 8.-12.6.2020 järjestimme avoimet voimistelu- ja liikuntaleirit Savion koululla. 

Tanssillinen voimistelun joukkue Oneida lopetti kesällä 2020 yhteisellä päätöksellä. Lasten 

ja nuorten tanssillisen voimistelun joukkueina jatkaa Adriana ja Edina. Joukkueet eivät 

kilpailleet keväällä 2020. 

 

Syyskausi 

Syyskausi alkoi 16.8. avoimien ovien tapahtumalla Kurkelassa. Voimisteluviikko 

puolestaan järjestettin 31.8.- 6.9. Lokakuussa seura järjesti liikunnallisen syyslomaleirin 1.-

3.-luokkalaisille. Lanun syyskausi päättyi koronapandemian aiheuttamiin rajoitustoimiin 

28.11 – muutama tunti onnistuttiin vielä tämän jälkeen tarjoamaan ulkotunteina. 13.12. 

julkaistiin Youtubessa virtuaalinen joulunäytös. Lasten ja nuorten tanssillisen voimistelun 

joukkueet eivät valitettavasti päässeet kilpailemaan syksyllä 2020. 

 

Lasten ja nuorten tapahtumat 2020 

 7.-13.1. Voimisteluviikko – avoimet ovet harrastetunneille 

10.-16.2. Ystäväviikko – avoimet ovet harrastetunneille  

16.3. Kausi keskeytettiin Covid-19 pandemian vuoksi; harrasteryhmien toiminta loppui, 

paitsi kilpailevien joukkueiden kohdalla järjestettiin etätreenejä 

1.-5.6. & 8.-12.6. Avoin voimistelu- ja liikuntaleiri, Svenskbacka skola 

16.8. Avoimien ovien tapahtuma, Kurkelan koulu 

31.8.-6.9. Voimisteluviikko – avoimet ovet harrastetunneille 

12.10-14.10 Liikuntaleiri 

28.11. Harrasteryhmien sisätreenit päättyivät rajoitustoimiin 

13.12 Harrasteryhmien kausi päättyi ja virtuaalinen joulunäytös 
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3.2 Aikuisten liikunta  

 

Tuntitarjonta  

Kevätkausi 2020 alkoi 7.1.2020. Keväällä 2020 

aikuisten tunnit jouduttiin lopettamaan 

maaliskuun puolenvälissä 13.3. 

maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi. 

Lauantain sambic-tunnit julkaistiin suunnitellusti 

joka lauantai jäsenille jaettavalla linkillä. Muita 

etätunteja alettiin tarjota 25.3. alkaen Solid Sport 

sovelluksen kautta. Siellä julkaistiin yhteensä 17 

erilaista videota kevätkauden 2020 aikana. 

Tuntien teemoja olivat mm. kuntopiiri tuolilla, 

tanssillinen voimistelu, tehomuokkaus, Body- 

käsipainoilla, toiminnallinen venyttely, 

kehonhuolto, FasciaMethod, porrastreeni ja 

kahvakuula. Kolme julkaistuista videoista oli lyhyempiä taukojumppia. Julkaisujen 

katsojamäärät olivat hyviä. Osassa katselukertoja oli jopa yli 100.  

  

Syksyllä aikuisliikunnan tuntimäärä oli 16,5 tuntia viikossa. Syksyllä aikuisten tanssillinen 

voimistelu jatkui 90 minuutin pituisena ja ilmoittautumista vaativana. Syksylle suunniteltiin 

pidettäväksi myös lyhytkursseja: Flexibar ja Hulahoop.  

Hula Hoop –kurssi toteutui 18.8.-20.10.2020 aikavälillä kokoontuen 10 kertaa. Osallistujia 

oli yhteensä 18. Flexibarin 5 kerran kurssi oli tarkoitus olla syysloman jälkeen, mutta 

ennakkoilmoittautuneita tuli vain 7, joten kurssi ei toteutunut.  

 

Ikiliike-toimintaa jatkui syksyllä viidellä erilaisella tunnilla viikossa. Ikiliiketunneista kaksi oli 

lihaskuntopainotteisia, yksi kehonhallintaan ja tasapainoon keskittyvä, yksi tuolijumppa ja 

yksi tanssillinen tunti. Ikiliike-tunneille voi osallistua myös muilla jumppakorteilla. Syksyn 

tunneilla huomioitiin käsihygienia, välineiden puhdistus, sekä turvavälit. Osallistujien 



11 
 

määrää rajoitetiin koronasuositusten mukaisesti syksyn aluksi niin, että tunneille piti 

ilmoittautua ennakkoon, osallistujamäärä enintään 20.  

  

Keravan Opiston kanssa oli kevätkaudella yksi yhteistyötunti viikossa, joka oli 

lauantaiaamuinen Kalevan koululla oleva Sambic®-tunti. Tätä yhteistyötuntia ei enää 

syksyn aikana jatkettu. 

 

Ohjattuja tunteja järjestettiin vuoden aikana neljällä eri koululla; Svenskbacka Skola, 

Kalevan koulu, Sompion palloiluhalli, Savion koulu. Tämä lisäksi HulaHoop-lyhytkurssi 

pidettiin Kurkelan koululla. Ikiliiketunteja pidettiin Eerontien salilla sekä Vapaaehtoisen 

hyvinvointityön keskuksessa.   

 

 

Toiminta 

 

Kevätkausi pyörähti käyntiin loppiaistapahtumalla Kurkelan koululla. Tapahtuma pidettiin 

yhdessä lasten ja nuorten kanssa ja se oli osallistujille maksuton. Tunteina olivat 

lihaskunto-, tanssillinen- ja FasciaMethod-tunnit. Tapahtuman yhteydessä oli myös 

pienimuotoiset messut. Jumpat aloitettiin kouluilla jumppaviikolla 7. – 13.1.2020. Kevään 

harrastekausi jouduttiin lähituntien osalta lopettamaan maaliskuun aikana 

koronapandemiasta johtuen. Ystävänpäiväviikolla suunniteltua ”ystävä mukaa tunnille” ei 

myöskään voitu toteuttaa. Facebookissa julkaistiin erilaisia haasteita; tammikuussa 30 
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päivän lankkuhaaste, huhtikuussa 30 päivän kyykkyhaaste, toukokuussa 30 päivä 

vatsalihashaaste. Kevätnäytöstä ei pidetty valtion antamien rajoitusten vuoksi.  

 

Kesäjumpat pidettiin aiempaan tapaan maanantaisin kesäkuussa Sompion palloiluhallissa 

1.6.-22.6.2020 ja elokuussa Svenskbacka Skolassa 27.7.-10.8.2020. Syyskausi oli 

suunniteltu päättyväksi 13.12.2020, mutta Covid-19 viruksesta johtuen kausi piti päättää 

kaksi viikkoa aiemmin eli 28.11.2020 alkaen. Joulun ajalle ei järjestetty perinteisiä jumppia, 

vaan ne toteutettiin SolidSportin kautta olevina nauhoitteina.  

 

Seuralla oli suunnitelmana osallistua 20 aikuisjumpparin voimin Kreikassa lokakuussa 

Golden Age +50-vuotialle suunnattuun tapahtumaan. Valitettavasti tämäkin tapahtuma 

peruuntui koronapandemian vuoksi.  

 

Syyskauden aloitustapahtuma pidettiin Kurkelan koululla 16.8.2020, jossa tarjolla oli 

kehonhuoltotunti, lihaskuntotunti ja tanssillinen tunti. Tapahtuma pidettiin yhdessä lasten ja 

nuorten kanssa ja se oli osallistujille maksuton. Syyskauden jumppaviikko oli 31.8. – 

6.9.2020. Jumppaviikkojen aikana jumppiin pääsi osallistumaan maksutta. 10.10.2020 

Facebookissa julkaistiin 10-10-10-haaste, joka oli kestoltaan10 päivää, sisältäen 10 liikettä 

ja jokaista liikettä tuli tehdä 1 min. Voimisteluliiton ”Mahtava marraskuu” kampanja 

toteutettiin lauantain vakiotunneille eri teemoilla (jättipallot, keppibaletti, dance2dance, 

HIIT). Tämän yhteyteen oli suunniteltu pidettäväksi myös aikuisten tunneilla kaveriviikko 

(vko 46), jonka aikana harrasteryhmiin olisi saanut tuoda ystävän tutustumaan ilmaiseksi. 

Tämä jouduttiin jättämään pois.  

 

Koska perinteistä joulunäytöstä ei kaudella 2020 voitu järjestää, tarjottiin mahdollisuus 

nauttia esityksistä virtuaalisesti sosiaalisessa mediassa. Kaikki kaupungin järjestämät 

yhteiset tapahtumat ja markkinat jäivät vuonna 2020 toteutumatta.   

 

Kevätkaudella aikuisliikunnan työryhmä kokoontui neljä kertaa ja lisäksi kaksi kertaa 

auditointiin liittyen. Maaliskuusta alkaen kokoukset pidettiin etänä Skypen välityksellä. 

Syyskaudella työryhmä kokoontui neljä kertaa etäyhteydellä. Aikuisliikunnan Tähtiseura -

auditointi oli suunniteltu pidettäväksi joulukuussa. Tämä siirtyi vuodelle 2021.  
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Kehittäminen 

 

Aikuisten harrasteliikunnasta järjestettiin nettisivujen kautta keväällä jäsenkysely. Palaute 

oli pääosin myönteistä; tuntitarjonnan monipuolisuus, liikuntapaikkojen helppo 

saavutettavuus ja ohjaajien ammattitaito arvioitiin merkittäviksi syiksi seuravalintaan. 

Etätunnit herättivät kiinnostusta ja tästä syystä ne olivat käytössä ilmaiseksi jäsenille 

toukokuun loppuun asti. Nettiin tehdyt tunnit tarjottiin tämän jälkeen käyttöön erillistä 

korvausta vastaan.  

 

Aikuisten harrasteliikuntaan koettiin houkutella uusia nuoria jäseniä, antamalla 

opiskelijoille alennusta VIP-lippujen hinnasta.  

 

Harrasteliikunnan (AiLi ja LaNu) yhteinen ohjaajapalaveri pidettiin 27.8.2020 

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa. Osa ohjaajista koulutti itseään mm. 

Voimisteluliiton koulutuksissa. Tavallisesti kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Tsemppari-

tiedotetta ei julkaistu, vaan tiedottaminen tapahtui sähköisillä jäsenkirjeillä ja sosiaalisen 

median kautta. 

 

 

 

3.3 Uskollisuuden Kilta 

 

Seurassa toimiva Uskollisuuden Kilta 

kokoontui vuoden 2020 aikana 6 

kertaa. Sen lisäksi käytiin 

helmikuussa teatterissa ja elokuussa 

tehtiin bussiretki Kuhmalahdelle. 

Keravan Killan perustamispäivä on 

4.3.1973 ja Keravan Kilta on 

Voimisteluliiton U-Kilta no 32. 

 

Covid19 pandemian takia vuoden 

kaikki Voimisteluliiton tapahtumat peruuntuivat. Samoin peruuntui kansainvälinen Golden 
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Age 50+ voimistelutapahtuma Kreetalla, se siirrettiin vuodella eteenpäin. Tapahtumaan oli 

ilmoittautunut toistakymmentä kiltalaista.  

 

Vuosi oli kiltatoiminnan 70-vuotisjuhlavuosi. 

Valtakunnallinen juhla jäi toteutumatta. Keravan U-

Kilta juhlisti vuotta tekemällä elokuussa 

(koronarajoitteiden salliessa suojatoimin) retken 

Kuhmalahdelle kiltatoiminnan perustajan, professori 

Kaarina Karin haudalle vaalien ja kunnioittaen hänen 

muistoaan. 

 

Monipuoliset Ikiliike-tunnit jatkuivat suosittuina 

kiltalaisten keskuudessa. Viisi erilaista tuntia viikossa, 

tuolijumpasta senioritanssiin. Tunnit jouduttiin kuitenkin 

lopettamaan kevätkaudella maaliskuun puolivälissä ja 

rajoitukset huomioiden aloittamaan päästyä syyskautta 

ei voitu enää 28.11. jälkeen jatkaa.  

 

Kiltalaisia oli vuoden lopussa 50, joista 90 vuotta täyttäneitä neljä, jotka ovat Keravan 

Uskollisuuden Killan kunniajäseniä, niin on myös kiltamuori asemansa perusteella. 

 

Uskollisuuden Killan johtokunnan, emännistön kokoonpano oli: 

 

Kiltamuori   Raina Lempinen  2016 elinikäinen 

Puheenjohtaja, kiltaäiti  Lea Särkivuori  2019-2021 

Varapj.,kiltaemäntä, jäsenkirjuri Marja-Liisa Marviala  2019-2021 

Sihteeri, muistiinmerkitsijä Riitta Passi   2020-2022 

Rah.hoitaja, raha-arkunvartija Riitta Adler   2018-2020 

 

Kiltalaisten vapaaehtoistyötä ulkoiluttamalla terveyskeskuksen hoivaosasto Helmiinan 

asukkaita ei päästy koronarajoitusten vuoksi jatkamaan ja kahvion emäntävuorot 

Hyvinvointikeskuksen tilaisuuksissa jäivät kahteen kertaan samasta syystä.  

 

Uskollisuuden Killan erillinen vuosikertomus on liitteenä. 
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4 VALMENNUSTOIMINTA 

4.1 Joukkuevoimistelu 

Vuosi 2020 oli haastava COVID-19 pandemian vuoksi ja vaati seuramme valmentajilta ja 

voimistelijoilta paljon sopeutumista. Pahimman pandemiatilanteen aikaan toiminta pidettiin 

pyörimässä Zoom -etätreenien välityksellä ja kevään kisakausi siirtyi syksyyn. Syksyllä 

päästiin takaisin saleille sekä käynnistämään kisakausi, joka oli hieman erilainen 

verrattuna aikaisempiin. Seuramme sai järjestettyä erikoisjärjestelyin perinteisen 

joukkuevoimistelukilpailun & Stara -tapahtuman Kerava Cup:in, joka pidettiin 7.-8.11.2020. 

Vuonna 2020 seura jatkoi voimisteluhallin vuokrausta Tuusulan Sahankulmassa.  

Keväällä 2020 joukkuevoimistelujoukkueita oli yhteensä 18 (Minivalmennus, Diva, Diva 

Stara, Nix, Nix Stara, Lux, Lux Stara,Fixe Mini, Liana, Liana H, Fixe Kids, Apollonia, Fixe 

Pre jr, Fixe jr, Aqua jr, Apollot, Taipumaton ja Kypsät Marjat). 

 

Tammi- ja helmikuun ajan harjoiteltiin ahkerasti 

kohti kisakautta ja maaliskuun alkupuolella 

ehdittiin pitämään harkkakisa, johon osallistui 

oman seuran lisäksi joukkueita myös 

lähiseuroista. Harkkakisan jälkeen koronavirus 

pandemiasta johtuvat kovat rajoitukset astuivat 

voimaan ja loppu kevätkausi toteutettiinkin 

etäyhteyksien välityksellä. Kesäkuussa 

pääsimme aloittamaan hiljalleen taas 

treenit saleilla normaalisti kesätreenien 

muodossa. Heinäkuussa suurin osa 

joukkueista lomaili.  

 

 

 

Syksyllä 2020 aloitettiin kausi uusilla kokoonpanoilla, kun seuran Fixe -edustuslinja päättyi 

ja seuran uusi kilpasarjan huipulle tähtäävä Firex joukkue aloitti harjoittelun. Syksyllä 

joukkuevoimistelujoukkueita oli yhteensä 14 (Minivalmennus, Diva, Diva Stara, Nix, Nix 

Stara, Lux, Lux Stara,Liana, Liana H,  Apollonia, Firex, Aqua jr, Apollot ja Kypsät Marjat). 

Kuva 1Apollonia / Emma Dubb 

Kuva 2 Liana / Emma Dubb 
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Syyskausi alkoi perinteisesti elokuussa joukkueiden omilla eloleireillä. Kilpailukausi alkoi 

lokakuussa erikoisjärjestelyin ja joukkueemme 

pääsivät vihdoin kilpialemaan kevään 

vapaaohjelmillaan. Valitettavasti kautta ei päästy 

kilpailemaan loppuun asti koronavirustilanteen 

taas pahentuessa ja kauden päättävät 

mestaruuskilpailut jäivät kilpailematta sekä seuran 

kisakatselmus ja harkkakisa pitämättä. Myös 

seuran syyskauden päättävä joulunäytös peruttiin 

ja tilalle saatiin videokooste syyskauden ohjelmista.  

 

Syksyllä 2020 mitalisijoja saavuttivat:  

Apollonia (Kerava Cup pronssi)  

Firex (Kerava Cup hopea)  

Aqua jr (Vantaa Cup hopea, Kerava Cup hopea) 

Apollot (Kerava Cup kulta)  

 

4.2 Kilpa-aerobic 

Vuonna 2020 seurassamme harjoitteli 3 kilpa-aerobicin valmennusryhmää: Team Minit, 

Team C&I ja Team M&J.  Näiden ryhmien lisäksi kilpa-aerobicilla oli minivalmennusryhmä, 

Minibicci 2014-2016. Vuonna 2019 kilpailevia aerobiccareita oli noin 60. Kevään 

koronarajoitukset vaikuttivat alentavasti harrastajamääriin ja syksyllä 2020 kilpailevia 

aerobiccareita oli 46. Suurin osa seuran kilpa-aerobiccareista kilpaili vuoden aikana SM-

sarjoissa, joita ovat AG1 12-14- vuotiaiden sarja, AG2 15-17- vuotiaiden sarja, sekä SEN 

yli 18-vuotiaiden sarja. Lasten sarjoissa ei ole erikseen jaottelua SM- ja Kilpasarjoihin.  

 

Vuoden tavoitteina oli päästä lähemmäksi kärkeä jokaisessa ikäsarjassa sekä saada lisää 

urheilijoita valmennusrinkeihin. Vuoden aikana seuramme olikin edustettuna 

Voimisteluliiton valmennusringeissä: Alle 12-vuotiaiden rinkileiritykseen (Minielite ja 

Minitalentti) kuuluivat Nelli Riihonen, Sanni Breucha, Julia Miettinen, Noora Mokkila, Jiia 

Vainio, Niia Katajamaa, Eevi Heikkinen, Mimosa Marstio ja Vilma Välimäki. Yli 12-

Kuva 3 Firex / Emma Dubb 
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vuotiaiden rinkileiritykseen kuuluivat 

(Talentti A & B) Nora Taskinen, Mira 

Taskinen, Saija Mokkila, Nuppu Heiskanen, 

Maija Backström, Oona Romo ja Jada 

Härkönen. Kilpailulliset tavoitteet täyttyivät 

osittain, sillä syksyn kilpailuissa alle 12-

vuotiaissa tuli parannusta kilpailutuloksissa 

etenkin yksilöissä useamman 

yksilöurheilijan ollessa 10 parhaan joukossa 

useammassa kilpailussa (osallistujia noin 40). 15-17- vuotiaiden sarjassa debytoineet Nora 

ja Mira Taskinen pääsivät molemmat lähelle kärkeä. Noran paras sijoitus oli 8/22 ja Miran 

5/22. Kilpasarjan 3-luokan puolella ensimmäistä kertaa yksilönä kilpaillut Rina-Maija 

Heiskanen onnistui hienosti saavuttaen kauden aikana kultaa ja pronssia. 

 

Vuonna 2020 kilpa-aerobic valmentajia toimi seurassamme kuusi (6) ja lisäksi muutama 

apuvalmentaja. Laadukasta voimistelutoimintaa pyrittiin tuottamaan koronavuodesta 

huolimatta pitämällä voimistelutoimintaa kehittäviä palavereja yhdessä valmennustiimin 

kanssa ja asettamalla tavoitteita tuleville kausille. Kevään osalta kaikki kilpailut ja leirit 

jouduttiin perumaan ja harjoittelu tapahtui pääsääntöisesti videon välityksellä. Motivaatiota 

pyrittiin pitämään yllä tuottamalla niin laadukasta valmennusta kuin mahdollista. Syksyn 

tullen pääsimme palaamaan takaisin treenisalille ja kausi päästiin viemään läpi 

poikkeusolot huomioiden. Syksyllä pääsimme myös harjoittelemaan pariin otteeseen 

yhdessä koko aerobic- perheen voimin. Saimme myös toteutettua perinteeksi 

muodostuneen harjoituskilpailun ennen syksyn kilpailukauden alkua. Laadukkaan 

valmennustoiminnan yksi tavoitteista on ollut myös olosuhteiden parantaminen. Tätä 

tavoitetta kohti on menty sitkeästi ja vuosi 2020 tuotti tulosta, kun Keravalta löytyi tila 

seuran yhteiseen käyttöön.  
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Kilpailut, joihin osallistuttiin vuonna 2020 (valtakunnallisten kilpailujen sijoitukset 

liitteenä) 

 

• Varala Cup, Tampere, 10.-11.10.2020 

• Kolmen lajin kilpailut, Tampere, 31.10.2020 

• JNV Cup, Jyväskylä, 7.-8.11.2020 

• VaVo Cup, Valkeakoski, 21.-22.11.2020 

• Kilpa-aerobicin SM- ja kilpasarjojen mestaruuskilpailut, Seinäjoki, 27.-

29.11.2020 
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5 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Vuosi 2020 oli viestinnän ja markkinoinnin kannalta – kuten muutoinkin - hyvin 

poikkeuksellinen. Vuosi alkoi tutuissa merkeissä, ja maaliskuuhun asti markkinointi 

painottui painettujen mainoslehtisten jakoon, uusien ryhmien mainontaan niin 

sosiaalisessa mediassa kuin muuallakin, ulkomaan kisoista päivittämiseen, sekä niin muun 

niin sanotusti aiemmin tuttuun viestintään.  Uutta graafista ulkoasua päivitettiin edelleen, ja  

positiivinen viestimme -ilo, innostus ja positiivinen asenne liikuntaan oli keskiössä.  

 

Maaliskuussa sitten jouduimme viestinnässä käyttämään kriisiviestinnän suunnitelmaa 

aktiivisesti. Päätöksiä sekä tiedotteita tuli tehdä aktiivisesti, ja keskiöön nousikin 

mahdollisimman informatiiviset sekä rauhoittavat viestit niin sisäisen viestinnän kautta 

suoraan asiakkaille, kuin myös nettisivujemme yleiseen tiedote-osioon. Tilanteen ollessa 

jatkuvassa muutoksessa myös viestintä niin sanotusti kasvoi ja aktivoitui eri tavalla 

mukana parhaalla viikolla jopa kolmen tiedotteen ollessa tarpeen. Tapahtumien 

peruuntuessa myös markkinoinnin vuosi 2020 oli monella tavalla hyvin poikkeuksellinen 

tiedotteiden siirtyessä yhä enemmän sähköiseen viestintää, ja huomattavasti vähemmän 

painettuun materiaaliin. 

Vuonna 2020 keskeiseksi sisällöksi viestintään nousivat terveyteen ja kriisitilanteeseen 

liittyvät poikkeukselliset ohjeet ja varoitukset, joiden sisältöön jouduttiin täysin uudella 

tavalla paneutua. Ne muodostivatkin keskeisen sisällön 2020 viestintään ja markkinointiin. 

 

Viestintä- ja markkinointikanavat 

Yleisenä pääviestintäkanavana toimi tänäkin vuonna 2020 seuran nettisivut. Keväällä 

2020 seuramme palkkasi uuden valmennuskoordinaattorin, ja tätä myötä viestintä-ja 

markkinointitiimi sai uutta vahvistusta ja tervetullutta työvoimaa myös nettisivujen 

päivittämiseen. Syksyllä 2020 nettisivut saatiinkin siirrettyä uuteen, toimivampaan ja 

nykyaikaisempaan pohjaan, ja päävastuu siirrosta oli harrastekoordinaattorilla sekä 

seurakoordinaattorilla. Siirron yhteydessä nettisivujen ulkonäkö sekä sisältö päivitettiin 

tavoitteena saada ne mahdollisimman toimivaksi. Sivujen pohjana toimii edelleen 

Sporttisaitti.  
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Vuonna 2020 tärkeänä viestintäkanavana toimi myös COVID19-tilanteen takia asiakkaille 

hoikan kautta lähetetyt seuratiedotteet, joiden sisältöön ja muotoon panostettiin 

kriisitilanteen edellyttämällä tavalla. Näistä vastasi sekä hallituksen jäsenet sekä viestintä-

ja markkinointitiimi. Seuran omaa s-postilistaa tarkistettiin, ja vuoden 2020 lopulla käytössä 

olivat seuraavat s-postit: info@keravanvoimistelijat.fi, 

,puheenjohtaja@keravanvoimistelijat.fi, viestinta@keravanvoimistelijat.fi, 

joukkuevoimistelu@keravanvoimistelijat.fi, lapsetjanuoret@keravanvoimistelijat.fi, 

aikuisliikunta@keravanvoimistelijat.fi, sihteeri@keravanvoimistelijat.fi sekä 

jojot@keravanvoimistelijat.fi.  

  

Tänäkin vuonna (2020) seura pysyi aktiivisena myös sosiaalisessa mediassa: seuran 

omaa Facebook-sivua päivitettiin ahkerasti ViMa-tiimiläiselle jaetun some-vastaavan 

päivittämisen lisäksi viikoittain kiertävällä vuorolla. Lisäksi Facebookissa mainostettiin 

mahdollisimman kattavasti erilaisilla sivuilla kuten ”Keravalaiset lapsiperheet” ja ”We <3 

Kerava”. Mainontaa pyrittiin jakamaan myös seuran perinteisen alueen ulkopuolelle 

ulottuen tietyiltä osin myös Järvenpäähän, Tuusulaan, Sipooseen ja Vantaalle. Seuran 

Instagram-tiliä ja sen ilmettä myös päivitettiin ahkerasti ja sitä kautta mainostamista -myös 

maksullista- lisättiin. Tavoitteena oli saada runsaasti uusia seuraajia ja sitä kautta uusia 

jäseniä.  

 

Vuoden 2020 aikana seuran Facebook-tili sai 56 uutta tykkääjää ja Instagram-tili 64 uutta 

seuraajaa. Seuraajamäärän kasvatuksen kannalta olennaisinta oli, että seuran sosiaalisen 

median kanavissa järjestettiin runsaasti kampanjoita sekä haasteita ja entistä 

osallistavampaa sisältöä. Erityisesti Instagramissa pyrittiin huomioimaan aikaista 

monipuolisemmin nuoret kohderyhmänä ja nuorien seuraajien määrää saatiinkin 

kasvatettua mm. nuorten urheilijoiden ”my day”-päivityksillä. 

 

Seuran ohjeistuksia päivitettiin, tämä on suunniteltu tehtävän vuosittain.  Logot, sloganit ja 

uudet kirjaisinlajit (nimessä Core Circus) olivat ahkerassa käytössä kaikissa julkaisuissa ja 

pöytäkirjoissa läpi vuoden ja päivitettiin seuran lomakkeisiin yms.  

 

Vuonna 2020 otimme myös aktiivisemmin käyttöön seuran Youtube-tilin, sekä Solid Sport -

kanavan. Näitä käytettiin mm. etätreenien tekemiseen ja julkaisuun. Solidsport-

kanavamme videot keräsivät vuoden 2020 aikana 1600 yksittäistä katselukertaa ja 

mailto:joukkuevoimistelu@keravanvoimistelijat.fi
mailto:lapsetjanuoret@keravanvoimistelijat.fi
mailto:aikuisliikunta@keravanvoimistelijat.fi
mailto:sihteeri@keravanvoimistelijat.fi
mailto:jojot@keravanvoimistelijat.fi
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yksittäisellä videolla oli keskimäärin 33,5 katselukertaa. Myös joulunäytös järjestettiin tänä 

poikkeusvuonna etänä Youtube-kanavan kautta. Joulunäytös keräsi poikkeuksellisesta 

toteutustavasta huolimatta yli 1400 katselukertaa. 

 

Tapahtumamarkkinointi 

Vuonna 2020 järjestettiin hyvin vähän tapahtumia. Keväällä ei järjestetty lainkaan, kesällä 

järjestettiin liikuntaleirit, ja syksyllä perinteinen Kerava Cup. Kerava Cup järjestettiin ilman 

käsiohjelmia sekä ilman yleisöä. Ensimmäistä kertaa käytössä oli myös tapahtumien 

livestriimaus, ja tässä käytettiin SolidSport palvelua. Harkkakisojen yms. järjestämisessä 

striimaus ei maksanut katsojalle mitään, Kerava Cupissa maksu oli päiväkohtainen. 

  

Omia tapahtumia (kisat, näytökset, leirit) mainostettiin jäsentieto-ohjelman kautta, sekä 

nettisivuilla sosiaalisen median kanavilla.  

 

 

Viestinnän ohjeistus ja suunnitelmallisuus 

Viestinnässä ja markkinoinnissa ei perinteisesti tänä vuonna pystytty etenemään 

viestinnän vuosikellon mukaisesti. Vuosi oli poikkeuksineen täynnä uusia poikkeuksellisia 

tilanteita, ja vähemmän niitä perinteisiä tapahtumia.  Joka tapauksessa viestinnässä 

pyrittiin noudattamaan seuralle laadittuja viestintäsuunnitelmaa sekä Kriisiviestinnän 

ohjeita. Kummatkin ovat löydettävissä seuran nettisivuilta. 

 

Ulkoinen viestintä 

Ulkoisen viestinnän keinoina käytettiin maksutonta some-mainontaa, Menoinfo -palstaa, 

seuran internet-sivuja sekä jaettuja mainoksia. Mainokset tehtiin ViMa-tiimin voimin. 

Tapahtumissa mainostettiin seuran toimintaa ja tarjontaa. Seuran omia tapahtumia (kisat, 

näytökset) mainostettiin jäsentieto-ohjelman kautta, nettisivuilla, paikallislehdissä sekä 

suullisella tiedottamisella harrasteliikunnan tunneilla.  

 

Seuran sisäinen viestintä 

Seuran tärkein sisäisen viestinnän kanava jäsenien suuntaan on edelleen Hoika-

jäsentietojärjestelmä. Sen kautta tiedotettiin tänä vuonna 2020 erityisen aktiivisesti sekä 

kriisitilanteesta, että seuran ajankohtaisista asioista. Tiedotuslehtinen Tsempparia ei tänä 

vuonna tehty / jaettu Covid19-tilanteesta johtuen.  
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Ohjaajille ja valmentajille tiedotettiin sähköpostiryhmissä, nettisivujen ohjaajahuoneessa 

sekä toimiala-vastaavien kautta. Sanna Tenkanen / Kristina Perez huolehti tiedottamisesta 

salikummeille ja Leni Siitonen-Heinonen jojo-viestinnästä.  

 

 

Näkyvyys ja yhteistyö 

 

Kerava Cupin osalta teimme yhteistyötä Keski-uusimaan kanssa. Siellä julkaistiin kaksi 

artikkelia tapahtuman liittyen. Myös poikkeustilanteessa toimimisestamme tehtiin 

lehtiartikkeli Keski-Uusimaahan. 

 

Yhteistyö Keravan Intersportin kanssa päättyi.  

 

Auron ei jatkanut yhteistyökumppanina vuonna 2020. 

 

Yhteistyö seuravaate- ja urheiluvaatekauppa Yveten kautta jatkui lähes koko vuoden 

päättyen Yveten konkurssiin joulukuussa 2020. 

 

Kerava Cupin osalta yhteistyötä tehtiin Kalevan Kukkakeskuksen, sekä Kunnonmuutto-

yrityksen kanssa. 

 

Yhteistyö hierontapalvelu Anatomia-Agentin kanssa jatkui vuoden 2020, seuramme 

jäsenet saavat 15% alennusta hoidoista.  

 

Yhteistyö sisustustarvikeliike Salaisen Sisustajan kanssa jatkui entisellään. 

 

Yhteistyö hyvinvointipalvelu Tokka Caren kanssa jatkui. 

 

Viestintä- ja markkinointityöryhmä kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana omaan palaveriin. 

Myös muiden palaverien yhteydessä käytiin läpi viestintään ja markkinointiin liittyviä 

asioita. 
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LIITE 1 

   
KERAVAN VOIMISTELIJAT Knv ry                                                               
USKOLLISUUDEN KILTA 
 
VUOSIKERTOMUS 2020  

 

 

Yleistä  

Kulunut vuosi 2020 on ollut Kiltamme 47. toimintavuosi. Keravan 

Uskollisuuden Kilta on perustettu 4.3.1973 ja se on Voimisteluliiton U-Kilta  

nro 32. Valtakunnallisia kiltoja toimii 114 seurassa. 

KNV:n Uskollisuuden Killan tavoitteena on ylläpitää voimistelun parissa 

syntynyttä ystävyyttä. Toiminnan periaatteena on yhteenkuuluvuus, ystävyys 

ja toisista huolehtiminen.  

U-Kilta on kokoontunut kerran kuussa tiistaisin Vapaaehtoisen 

hyvinvointityön keskuksen Kaisankammarissa ja Sinisessä salissa.  

Iltakillat pidettiin keväällä 10.3. ja syksyllä 10.11., jolloin juhlittiin myös pyöreitä 

vuosia täyttäneitä kiltalaisia. Koronarajoitusten vuoksi kevään kaksi kokousta 

ja syksyn yksi kokous jäi pitämättä. 

Monipuoliset Ikiliike-voimistelutunnit seurassa, viisi kertaa viikossa, ovat 

kasvattaneet suosiotaan ja antaneet kiltalaisille edelleen hyvän 

mahdollisuuden oman kunnon ja kykynsä mukaan nauttia liikunnasta ja sen 

tuomasta hyvästä olosta. 

 

U-Killan johtokunta ja toimikaudet 

Kiltamuori    Raina Lempinen  2016-elinikäinen 

Puheenjohtaja, kiltaäiti   Lea Särkivuori  2019-2021 

Varapj, kiltaemäntä, jäsenkirjuri Marja-Liisa Marviala  2019-2021 

Sihteeri, muistiinmerkitsijä  Riitta Passi   2020-2022 

Rahastonh.,raha-arkunvartija Riitta Adler   2018-2020 
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Syyskokouksessa 10.11. erovuorossa ollut rahastonhoitaja/raha-arkunvartija 

Riitta Adler valittiin uudelleen kaudelle 2021–2023 

 

Toiminta ja osallistumiset: 

Kiltalaisia 50, maksavia 47  

Kokouksia 6, osallistujia 17–30/kokous 

Hyvinvointikeskuksen emännöintivuorot 2, osallistujia 4 

 

  11.2.              Satu Saaristo /J.K.Paasikivi                     (29) 

 15.2.             KUT-teatteri/Aktiivimalli-Harmaat pantterit 4.  (20) 

  10.3.             Sari Laakso /Perintö-ja lahjaveroasiat              (21) 

                     25.8.            Kuhmalahden retki                                              (19) 

    8.9.            Erja Wiili-Peltola/Vanhusten asumispalvelut    (18) 

                     20.10.           Jussi Komokallio/Turvallisuuskatsaus              (17)     

Koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten takia suunnitelluista 

tapahtumista peruuntui Prisman ilmapallotalkoot eikä vierailua Anneli Ollilan 

luokse Tammilinnaan Tikkurilassa toteutettu. 

Myös Kiltaparlamentti Mäntsälässä peruuntui ja valtakunnallinen Kiltapäivä, 

kiltatoiminnan 70-vuotisjuhlat, ilmoitettiin siirretyksi vuoteen 2021.  

 

Muistamiset 

Perinteiset naisten ja miesten Reino-tossut lahjoitettiin Talkoorenkaan 

joulukeräykseen ja palvelutaloissa asuvia kiltalaisia muistettiin jouluna kukin 

ja kortein. Pääseura muisti kaikkia kiltalaisia joulukortilla.  

Paasikiven Nuorisokylää muistettiin pienellä rahalahjalla.  

 

Merkkipäivät 

Marraskuun iltakillassa muistettiin vuoden aikana pyöreitä vuosia täyttäneitä 

 kiltalaisia. Syntymäpäiväsankareita oli kaikkiaan 9; Anneli Lindberg 90v, 

Anneli Ollila ja Aune Piippo 85v, Pirkko Rantanen, Raili Seppälä ja 

MarjaLeena Väänänen 80v, Anita Kärkkäinen, Hilkka Valkeinen ja Riitta 

Väänänen 75v. 
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Liisa Orko -rahaston apuraha 

Apurahaa ei kuluneena vuonna ollut anottavana tapahtumien peruuntumisien 

vuoksi. 

 

Kunniajäsenet 

Uskollisuuden Killan kunniajäseniä on kolme 90 vuotta täyttänyttä; Mirjam 

Greis, Norjo Järvelä ja Martta Skogster sekä kiltamuori Raina Lempinen 

asemansa perusteella. Lisäksi syyskokouksessa 10.11. Anneli Lindberg 

kutsuttiin kunniajäseneksi hänen täytettyään 90 vuotta. 

 

Seuran kunniajäsenet ovat Mirjam Greis, Norjo Järvelä, Raina Lempinen 

Anneli Ollila, Pirkko Rokkonen, Hilkka Valkeinen ja MarjaLeena Vääänänen. 

 

Esiintymiset 

Joukko kiltalaisia esiintyi Tiina Hedemanin laatimassa ohjelmassa ”Ystävän 

laulu” Keravan kaupungin Urheilugaalassa 18.1. Sama ohjelma oli tarkoitus 

esittää Golden Age -tapahtumassa Kreetalla lokakuussa, tapahtuma 

kuitenkin peruuntui Korona -tilanteen vuoksi. Samasta syystä peruuntui 

myös seuran omat kevät- sekä joulunäytökset. 

 

Yhteistyöt 

  Järjestötreffit 17.3. ei toteutunut ja 3.11. tapaamiseen emme osallistuneet. 

 

Ikiliike-tunnit 

Kiltalainen Riitta Väänänen toimi edelleen tuolijumpan vetäjänä torstaisin 

Hyvinvointikeskuksessa. Muita Ikiliike-tunteja olivat aamujumpat 

maanantaisin ja perjantaisin, kehonhallinta-tasapainoryhmä keskiviikkoisin 

sekä senioritanssi tiistaisin.  
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Kaikki toiminta keväällä jouduttiin pandemian vuoksi lopettamaan 

maaliskuun puolivälissä. Syyskausi toteutui vallinneiden rajoitusten 

puitteissa ja kaikkia suojaussuosituksia noudattaen 28.11.20 saakka.  

 

Vapaaehtoistyö 

  

Terveyskeskuksen hoivaosasto Helmiinan asukkaita ei päästy ulkoiluttamaan 

koko vuonna. Yhteyshenkilöksi Helmiinaan lupautui Anneli Liisanantti. 

Hyvinvointikeskuksen ilta- ja viikonlopputilaisuuksissa kahvion emännöinti-

vuoroja hoidettiin vain kaksi kertaa, kahden kiltalaisen voimin kerrallaan. 

 

Vierailijat 

Tammikuun kokouksessa Anneli Ollila hauskuutti omilla ”saduillaan”, joissa 

aina oli onnellinen loppu. Helmikuussa vieraana oli Satu Saaristo Kerava-

seurasta kertoen J.K.Paasikiven Keravan vuosista. Maaliskuun iltakillassa 

saimme mahtavan tietoiskun verotuksesta Sari Laaksolta. 

Syksyn ensimmäinen vierailija oli sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Erja 

Wiili-Peltola, joka kertoi vanhusten palveluasumisesta Keravalla. 

Lokakuussa saimme seikkaperäisen turvallisuuskatsauksen Keravan 

kaupungin turvallisuuspäälliköltä Jussi Komokalliolta.  

Tapaamiset voitiin järjestää voimassa ollein koronarajoituksin ja 

suojaussuosituksin.  

Jo perinteinen jouluhartaus Valkean Karitsan kappelissa jouduttiin myös 

perumaan. 

    

Tiedottaminen 

U-Killan kokouksista on tiedotettu lehtien Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa 

Viikko yhdistyspalstoilla kokousta edeltävänä sunnuntaina. 

Kevätkauden oma kiltatiedote jaettiin helmikuussa kaikille kiltalaisille. 

Pääseuran sähköiset ”koronatiedotteet” jäsenistölle tavoittivat myös lähes 

kaikki kiltalaiset ja niille, joilla ei ole sähköpostia, U-Killan emännistö 

huolehti tiedottamisesta puhelimitse.   
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Voimisteluliiton Kiltatiedotteet (4 kpl) jaettiin sähköpostilla ja osalle 

paperiversiot kokouksissa tai henkilökohtaisesti.  

Marja-Liisa Marviala on hoitanut tiedottamista pääseuran ja U-Killan välillä. 

 

Maksut 

U-Killan jäsenmaksu oli 5 € ja seuran kiltalaisille päätetty jäsenmaksu 10 €. 

Kiltalainen, joka kävi seuran jumpissa, maksoi lisäksi seuran toimintamaksun 

valintansa mukaan.  

 

Muuta 

Kiltatoiminta täytti kuluneena vuonna 70 vuotta, mutta koska valtakunnallista 

juhlaa ei voitu järjestää, yksittäisiä Kiltoja kehotettiin juhlistamaan vuotta 

omilla tavoillaan. Keravan U-kilta järjesti elokuussa retken Kuhmalahdelle, 

kiltatoiminnan perustajan Kaarina Karin kotiseudulle. Laskimme hänen 

haudalleen seppeleen ”Kantaäiti Kaarina Karin muistoa vaalien”-tekstillä. 

Vierailimme samalla myös MarjaLeena Väänäsen luona ja tutustuimme 

Kuhmalahden kirkkoon. 

 

Helmikuussa kävimme katsomassa KUT:n näytelmän ”Aktiivimalli”. 

Suunniteltu vierailu Sinkassa siirtyi myöhäisempään ajankohtaan.   

 

Osallistuimme Veteraanikortti -kampanjaan, yhteensä 27 kpl 

Itsenäisyyspäivän ja Joulun odotuksen tervehdystä lähti tuomaan iloa 

sotiemme miesten ja naisten yksinäisyyteen.     

 

Uskollisuuden Kiltaan liittyi kaksi uutta jäsentä ja samoin kaksi jäsentä 

katsottiin eronneeksi jäsenmaksujen jäätyä maksamatta useana vuonna.  

Kolme jäsenistä on palvelutaloasukkaita ilman jäsenmaksuvelvoitetta.  
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U-Killan talous 2020 

 

U-KILLAN TALOUS   VUOSI 2020  

     
TULOT     
Jäsenmaksut  235,00 47 maksavaa 

arpatulot  149,25   
kahvimaksut  94,10   

muut  540,00 
Kuhmalahden 
reissu 

kiltaparlamentti/kiltatreffit  0,00   
avustukset  100,00   
kiltapäivämaksut  0,00   

  1 118,35   

     
MENOT     
lahjat, kukat  227,10   
onnittelukortit  23,20   
postimaksut  28,80   
kahvitarjoilut  105,45   
kynttilät, kirjekuoret  15,20   
Kuhmalahden bussi  600,00   
kiltapäiväosallistuminen  0,00   

Paasikiven nuorisosäätiö  50,00 
vuoden 2019 
maksu 

Kiltaparlamentti ym  0,00   
pankin palvelumaksut  11,67   

  1 061,42   

     
tulos  56,93   

     
rahaa tilillä 31.12.2020 252,76    
rahaa kassassa 31.12.2020 102,80    
yhteensä 355,56    

 

Käsitelty Uskollisuuden Killan emännistössä 22.2.2021  

(Covid19 -kokoontumisrajoitusten vuoksi ei U-Killan kokouksessa) 

 

  



29 
 

 
 

LIITE 2 
 
Kilpa-aerobicin kilpailutulokset 2020 

 

Kilpailusarja Kilpailija Kilpailu Sijoitus Tulos 

ND 9-11v yksilö Emmi Helén Varala cup 22/38 14,800 

  Vavo cup 36/44 14,500 

ND 9-11v yksilö Hertta 

Horttanainen 

Varala cup 35/38 13,650 

  JNV cup 32/35 13,650 

  Vavo cup 43/44 13,450 

ND 9-11v yksilö Julia Miettinen Varala cup 10/38 16,000 

  JNV cup 4/35 16,700 

  Vavo cup 11/44 15,800 

  SM-kisa 19/24 15,150 

ND 9-11v yksilö Nelli Riihonen Varala cup 13/38 15,550 

  JNV cup 7/35 16,300 

  Vavo cup 16/44 15,600 

  SM-kisa 10/24 16,000 

ND 9-11v yksilö Noora Mokkila Varala cup 18/38 15,200 

  JNV cup 25/35 14,750 

  Vavo cup 13/44 15,750 

  SM-kisa 22/24 14,700 

ND 9-11v yksilö Sanni Breucha Varala cup 12/38 15,700 

  JNV cup 13/35 16,000 

  Vavo cup 5/44 16,150 

  SM-kisa 7/24 16,100 

ND 9-11v yksilö Sohvi Sahala JNV cup 19/35 15,400 

  Vavo cup 32/44 14,850 

ND 9-11v yksilö Tytti Himanen Varala cup 38/38 12,950 

  JNV cup 35/35 13,050 

  Vavo cup 44/44 13,350 

ND 9-11v yksilö Vilma Välimäki Vavo cup 38/44 13,950 

ND 9-11v joukkue Helmet Varala cup 12/13 13,150 

  JNV cup 15/16 13,250 

  Vavo cup 14/16 13,650 

  SM-kisa 13/14 13,350 

ND 9-11v joukkue Kristallit Varala cup 10/13 13,500 

  JNV cup 16/16 12,700 
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  Vavo cup 15/16 13,450 

  SM-kisa 10/14 13,850 

ND 9-11v joukkue Kukat Varala cup 13/13 12,800 

  JNV cup 14/16 13,500 

  Vavo cup 16/16 13,350 

  SM-kisa 12/14 13,600 

ND 9-11v joukkue Rubiinit Vavo cup 8/16 14,050 

  SM-kisa 14/14 13,050 

ND 9-11v ryhmä Aladdinit Varala cup 10/10 12,450 

  JNV cup 7/10 13,850 

  Vavo cup 9/9 12,850 

ND 9-11v ryhmä Laventelit Varala cup 9/10 12,900 

  JNV cup 9/9 13,000 

  Vavo cup 8/9 13,350 

  SM-kisa 6/7 13,000 

3lk kilpasarja Pihla Lukkarinen JNV cup 14/46 14,700 

  Vavo cup 6/48 15,300 

  Mestis 21/26 14,050 

3lk kilpasarja Rina-Maija 

Heiskanen 

JNV cup 1/46 16,250 

  Vavo cup 8/48 14,900 

  Mestis 3/26 15,550 

4lk kilpasarja Lotta Touko  JNV cup 28/32 14,550 

  Vavo cup 6/32 16,050 

  Mestis 16/26 15,600 

4lk kilpasarja Rosalia Raijas Vavo cup 17/32 15,000 

  Mestis 20/26 14,850 

AG1 12-14v yksilö Nuppu Heiskanen Varala cup 21/30 14,700 

  JNV cup 18/33 16,250 

  Vavo cup 23/30 15,050 

  SM-kisa (karsinta) 20/26 15,450 

AG2 15-17v yksilö Mira Taskinen Varala cup 17/25 16,500 

  JNV cup 9/29 18,600 

  Vavo cup 8/22 19,000 

  SM-kisa (karsinta) 15/26 18,750 

AG2 15-17v yksilö Nora Taskinen Varala cup 10/25 17,950 

  JNV cup 11/29 18,500 

  Vavo cup 5/22 19,450 

  SM-kisa (karsinta) 17/26 18,600 
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Ohjaajat ja valmentajat 2020 
 
Ohjaajat lanu: 

Aaltolahti Teemu 
Bergström Camilla 
Heikkilä Leena 
Hunne Liana 
Jakonen Emilia 
Jokela Iiris 
Kaukonen Amon 
Koskikallio Otto 
Laakkonen Emmi 
Laaksonen Nette 
Lahti Anni 
Laine Inka 
Laine Senja 
Luomi Vilja 
Luotonen Melissa 
Mahkonen Tarja 
Marstio Jenni 
Nieminen Jemina 
Ohtonen Eveliina 
Pehkonen Elina 
Puttonen Jenni 
Pylkkänen Touko 
Romppainen Vilma 
Tikkanen Hanna 
Vesto Carla 
 

Ohjaajat aili: 

Alatalo Anu 
Hantula Paula 
Hedeman Tiina 
Kröger Heidi 
Kuusela Susanna 
Lauttamus Tuula 
Peltola Kristiina 
Saaristo Vera 
Salminen Riina 
Schneider-Lehto Tarja 
Särkivuori Lea 
Tenkanen Sanna 
Väänänen Riitta 

 

Valmentajat KA: 

Bergström Camilla 
Happo Iida  

Kemppainen Jenna 
Mehtäläinen Mette 
Vesto Carla 
Tikkanen Hanna 
Taskinen Mira 
Taskinen Nora 
 

Valmentajat JV: 

Adler Laura 
Arffman (Strandberg) Anna  
Hakala Sari 
Halla-aho Hanna-Mari 
Hanski Salla 
Kalmari Iita 
Kangas Helmi-Riina 
Keskitalo Lilli 
Knuters Jessica 
Kontio Elma (baletti) 
Kupari Helena 
Kärkkäinen Sanni 
Lappi Susan 
Leppäaho Klaudia 
Leppäaho Anfia 
Lönnroth Sara 
Mokkila Saija 
Nieminen Jemina 
Podschivalow Miia 
Riiheläinen Emilia 
Rekosuo Tytti 
Ruotanen Mari 
Romppainen Vilma 
Sievänen Anni 
Tervo Johanna 
Uusitalo Janina 
Virtanen Alisa 
Virtanen Jenna 
Väisänen Sanni 
Väliaho Johanna
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Koulutukset kevät 2020 
 
  
Kilpa-aerobic 
Camilla Bergström Monipuolista harjoittelua 
Mette Mehtäläinen Tuomari, taso 3 vaikeus ja päätuomari 
 
Lasten ja nuorten liikunta, Tanvo 
Melissa Luotonen Tanvo tuomarikoulutus, osa 1 
Vilja Luomi  Tanvo tuomarikoulutus, osa 1 
Nette Laaksonen Energiset lapset ryhmässä 
Tarja Mahkonen Rope Skipping 
 
Aikuisten liikunta 
Sanna Tenkanen FasciaMethod jatkokoulutus 
 
Hallinto 
Kristiina Perez Seuraseminaari: Johtaminen ja hallinto 
Nina Koivuniemi Seuraseminaari: Johtaminen ja hallinto 
Iita Kalmari  Seuraseminaari: Johtaminen ja hallinto 
Marja-Liisa Marviala Seuraseminaari: Johtaminen ja hallinto 
 
Koulutukset syksy 2020 
 
Joukkuevoimistelu 
Annalaura Jokiniemi Joukkuevoimistelun tuomarikoulutus 
Aasa Heinonen Voimisteluohjaajan startti 
Pihla Niemelä Voimisteluohjaajan startti 
Sanni Kärkkäinen Joukkuevoimistelun tuomarikoulutus 
Sanni Kärkkäinen Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Jemina Nieminen Stara-tapahtuman arvi-koulutus 
Sara Lönnroth Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Vilma Romppainen Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Jessica Knuters Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Jenna Virtanen Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
 
Kilpa-aerobic 
Camilla Bergström Fyysisen valmennuksen peruskoulutus 
Camilla Bergström Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Iida Happo  Fyysisen valmennuksen peruskoulutus 
Iida Happo  Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Carla Vesto  Lajitaidon peruskoulutus, kilpa-aerobic 
Carla Vesto  Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Hanna Tikkanen Lajitaidon peruskoulutus, kilpa-aerobic 
Hanna Tikkanen Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
 
 
Lasten ja nuorten liikunta, Tanvo 
Saimi Herlevi Voimisteluohjaajan startti 



 

 

Carla Vesto  Leikki oppimisen välineenä 
Melissa Luotonen Lajitaidon peruskoulutus, tanssillinen voimistelu 
Melissa Luotonen Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
Senja Laine  Lajitaidon peruskoulutus, tanssillinen voimistelu 
Senja Laine  Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 
 
Aikuisten liikunta 
Vera Saaristo Ikiliike koulutussarja, osa 1 
Vera Saaristo Ikiliike koulutussarja, osa 2 
Vera Saaristo Ikiliike koulutussarja, osa 3 
Sanna Tenkanen Loppuvenyttelyt – turhaa, tylsää vai tärkeää myös työikäisille  
 
Hallinto 
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Keravan Voimistelijat KNV ry  

  

Santaniitynkatu 7B 24  

04250 Kerava  

  

Kotipaikka: Kerava  

Y-tunnus: 0280619-8  

  

  

  

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020  

  

  

TULOSLASKELMA  

TASE  

LIITETIEDOT  

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA  

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA  

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS  

  

  

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.12.2030 asti. 

(KPL 2:10.1 §) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden 

lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli 31.12.2026 asti. (KPL 2:10.2 §)   

  

  

Tilinpäätöksen on toteuttanut:  

Auktorisoitu tilitoimisto  

  

Rantalainen Oy Helsinki,  

Tuusulan toimipiste  

Morokiventie 3  

04300 Tuusula  

    
   

  



 

 

TULOSLASKELMA  

  

  

 1.1. - 31.12.2020  1.1. - 31.12.2019  

Varsinainen toiminta      

  Varsinaisen toiminnan tuotot  

  

 334.490,72  563.667,99  

  Varsinaisen toiminnan kulut      

    Ostot, materiaalit ja palvelut   -85.194,10  -215.781,73  

    Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   -2.474,41  -1.767,30  

    Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut      

      Palkat ja palkkiot   -170.086,37  -211.218,07  

      Henkilösivukulut   -35.044,23  -55.064,37  

    Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut yhteensä  

  

 -205.130,60  -266.282,44  

    Poistot ja arvonalentumiset  

  

 -45,61  -60,81  

    Muut kulut varsinainen toiminta   -73.166,24  -81.156,44  

  Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä   -366.010,96  -565.048,72  

Varsinainen toiminta yhteensä           -31.520,24            -1.380,73  

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ   -31.520,24  -1.380,73  

Varainhankinta      

  Tuotot varainhankinta   60.198,13  65.426,29  

  Kulut varainhankinta   -13.482,12  -20.850,30  

Varainhankinta yhteensä             46.716,01            44.575,99  

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ   15.195,77  43.195,26  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta      

  Tuotot   3,58  124,88  

  Kulut   -71,65  -1.217,54  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä                  -68,07            -1.092,66  

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ   15.127,70  42.102,60  

Satunnaiset erät      

  Satunnaiset tuotot     489,64  

  Yleisavustukset     11.190,00  

Satunnaiset erät                                       11.679,64  

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja             15.127,70            53.782,24  

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   15.127,70  53.782,24  

   –––––––––––––  –––––––––––––  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

TASE  

  

  

 31.12.2020  31.12.2019  

V a s t a a v a a  

  

    

  PYSYVÄT VASTAAVAT  

  

    

    Aineelliset hyödykkeet      

      Maa- ja vesialueet      

        Koneet ja kalusto   136,83  182,44  

      Maa- ja vesialueet yhteensä   136,83  182,44  

      Sijoitukset      

        Muut osakkeet ja osuudet   592,63  592,63  

      Sijoitukset yhteensä   592,63  592,63  

    Aineelliset hyödykkeet yhteensä   729,46  775,07  

                                                        

  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  

  

729,46  775,07  

  VAIHTUVAT VASTAAVAT  

  

    

    Vaihto-omaisuus      

      Tavarat  3.752,67  6.227,08  

    Vaihto-omaisuus yhteensä  

  

3.752,67  6.227,08  

    Lyhytaikaiset saamiset      

      Myyntisaamiset    252,51  

      Muut saamiset  6.903,44  10.269,23  

    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  

  

6.903,44  10.521,74  

    Siirtosaamiset      

      Menoennakot  525,12  524,75  

      Muut siirtosaamiset  4.577,57  2.204,00  

    Siirtosaamiset yhteensä  5.102,69  2.728,75  

    Rahat ja pankkisaamiset      

      Rahat  1.100,60  643,65  

      Pankkisaamiset  138.758,07  145.552,33  

    Rahat ja pankkisaamiset yhteensä  139.858,67  146.195,98  

                                                        

  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   155.617,47  165.673,55  

                                                        

V a s t a a v a a yhteensä   156.346,93  166.448,62  

   –––––––––––––  ––––––––––––– 



 

 

 

TASE  

  
31.12.2020  31.12.2019  

V a s t a t t a v a a  

  

    

  OMA PÄÄOMA      

    Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)  128.954,16  75.171,92  

    Tilikauden ylijäämä (alijäämä)            15.127,70            53.782,24  

  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  

  

144.081,86  128.954,16  

  VIERAS PÄÄOMA      

    Lyhytaikainen vieras pääoma      

      Saadut ennakot  3.503,95  11.986,50  

      Ostovelat  540,41  15.337,83  

      Muut velat  2.417,88  3.367,88  

      Siirtovelat      

        Menojäämät  5.802,83  6.802,25  

      Siirtovelat yhteensä  5.802,83  6.802,25  

    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä            12.265,07            37.494,46  

  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ            12.265,07            37.494,46  

V a s t a t t a v a a yhteensä  156.346,93  166.448,62  

  –––––––––––––  –––––––––––––  

  

  

   



 

 

LIITETIEDOT  

  

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT  

  

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 1 luvun 1§:n sekä 2 ja 4 luvun  

mikroyrityssäännöksiä käyttäen.  

  

          
Henkilöstö          

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 31.  

  

  

Oman pääoman muutokset   

  

Oman pääoman erittely        2020  2019  

Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä 1.1     75.171,92  57.178,99  

Edellisen tilikausien ylijäämä / alijäämä  

   

    53.782,24  23.972,93  

Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä 31.12  

       

   128.954,16  75.171,92  

Tilikauden ylijäämä / alijäämä        15.127,70  53.782,24  

Oma pääoma yhteensä       144.081,86  128.954,16  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       144.081,86  128.954,16  

  

  

  

Koronaviruksen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset yhdistyksen toimintaan  

  

Koronaviruksen aiheuttaman kriisin johdosta toimintaedellytykset ovat heikentyneet 

olennaisesti. Epidemian taloudelliset kokonaisvaikutukset riippuvat sen laajuudesta ja 

kestosta, eikä niitä ei ole mahdollista tässä vaiheessa tarkasti arvioida. Yhdistyksen hallitus 

seuraa tarkasti virustilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista 

tilanteen edetessä.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA  

  

  

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa  

  

Tilinpäätös  

Tilinpäätös ja tase-erittelyt  

  

Tililuettelo ja saldoluettelot  

Tilikohtainen tuloslaskelma  

Tilikohtainen tase  

Tililuettelo  

  

Kirjanpidot  

Päiväkirja  

Pääkirja  

    

  

  

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA  

  

5 Ostolaskut  

6 Maksut  

20  Kassatositteet  

25  OP-pankkitositteet  

30  Myyntitositteet  

50  Palkkatositteet  

80  Muistiotositteet  

210 TITO Nordea -033460  

211 TITO Nordea -217352  

280 TITO Danske Bank -991847  

  

  

Tositteet säilytetään osin digitaalisina, osin paperitositteina.  

  

  
  



 

 

  
  

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS  

  

  

Keravalla  ____.____.2021  

  

 

  

______________________  

  

  

  

______________________  ______________________  

______________________  

  

  

  

______________________  ______________________  

______________________  

  

  

  

______________________  ______________________  

______________________  ______________________  ______________________  

  

  

  

  

  

  

  

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ  

  

  

  

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  

  

  

Keravalla ____._____.2021  

  

  

  

__________________________   

  

Harri Latva, HT  


