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1 TIIVISTELMÄ 

Vuosi 2021 alkoi koronaviruksen siivittämänä. Vain kilpa- ja valmennusryhmät pystyivät 

aloittamaan kautensa etä- ja ulkoharjoittelun merkeissä tammikuun alusta. Aikuisliikunta oli 

keskeytettynä koko kevätkauden ajan ja lasten ja nuorten harrastetoiminta pystyttiin 

avaamaan helmi-maaliskuussa erityisjärjestelyin. Rajoitustoimien vaikutus seuratoimintaan 

alkoi näkyä jäsenmäärässä ja monet jumppaajat eivät taukojen jälkeen enää palanneet 

seuran riveihin. 

 

Vuoden aikana seurassa tapahtui rajoitustoimista huolimatta paljon kehitystyötä. Otimme 

ison harppauksen, kun vuokrasimme uuden tilan Keravan Myllynummelta ja saimme 

uudeksi tukikohdaksemme Loikkalan, jossa harjoitteli lähes kaikki kilpa- ja 

valmennusryhmäläisemme. Loikkalaan muutti samalla myös seuran toimisto.  

 

Uuden tilan lisäksi seuraan palkattiin uusia työntekijöitä ja erityisesti kilpa- ja 

valmennustoimintaa kehitettiin niiden voimalla eteenpäin. Kreeta Nevantaus toimi kilpa-

aerobicin koordinaattorina ja Oona Peltonen sekä Salla Hanski koordinoivat 

joukkuevoimistelun puolella. Lisäksi Tarja Mahkosesta tuli seuran toiminnanjohtaja 

lokakuussa, joten myös harrastepuolelle saatiin päätoimista työpanosta. 

 

Onneksemme saimme järjestettyä kahdet isot kilpailut koronarajoitukset huomioon ottaen. 

22.-23.5. järjestettiin KNV Cup sekä kilpa-aerobicin EM-karsinta hybridikilpailuna ja 16.10. 

joukkuevoimistelun Kerava cup ja stara tapahtuma livekilpailuna. Tapahtumiin osallistui 

useita satoja voimistelijoita tukijoukkoineen. 
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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.  

 

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 2021 

 

Vuoden 2021 painopistealueina olivat viestinnän ja markkinoinnin keskittäminen eri 

kohderyhmille sekä uusien seuratoimijoiden hankkiminen. Siirryimme vuoden aikana 

käyttämään o365 sovelluksia ja muutoksen myötä saimme parannettua etenkin sisäistä 

tiedonkulkua sekä erilaisten materiaalien saatavuutta. Lisäksi hallinnon toimintaa avattiin 

ja siitä infottiin enemmän työntekijöiden suuntaan.  

 

Sosiaalisen median hyödyntämistä viestinnässä ja markkinoinnissa jatkettiin. Halliprojektin 

myötä saimme seuralle myös näkyvyyttä ja muutamia isompia sponsoreita.  

 

Alkuvuodesta Tähtiseura laatuohjelman auditoinnissa saimme kunnian säilyttää edelleen 

Tähtimerkit sekä aikuisten että lasten ja nuorten liikunnan osa-alueilta. 
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Syyskauden aikana työstimme seuralle uutta strategiaa vuosille 2022-2025. Strategian 

tekoon osallistettiin koko seuraa, seuratoimijoita, jäseniä sekä työntekijöitä. Strategia 

jalkautetaan ja esitellään yleisölle vuoden 2022 aikana. 

   

2.1 Organisaatio  

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen kokoonpano vastuualueineen oli 

seuraava:  

Lilli Keskitalo, puheenjohtaja 

Sanna Tenkanen varapuheenjohtaja, aikuisten harrasteliikunta, viestintä ja markkinointi  

Taru Tikkanen, taloudenhoitaja 

Leni Siitonen-Heinonen, sihteeri, jojo-toiminta 

Riina Salminen, aikuisten harrasteliikunta 

Senja Laine, lasten ja nuorten harrasteliikunta  

Iida Happo, kilpa-aerobic, viestintä ja markkinointi 

Jenna Kemppainen, kilpa-aerobic  

Susanna Manninen, tapahtumat, joukkuevoimistelu  

Vilma Romppainen, joukkuevoimistelu  

Kristina Perez, välineet ja tarpeisto 

 

Työntekijät  

Tarja Mahkonen seuratoiminnan koordinaattori, toiminnanjohtaja 1.10. alkaen 

Oona Peltonen JV ja lanu koordinaattori 1.4.-24.11.2021 

Kreeta Nevantaus KA koordinaattori 1.8.2021 alkaen 

Salla Hanski JV koordinaattori 11.10.2021 alkaen 
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Hallituksen ulkopuoliset toimijat: 

 

Eeva Kukkola Gymppi 

Kati Vesterinen Gymppi 

Marja-Liisa Marviala Uskollisuuden Killan yhteyshenkilö 

 

Hallituksen sisällä ja alaisina toimineet työryhmät 

 

Talous Taru Tikkanen, Sanna Tenkanen, Lilli Keskitalo ja 

toimialavastaavat omilta vastuualueiltaan 

 

HR työryhmä Puheenjohtaja ja toimialavastaavat tarpeen mukaan 

 

 

Viestintä ja markkinointi  

Lilli Keskitalo, Sanna Tenkanen, Anniina Seere, Carla Vesto, Hilla 

Pesonen, Susanna Manninen, Iida Happo, Tarja Mahkonen, Leni, 

Sanna Välimäki, Paula Hantula 

 

Aikuisliikunnan tiimi Sanna Tenkanen, Riina Salminen, Kristina Pérez, Marja-Liisa 

Marviala, Päivi Reini, Paula Hantula, Kati Vesterinen, Kirsi 

Torvasti 

 

Lasten ja nuorten liikunta  

Susanna Manninen, Tarja Mahkonen, Carla Vesto, Emilia 

Jakonen, Senja Laine, Leni Siitonen-Heinonen  

 

Valkki  valmentajat ja apuvalmentajat  

 

Olosuhde/tilatyöryhmä Mette Mehtäläinen, Sari Breucha, Vilma Romppainen, Tarja 

Mahkonen, Lilli Keskitalo 
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3 HARRASTELIIKUNTA 

 

3.1 Lasten ja nuorten liikunta  

Vuonna 2021 tarjosimme lapsille ja nuorille laajan sekä monipuolisen valikoiman 

harrastetunteja. Toimintaamme ohjasi halu mahdollistaa liikuntaharrastus mahdollisimman 

monelle lapselle ja nuorelle. Harrasteryhmien toimintaa ohjasivat Tähtiseuran laatukriteerit.  

Viikkotarjonnassamme oli lasten ja nuorten harrasteliikunnan ryhmiä keväällä 15 (ja lisäksi 

lisätreeniryhmät tanssillisen voimistelun puolella 2kpl), syksyllä 19 (+2kpl lisätreeniryhmiä).  

Osallistujamäärän keskiarvo vuoden 2021 aikana oli keväällä 8 henkilöä/ryhmä ja syksyllä 

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

yhteensä 364 henkilöä (kevät 129, syksy 235). Suosituimpia ryhmiä vuoden aikana olivat 

Perheliikunta, parkour-tunnit sekä pienten lasten voimistelutunnit (3-6v). Syksyn päätteeksi 

kokeilimme uutta tapaa tyytyväisyyskyselyyn; lähetimme vain yhden kysymyksen, johon 

sai kirjoittaa avoimen palautteen. Kyselyä nostettiin esiin myös somessa. Vastauksia tuli 

vain yksi   kappale.   

Kuva: Emma Dubb 
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Lasten ja nuorten tanssillisessa voimistelussa harrasteryhmien lisäksi nähtiin kaksi 

kisaavaa joukkuetta: 13-16-vuotiaiden joukkue Adriana ja 10-13-vuotiaiden joukkue Edina. 

Kevään koronatilanteesta johtuen joukkueet eivät päässeet kisaamaan live-kisoissa, vaan 

kisoihin osallistuttiin videoiden muodossa. Kummatkin joukkueet ottivat osaa kevään Ihana 

Cupiin, Edina tanssillisen voimistelun Stara-sarjassa ja Adriana 12-15-vuotiaiden sarjassa. 

Adriana sijoittui kisoissa ensimmäiseksi.  

Syyskaudella joukkueille tehtiin uudet ohj,elmat joilla päästiin esiintymään ja kisaamaan. 

Edina esiintyi syyskaudella SC Vantaan Stara-tapahtumassa. Adriana puolestaan kisasi 

Mäntsälässä tanssillisen voimistelun cupissa, sijoittuen seitsemänneksi ja ansaitsen 

joukkueen ennätyspisteet. Joukkue osallistui myös Jyväskylässä järjestettyyn Lumo-

finaaliin. 

 

Kevätkausi  

Harrasteryhmien kausi ei päässyt alkamaan odotetusti Covid-19 pandemiaan liittyvien 

rajoitustoimien vuoksi. Tänä aikana tarjosimme lapsille ja nuorille suunnattuja 

treenivideoita seuran Solidsport-kanavalla, joista suurimman suosion saavuttivat 

tanssitreenit. Pääsimme aloittamaan lasten ja nuorten harrastekauden helmikuussa. 

Perinteistä ystäväviikkoa avoimine ovineen ei voitu vallitsevasta tilanteesta johtuen 

järjestää, mutta ystäväviikko näkyi seuran sosiaalisen median kanavissa. Vuonna 2007 ja 

sitä aikaisemmin syntyneiden harrastetoiminta jouduttiin jälleen keskeyttämään 

rajoitustoimien vuoksi 2.3. Nuorempien lasten toimintaa jatkettiin terveysturvallisuus 

huomioiden. Kevään harrastekausi päättyi virtuaaliseen kevätnäytökseen 16.5.  

  

Syyskausi  

Lasten ja nuorten harrasteryhmät aloittivat syyskautensa voimisteluviikon merkeissä 30.8.-

5.9. Voimisteluviikolla harrasteryhmien tunneilla oli avoimet ovet. Tuntitarjontaamme kuului 

syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa lapsille ja nuorille suunnattu erityisliikuntaryhmä Special 

Trix. Ryhmän tarkoituksena on tarjota jokaiselle mahdollisuus harrastaa liikuntaa matalalla 

kynnyksellä. Ryhmä toteutettiin yhteistyössä Spirit Shakin’ Cheerleadersin kanssa ja se 

otettiin ilolla vastaan. 

 



9 
 

Syksyn aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa Yö-parkour tapahtuma. Harrasteryhmien 

syyskausi päättyi seuran joulunäytökseen, jossa nähtiin upeita esityksiä myös 

harrasteryhmiltä. 

 

Lasten ja nuorten tapahtumat 2021 

8.1.-31.1. Harrasteryhmien kausi ei päässyt alkamaan odotetusti Covid-19 pandemiaan 

liittyvien rajoitustoimien vuoksi. Lapsille ja nuorille suunnattuja treenivideoita oli saatavilla 

seuran Solidsport-kanavalla. 

1.2. Lasten ja nuorten harrasteryhmien kausi pääsi alkamaan. 

8.-14.2. Lasten ja nuorten ryhmien perinteistä ystäväviikkoa ei voitu viettää vallitsevasta 

tilanteesta johtuen. Ystäväviikko näkyi kuitenkin seuran sosiaalisen median kanavissa. 

2.3.-16.5. Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien lasten ja nuorten 

harrastustoiminta keskeytettiin Covid-19 pandemian vuoksi. Nuorempien lasten toimintaa 

jatkettiin terveysturvallisuus huomioiden. 

16.5. Harrasteryhmien kausi päättyi virtuaaliseen kevätnäytökseen. 

Kesällä järjestimme voimistelukurssin 1krt/vko, yhteensä 5krt (kesäkuun alusta heinäkuun 

puoliväliin). Kävijöitä 11 lasta. 

7.-18.6. Liikunnallinen kesälomaleiri alakoululaisille. 

30.8.-5.9. Voimisteluviikko – avoimet ovet harrastetunneille. 

18.9. Yö-parkour tapahtuma lapsille ja nuorille. 

12.12. Joulunäytöksessä nähtiin upeita esityksiä myös harrasteryhmiltä. 
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3.2 Aikuisten liikunta  

 

Tuntitarjonta  

 

 Kevään 2021 harrastekautta ei päästy aloittamaan 

COVID -19 tilanteesta johtuen. Myös ulos suunnitellut 

tunnit jäivät toteutumatta. Loppiaistapahtuman 

järjestimme COVID -19 tilanteesta johtuen kokonaan 

jäsenille lähettävien videolinkkien muodossa. Tunteina 

olivat tuolijumppa, kokovartalocircuit, coretunti, LIIT, 

kahvakuula, kuminauha. Facebookissa julkaistiin 

kevään aikana erilaisia haasteita; tammikuussa 30 

päivän lankkuhaaste, helmikuussa kokoperheen 

liikuntahaaste ja syyskuussa 15 päivän 

vatsalihashaaste. 

Syksyllä aikuisliikunnan tuntimäärä oli 16 tuntia viikossa. Syksylle suunniteltiin pidettäväksi 

Felxibar lyhytkurssi, mutta vähäisen osallistujamäärän vuoksi se jäi toteutumatta.   

 

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 sai osallistua myös muilla jumppakorteilla. Syksyn 

tunneilla huomioitiin käsihygienia, välineiden puhdistus, sekä turvavälit. Osallistujien 

määrää rajoitetiin Ikiliiketunneilla koronasuositusten mukaisesti syksyn aluksi niin, että 

tunneille piti ilmoittautua ennakkoon, osallistujamäärä enintään 20. Jumppaviikolla ja koko 

syyskuun ajan tunneilla kerättiin myös tulijoiden yhteystiedot erilliselle paperille. Mutta 

tästä luovuttiin syysloman jälkeen. 

  

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

Kalevan koulu, Sompion palloiluhalli, Savion koulu. Ikiliiketunteja pidettiin Eerontien salilla 

sekä Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa.    
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Toiminta 

 

Kevätnäytöstä ei pidetty normaaliin tapaan valtion antamien rajoitusten vuoksi. Tapahtuma 

pidettiin etänä, sen sijaan siitä ilmestyi tallenne. 

  

Kesäjumpat pidettiin kesäkuussa Sompion koulun hiekkakentällä sekä Kalevan 

urheilupuiston pururadalla 15.5.-23.6.2021. Viikossa oli kolme erilaista tuntia; kahvakuula, 

keppijumppa ja kiertoharjoittelu.  

 

Syyskausi alkoi jumppaviikolla 30.8. – 4.9.2021. Jumppaviikkojen aikana jumppiin pääsi 

osallistumaan maksutta. Kaveriviikko aikuisten tunneilla pidettiin marraskuussa viikolla 45, 

jonka aikana harrasteryhmiin sai tuoda ystävän tutustumaan ilmaiseksi. Syyskausi päättyi 

12.12.2021. Joulun ajalle suunniteltiin kaksi jumppakertaa 15.12. sekä 29.12. Näistä vain 

ensimmäinen toteutui johtuen uudesta Cocid-19 omikron muunnoksen aiheuttamasta 

nopeasta leviämisestä. 

 

Aikuisliikuntatunneilla kävijämäärä vaihteli 7-25 kävijän välillä, keskimäärin 15 kävijää/tunti. 

Covid-19 vaikutus näkyi suurimmaksi osaksi iltatuneilla. 
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Perinteinen joulunäytös kaudella 2021 oli 12.12. Kaikki kaupungin järjestämät yhteiset 

tapahtumat ja markkinat jäivät vuonna 2021 kevään ja syksyn osalta toteutumatta.   

 

Aikuisliikunnan työryhmä kokoontui etäyhteydellä 8 kertaa vuoden aikana. Aikuisliikunnan 

Tähtiseura -auditointi pidettiin 11.5. Zoom välityksellä, seura säilytti tähtiseura nimikkeen. 

 

Kehittäminen 

 

Ohjaajille järjestettiin yhteinen TyHy tapahtuma 8.6.2021 Päivölänlaakson koulun 

pienpelikentällä. Ohjelmassa oli ”pöytäjalkapallo” versioituna sekä seuran uuden  

strategian esittelyä, johon osallistujat antoivat omia ajatuksiaan.  

 

Harrasteliikunnan (AiLi ja LaNu) yhteinen ohjaajapalaveri pidettiin 21.8.2021 uudessa 

Loikkala hallissa. Tiedottamista tehostettiin sähköisillä jäsenkirjeillä sekä sosiaalisen 

median kautta olevina lyhyinä ilmoituksina. 

 

Aikuisliikuntaan osallistuneilta pyydettiin suoraa palautetta pidetyistä tunneista syksyllä 

viikkojen 43–44 aikana. Palautteet koottiin ja toimitettiin kyseisen tunnin ohjaajalle. 

 

Viikon 42 jälkeen aikuisliikunnan VIP-kortteja oli mahdollisuus saada -50% alennuksella 

loppuvuodeksi.  

 

3.3 Uskollisuuden Kilta 

Seuran Uskollisuuden Kilta kokoontui vuoden 2021 aikana vain syyskaudella, 4 kertaa. 

Sen lisäksi tavattiin ulkoilupäivän merkeissä Aurinkomäellä 25.5.21. Keravan Kilta on 

perustettu 4.3.1973 ja se on Voimisteluliiton Uskollisuuden Kilta no 32. 
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Covid19 pandemian takia kevätkauden kaikki tapahtumat peruuntuivat, niin myös jo 

kertaalleen vuodella siirretty kansainvälinen Golden Age 50+ voimistelutapahtuma 

Kreetalla.  

Valtakunnallinen Kiltapäivä 20.11.21 Helsingissä sentään toteutui ja samoin 

Voimisteluliiton 125-vuotis-juhlanäytös samana iltana Helsingin jäähallissa.  

Keravan kiltalaiset osallistuivat runsaslukuisena molempiin tapahtumiin.  

 

Keravan Voimistelijoiden Uskollisuuden Kilta lähetti juhlavuoden onnittelutervehdyksen 

Voimisteluliitolle. Se julkaistiin liiton Kiltatiedotteessa 2/2021 5.4.21. Tervehdyksessä 

entinen kiltaäiti, Grand Old Lady Mirjam Greis muisteli omaa voimistelu-uraansa. Samaan 

liittyen pieni joukko kiltasisaria kävi muistamassa pois nukkuneita Keravan U-Killan 

perustajajäseniä vieden heidän haudoilleen kynttilät Ystävänpäivänä 14.2.21.   

 

Monipuoliset Ikiliike-tunnit jouduttiin perumaan koko kevätkaudelta. Syyskausi päästiin 

onneksi voimistelemaan kokonaisena, edelleen viisi erilaista tuntia viikossa. Tunnit 

olivatkin suosittuja kiltalaisten keskuudessa.   
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Kiltalaisia oli vuoden lopussa 52, kolme 90 vuotta täyttänyttä, jotka ovat Killan 

kunniajäseniä, myös kiltamuori on kunniajäsen asemansa perusteella. 

 

Uskollisuuden Killan emännistön (johtokunnan) kokoonpano oli: 

 

Kiltamuori   Raina Lempinen  2016 elinikäinen 

Kiltaäiti (puheenjohtaja)  Lea Särkivuori  2019-2021 

Kiltaemäntä (varapj), jäsenkirjuri Marja-Liisa Marviala  2019-2021 

Muistiinmerkitsijä (sihteeri) Riitta Passi   2020-2022 

Raha-arkunvartija (rah.hoitaja) Riitta Adler   2021-2023 

 

Kiltalaisten vapaaehtoistyötä ulkoiluttamalla terveyskeskuksen hoivaosasto Helmiinan 

asukkaita päästiin koronarajoitusten vuoksi hoitamaan vain kerran ja kahvion 

emäntävuorot Hyvinvointikeskuksen tilaisuuksissa oli vain kahdesti syyskaudella. Lisäksi 

kiltalaisia osallistui Palvelutalo Vomman asukkaiden ulkoilutukseen Siskot ja Simot 

yhteisön Välittämisen keikalla. 

 

(Uskollisuuden Killan erillinen vuosikertomus on liitteenä) 
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4 VALMENNUSTOIMINTA 

4.1 Joukkuevoimistelu 

Vuosi 2021 jatkui pandemian pyörteessä. Kevätkausi meni kokonaan etä- ja 

ulkotreeneissä ja kilpailuja järjestettiin virtuaalisesti.  

 

Toukokuussa 2021 seura muutti uuteen voimisteluhalliin.  Toimisto ja kilpa-aerobicin 

parketti muutti samaan osoitteeseen Keravan Myllynummeen. 

 

Kesäloman jälkeen päästiin palaamaan normaalisti takaisin treenisalille. Syksyn 

kilpailukausi oli pitkä ja rankka, koska moni seuran joukkue kilpaili vapaaohjelmalla 

alkusyksyn kilpailut ja loppusyksystä välineellä. Valmentajat ja voimistelijat oppivat 

sopeutumaan muuttuneeseen kilpailukauteen. 

Perinteinen 

joukkuevoimistelukilpailutapahtuman 

Kerava Cup järjestettiin 16.10. 

Kurkelan koululla. Kilpailut saatiin 

järjestettyä melko normaaliin tapaan. 

Staratapahtumaa ei järjestetty 

vähäisen osallistumismäärän vuoksi. 

 

 

Joulukuussa mestaruuskisoissa Vaajakoskella nähtiin upeita suorituksia vuoden alun 

vaikeuksista huolimatta ja seuran joulunäytöskin toteutettiin normaalisti Keudalla vuoden 

tauon jälkeen. 

 

Vuonna 2021 joukkuevoimistelujoukkueita oli yhteensä 11 (Minivoimistelu, Deea, Diva, 

Diva Stara, Nix, Nix Stara, Lux, Apollonia, Firex, Apollot ja Kypsät Marjat).  
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Syksyllä 2021 mitalisijoja saavuttivat:   

Apollonia (Kerava Cup pronssi)   

Firex (Kerava Cup pronssi)   

Apollot (TV Open: pronssi, Vapaan mestaruuskilpailut: pronssi, 

Kerava cup: hopea, Syys cup: kulta, Välinemestaruuskilpailut: 

hopea) 

 

 

 

4.2 Kilpa-aerobic 

 Vuonna 2021 seurassamme harjoitteli 3-4 kilpa-aerobicin valmennusryhmää: Team Minit, 

Team C&I ja Team M&J. Syksyllä 2021 kahden vanhimman tiimin nimet vaihtuivat ja Team 

C&I:stä tuli Team prennut ja Team M&J:stä tuli Team junnut. Näiden ryhmien lisäksi kilpa-

aerobicilla oli minivalmennusryhmä, Minibicci 2014-2016, josta tuli Esivalmennus-niminen 

valmennusryhmä syksyllä 2021. Lisäksi syksyllä perustettiin uusi 3-4 –vuotiaiden 

harjoitusryhmä, Kirppubic.  

 

Vuoden 2020 lopussa kilpailevia harrastajia oli seurassa 46. Sekä keväällä että syksyllä 

2021 koronarajoitukset varjostivat harrastustoimintaa. Harrastajamäärät pysyivät vuoden 

Kuva 1 Firex ja Apollot / Kalle Ylä-Jarkko 
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aikana kuitenkin ennallaan. Vuoden 2021 lopussa kilpa-aerobicin harrastajia oli seurassa 

65, joista kilpailuissa kävi 40 urheilijaa. 

 

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.   

 

Valmentajatiimi koostui vuoden aikana 6 valmentajasta, joista yksi lopetti kesällä. Syksyllä 

seurassa aloitti uusi päätoiminen kilpa-aerobicin koordinaattori, Kreeta Nevantaus. Näiden 

valmentajien lisäksi apuvalmentajia oli kolme.  

  

Vuoden tärkeimpänä tavoitteena oli pitää 

lasten ja nuorten kilpailu- ja harrastusintoa 

yllä haastavasta keväästä 2021 huolimatta. 

Kisat toteutettiin pääosin etäkilpailuina 

omalla kotisalilla. Syksyllä pääsimme 

kilpailemaan normaalimpaan tapaan 

tavallisiin kilpailuihin. Lisäksi tavoittelimme 

jokaisessa ryhmässä kokonaisvaltaista 

parannusta sijoituksissa ja pisteissä sekä 

mahdollisimman monelle kansallista Voimisteluliiton rinkipaikkaa. Taso on ollut kova, joten 

kilpailullisiin tavoitteisiin yltäminen koronavuoden aikana on ollut haastavaa.  

 

Syksyllä 2021 Minitalentti-ringissä olivat seuraavat urheilijat: Sohvi Sahala, Vivien 

Belluardo, Enni Kajan, Emiliä Räisänen, Niia Katajamaa sekä Jasmin Koistinen. Myös 

Hertta Horttanainen pääsi edustamaan Keravaa useammalle leirille, ollen ensimmäisellä 

varasijalla rinkiin. Myös Sanni Breucha ja Nelli Riihonen pääsivät harjoittelemaan 

Talenttiringin leireille varasijalta. Varsinaista rinkipaikkaa he eivät vielä saavuttaneet. 

 

Marraskuun SM-kilpailuissa 15-17 –vuotiaissa kilpaileva Mira Taskinen onnistui 

saavuttamaan finaalipaikan. Hänen lopullinen sijoituksensa oli SM 7. 12-14 -vuotiaissa 
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kilpaileva Sanni Breucha oli SM-karsintojen 12./22 Sijalla. 10-11 –vuotiaissa ryhmä 

Belluardo-Koistinen-Sahala-Katajamaa-Horttanainen saivat pronssisen mitalin. 

Kilpasarjojen puolella menestystä tuli Kainuu cup -kilpailussa, kun trio Heiskanen-

Lukkarinen-Raijas sijoittuivat sijalle 3./12.  

 

Laadukasta voimistelutoimintaa pyrittiin tuottamaan koronavuodesta huolimatta pitämällä 

voimistelutoimintaa kehittäviä palavereja yhdessä valmennustiimin kanssa ja asettamalla 

tavoitteita tuleville kausille. Syksyn suuri kehitysprojekti oli uuden tasoryhmäpohjaisen 

valmennusjärjestelmän suunnittelu, jalkauttaminen ja käyttöönotto, jossa urheilijat jaettiin 

perheen toiveiden, motivaation ja taitotason perusteella uusiin harjoitusryhmiin. 

Valmennusjärjestelmätiimi työskenteli tiiviisti yhdessä ja valmennusjärjestelmän 

käyttöönoton vaiheista informoitiin kattavasti huoltajia ja urheilijoita, sekä jokaisen perheen 

kanssa keskusteltiin ennen varsinaisten uusien ryhmien muodostamista.  

 

Kevään osalta harjoittelu tapahtui pääsääntöisesti videon välityksellä ja kilpailuja käytiin 

etäkilpailuina nuorempien kanssa. Vanhemmilla urheilijoilla harjoittelu oli rajoitetumpaa, 

joka haastoi vanhempien urheilijoiden kilpailukautta. 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. Harjoitukset päästiin toteuttamaan pääsääntöisesti treenisalilla valmentajan 

kanssa.  

 

Keväällä KNV järjesti kilpa-aerobicin KNV Cupin osittain etänä ja osittain lähitoteutuksena. 

Syksyllä järjestettiin yhteinen harkkakisa ja yhteistreeni Jyväskylän naisvoimistelijoiden 

urheilijoiden kanssa. Laadukkaan valmennustoiminnan yksi tavoitteista on ollut myös 

olosuhteiden parantaminen. Tätä tavoitetta kohti on menty sitkeästi ja kesällä 2021 löytyi 

oma halli, johon kilpa-aerobicin parketti saatiin pysyvästi harjoituskäyttöön.    
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Kilpailut, joihin osallistuttiin vuonna 2021 (valtakunnallisten kilpailujen sijoitukset 

liitteenä)  

Kilpa-aerobicin SM- ja 

kilpasarjojen 

mestaruuskilpailut 

26.-28.11.2021 Tampere 

 

Kilpa-aerobicin Kainuu Cup 

13-14.11.2021 Kajaani 

 

 Kolmen lajin kilpailut 

30.10.2021 Tampere 

  

Kilpa-aerobicin Syke Cup 

23.-24.10.2021 Nokia 

  

Kilpa-aerobicin Varala Cup 

16.-17.10.2021 Tampere 

  

Kilpa-aerobicin Vantaa Cup 

12.-13.6.2021 Vantaa 

  

Kilpa-aerobicin KNV Cup 

22.-23.5.2021 Kerava 

  

Kilpa-aerobicin VaVo Cup 

15.-16.5.2021 Valkeakoski 

  

TuUL Aerobic Cup 

24.-25.4.2021 Turku 

  

 

  

https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2131
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2131
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2131
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2121
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2095
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2088
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2071
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2017
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/2003
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/1999
https://live.sporteventsystems.se/score/WebScore/1978
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5 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Vuosi 2021 oli viestinnän ja markkinoinnin kannalta – kuten muutoinkin – 

koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen. Kevätkaudella markkinointi painottui lasten ja 

nuorten liikuntaan, koska koronatilanne rajoitti ryhmien kokoontumista. Nettisivujen 

graafista ulkoasua päivitettiin, some-viestintää yhdenmukaistettiin, ja positiivinen 

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

  

Koronarajoitusten vaikutuksien vuoksi kriisiviestinnän suunnitelmaa käytettiin edelleen 

aktiivisesti. Tiedotteita julkaistiin sisäisen viestinnän kautta suoraan asiakkaille, kuin myös 

nettisivujemme yleiseen tiedote-osioon. Tilanteen ollessa jatkuvassa muutoksessa, 

pidettiin huolta ajantasaisesta viestinnästä asiakkaiden suuntaan. Markkinoinnin vuosi 

2021 oli poikkeuksellinen, tiedotteiden siirtyessä yhä enemmän sähköiseen viestintään, ja 

huomattavasti vähemmän painettuun materiaaliin.  

 

Viestintä- ja markkinointikanavat 

Yleisenä pääviestintäkanavana toimi seuran nettisivut. Vuonna 2021 seuramme 

toiminnanjohtaja, joukkuevoimistelun koordinaattori ja kilpa-aerobicin koordinaattori ottivat 

enemmän vastuuta seuran markkinoinnin ja viestinnän toteuttamisesta ja suunnittelusta. 

Syksyllä 2021 viestintä- ja markkinointityöryhmän jäsenet osallistuivat seuralle järjestettyyn 

markkinointikoulutukseen, jonka pohjalta nettisivujen sisältöön ja markkinointitapoihin 

tehtiin uudistuksia. Nettisivujen pohjana toimii edelleen Sporttisaitti.   

  

Tärkeänä viestintäkanavana toimi asiakkaille hoikan kautta lähetetyt seuratiedotteet, 

joiden sisältöä ja muotoa uudistettiin vuoden 2021 aikana. Tiedotteiden sisällöstä vastasi 

pääasiassa toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen ja viestintä- ja markkinointitiimin kanssa. 

Vuoden 2021 aikana käytössä olivat seuraavat sähköpostiosoitteet: 

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.   

   

mailto:sihteeri@keravanvoimistelijat.fi
mailto:jojot@keravanvoimistelijat.fi
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Tänäkin vuonna (2021) seura pysyi aktiivisena myös sosiaalisessa mediassa: seuran 

omaa Facebook-sivua päivitettiin ahkerasti. 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 2021 aikana seuran Facebook-tilillä oli 1379 tykkääjää ja Instagram-tilillä 2282 

seuraajaa. Seuraajamäärän kasvatuksen kannalta olennaisinta oli, että seuran sosiaalisen 

median kanavissa järjestettiin kampanjoita ja haasteita sekä julkaistiin entistä 

osallistavampaa ja monipuolisempaa sisältöä. Erityisesti Instagramissa pyrittiin 

huomioimaan aikaista monipuolisemmin nuoret kohderyhmänä ja nuorten seuraajien 

määrää kasvatettiin muun muassa nuorten urheilijoiden ”my day”-päivityksillä.  

  

Seuran graafisia ohjeistuksia päivitettiin, tämä on suunniteltu tehtävän vuosittain. Logot, 

sloganit ja kirjaisinlajit (nimessä Core Circus) olivat ahkerassa käytössä kaikissa 

julkaisuissa ja pöytäkirjoissa läpi vuoden ja päivitettiin seuran lomakkeisiin ja muihin 

viestintä- ja markkinointimateriaaleihin. Lokakuussa järjestettiin seuran harrasteliikunnan 

mainoskuvaukset Päivölänlaakson koululla, jossa kuvaajana toimi Emma Dubb.  

  

Vuonna 2021 seuran Youtube-tili, sekä Solid Sport -kanava olivat aktiivisessa käytössä 

mm. etätreenien tekemiseen ja julkaisuun. Kevätnäytös järjestettiin tänä poikkeusvuonna 

Youtube -etätapahtumana.  

 

Tapahtumamarkkinointi 

Vuonna 2021 järjestettiin hyvin vähän tapahtumia. Keväällä järjestettiin kilpa-aerobicin 

KNV Cup, kesällä järjestettiin liikuntaleirit, ja syksyllä perinteinen Kerava Cup. Kerava 

Cupia markkinoitiin pääasiassa sosiaalisen median kautta, ja koronatilanteen salliessa 

tapahtumaan pääsi myös yleisöä. Tapahtuma myös livestriimattiin, ja tässä käytettiin 
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SolidSport palvelua. Harkkakisojen yms. järjestämisessä striimaus ei maksanut katsojalle 

mitään, Kerava Cupissa maksu oli päiväkohtainen. Seura järjesti lisäksi perinteisen 

joulunäytöksen joulukuussa. Omia tapahtumia (kisat, näytökset, leirit) mainostettiin 

jäsentieto-ohjelman kautta, seuran nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.   

 

Viestinnän ohjeistus ja suunnitelmallisuus 

Viestinnässä ja markkinoinnissa ei tänä vuonna pystytty etenemään täysin viestinnän 

vuosikellon mukaisesti. Koronarajoituksien seuraukset vaikuttivat myös viestinnän ja 

markkinoinnin suunnitelmallisuuteen ja sisältöön. Kaikessa viestinnässä pyrittiin kuitenkin 

noudattamaan seuralle laadittuja viestintäsuunnitelmaa sekä Kriisiviestinnän ohjeita. 

Kummatkin ovat löydettävissä seuran nettisivuilta.  

 

Ulkoinen viestintä 

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

internet-sivuja sekä jaettuja mainoksia. Mainokset tehtiin päätoimisten seuratyöntekijöiden 

ja ViMa-tiimin voimin. Tapahtumissa mainostettiin seuran toimintaa ja tarjontaa. Seuran 

omia tapahtumia (kisat, näytökset) mainostettiin jäsentieto-ohjelman kautta, nettisivuilla, 

some-kanavissa sekä suullisella tiedottamisella liikuntatunneilla.   

  

Seuran sisäinen viestintä 

Seuran tärkein sisäisen viestinnän kanava jäsenien suuntaan on edelleen Hoika-

jäsentietojärjestelmä. Sen kautta tiedotettiin aktiivisesti sekä liikuntaryhmiin vaikuttavista 

koronarajoituksista, että seuran ajankohtaisista asioista. Tiedotuslehtinen Tsempparia ei 

tänä vuonna tehty / jaettu Covid19-tilanteesta johtuen.   

  

Ohjaajille ja valmentajille tiedotettiin sähköpostiryhmissä, nettisivujen ohjaajahuoneessa 

sekä toimialavastaavien kautta. Riina Salminen ja aili-työryhmän jäsenet huolehtivat 

tiedottamisesta salikummeille, Marja-Liisa Marviala Uskollisuuden killalle ja Leni Siitonen-

Heinonen vastasi jojo-viestinnästä.   
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Näkyvyys ja yhteistyö 

 

Yhteistyö seuravaate- ja urheiluvaatekauppa Yveten kanssa jatkui.  

  

Kerava Cupin osalta yhteistyötä tehtiin Kunnonmuutto-yrityksen kanssa. 

  

Yhteistyö hierontapalvelu Anatomia-Agentin kanssa jatkui vuoden 2021, seuramme 

jäsenet saavat 10% alennusta hoidoista. Yhteistyö sisustustarvikeliike Salaisen Sisustajan 

ja hyvinvointipalvelu Tokka Caren kanssa jatkui entisellään. Uudeksi yhteistyökumppaniksi 

saimme maali- ja pintamateriaalituotteiden erikoisliikkeen Keravan RTV:n.   

  

Viestintä- ja markkinointityöryhmä kokoontui kahdeksan kertaa vuoden aikana omaan 

palaveriin. Myös muiden palaverien yhteydessä käytiin läpi viestintään ja markkinointiin 

liittyviä asioita.  
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LIITE 1 Uskollisuuden Killan vuosikertomus  

   

 

Yleistä  

Kulunut vuosi 2021 on ollut Kiltamme 48. 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. Kevään 

kokoukset jäivät koronarajoitusten vuoksi pitämättä, mutta toukokuussa 

kokoonnuttiin Aurinkomäelle viettämään ulkoilupäivää. Ystävien tapaamista 

oli selvästi kaivattu, koska kiltalaisia oli paikalla runsaasti. 

Syksyllä kokoonnuttiin entiseen tapaan ja iltakillassa juhlittiin taas 

syntymäpäiväsankareita. 

 

 Ikiliike-voimistelutunnit seurassa jouduttiin myös kevään osalta perumaan, 

 mutta syksyllä päästiin taas voimistelemaan, edelleen viisi kertaa viikossa. 

 

Kiltalaisia oli vuoden lopussa 52, joista kaksi palvelutalossa asuvia. Kolme 90 

vuotta täyttänyttä kiltalaista on Killan kunniajäseniä ja myös kiltamuori on 

kunniajäsen asemansa perusteella. 

Vuoden aikana keskuudestamme poistui neljä jäsentä ja kiltaan liittyi neljä 

uutta jäsentä.  
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U-Killan johtokunta ja toimikaudet 

 

Kiltamuori    Raina Lempinen  2016-elinikäinen 

Kiltaäiti (pj.)   Lea Särkivuori  2019-2021 

Kiltaemäntä (vpj.), jäsenkirjuri Marja-Liisa Marviala  2019-2021 

Muistiinmerkitsijä (siht.)  Riitta Passi   2020-2022 

Raha-arkunvartija (rahastonhoit.) Riitta Adler   2021-2023 

 

Syyskokouksessa 16.11.2021 valittiin kaudelle 2022-2024 uudelleen kiltaäiti, pj. 

Lea Särkivuori ja kiltaemäntä vpj. Marja-Liisa Marviala. 

 

Toiminta ja osallistumiset 

 

Kiltalaisia 52, maksavia 47 

Kokouksia 4, osallistujia 22-33/kokous 

Hyvinvointikeskuksen emännöintivuoroja 2, osallistujia 5 

 

14.2. Ystävänpäiväkäynti Keravan hautausmaalla, osallistujia 8 

 25.5. Ulkoilupäivä Aurinkomäellä, osallistujia 24                      

                    14.9.  Jalkojenhoitaja Maarit Schmiedeken esitys, osallistujia 22 

                     5.10. Tutustuminen Loikkalaan (Ikililiike), osallistujia 10 

                     6.10. Helmiinan asukkaisen ulkoilutus, osallistujia 9 

                    12.10. Toiminnanjohtaja Tarja Mahkosen vierailu, osallistujia 26 

                    20.11. Kiltapäivä Helsingissä, osallistujia 12  

20.11. VL:n 125 v.-juhlanäytös Helsingin jäähallissa, osallistujia 19 

                    14.12. Rovasti Eeva Airilan jouluhartaus, osallistujia 22 

 

                    Kiltaparlamentti ja Kiltatreffit peruuntuivat.  
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Muistamiset 

   

Marja-Liisa Marviala oli palkittu vuoden 2020 SVUL:n Uudenmaan piirin 

seuratoimijana ja U-Kilta onnitteli häntä Lemmikki-kimpulla Aurinkomäen 

ulkoilupäivässä.  

Perinteiset naisten ja miesten Reino-tossut lahjoitettiin Talkoorenkaan 

joulukeräykseen. Palvelutaloissa asuvia kiltalaisia muistettiin joulukorteilla 

ja kiltamuoria muistettiin joulukukalla.  

Pois nukkuneiden kiltasisarten muistoa kunnioitettiin osanottoadressein 

omaisille.  

 

Merkkipäivät 

 

Marraskuun Iltakillassa muistettiin vuoden aikana pyöreitä vuosia täyttäneitä 

 kiltalaisia. Vuoden syntymäpäiväsankarit olivat: Pirkko Rokkonen 85 v, Raili 

Mielikäinen, Anneli Ahola ja Salme Lipponen 80 v, Marja-Liisa Hedeman 75 v 

ja Mervi Lipiäinen 70 v. 

 

Kunniajäsenet 

 

Uskollisuuden Killan kunniajäseniä oli kolme 90 vuotta täyttänyttä, Mirjam 

Greis, Norjo Järvelä ja Martta Skogster sekä kiltamuori Raina Lempinen 

asemansa perusteella. Seuran kunniajäsenet olivat Mirjam Greis, Norjo 

Järvelä, Raina Lempinen, Anneli Ollila, Pirkko Rokkonen, Hilkka Valkeinen ja 

Marja-Leena Väänänen. 

 

Yhteistyöt 

 

                       Osallistuttiin Lähde ry/ Talkoorenkaan 30 juhlavuoden tilaisuuteen 8.10. ja  

                       Syke Tuusula ry:n Uskollisuuden Killan 50 v juhlaan 30.11.  
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Ikiliike-tunnit 

 

Torstain tuolijumpan vetäjinä syyskaudella toimivat Päivi Valtosen ohella 

 kiltalaiset Riitta Väänänen ja Lea Särkivuori. 

  

Vapaaehtoistyö 

 

Terveyskeskuksen hoivaosasto Helmiinan asukkaita päästiin ulkoiluttamaan 

vain kerran ja Hyvinvointikeskuksen tapahtumien kahvion emännöintiä oli 

kaksi kertaa. Lisäksi kiltalaisia oli mukana Hoivakoti Vomman asukkaiden 

ulkoilutuksessa Siskot ja Simot yhteisön Välittämisen keikalla syyskuussa. 

 

Vierailijat 

 

Syyskuun kokouksessa jalkahoitaja Maarit Schmiedeke Hoitola Hillasta kertoi 

jalkojen hyvinvoinnista ja kotihoidosta. Lokakuussa esittäytyi seuran 

toiminnanjohtaja Tarja Mahkonen. Joulukuun hartaus Valkean Karitsan 

kappelissa jäi suunnitelmista huolimatta toteutumatta. Sen sijaan rovasti 

Eeva Airila piti Kaisankammarissa jouluhartauden, jonka jälkeen nautimme 

torttukahvit ja iloitsimme joulupukin vierailusta. 

 

Tiedottaminen 

 

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

Viikko yhdistyspalstoilla kokousta edeltävänä sunnuntaina. 

Voimisteluliiton Kiltatiedotteet (4 kpl) jaettiin sähköpostilla ja osalle 

paperiversiot kokouksissa.  

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

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

Kiltalainen, joka kävi seuran jumpissa, maksoi lisäksi seuran toimintamaksun 

valintansa mukaan.  

 

Muuta 

Keravan Voimistelijoiden Uskollisuuden Kilta lähetti juhlavuoden 

onnittelutervehdyksen Voimisteluliitolle. Se julkaistiin liiton Kiltatiedotteessa 

2/2021. Tervehdyksessä entinen kiltaäiti, Grand Old Lady Mirjam Greis 

muisteli omaa voimistelu-uraansa. Samaan liittyen pieni joukko kiltasisaria 

kävi muistamassa pois nukkuneita Keravan U-killan perustajajäseniä vieden 

heidän haudoilleen kynttilät Ystävänpäivänä 14.2.2021. 

 

                    Valtakunnalliseen Kiltapäivään 20.11. Helsingissä ja Voimisteluliiton 125 v.-        

                    juhlanäytökseen Helsingin jäähallissa osallistuttiin runsaslukuisesti.  

  

Seuran aikuisliikunnan työryhmässä (Aili) toimi edelleen kolme kiltalaista ja 

aikuisliikunnan mainoskuvauksissa 30.11. oli mukana neljä kiltalaista.  

 

                    Tuleva tapahtuma Gymnaestrada Tampere 2022 9.-12.6.22 huomioitiin Killan     

                    kokouksissa ja useat kiltalaiset ilmoittivat osallistuvansa tapahtumaan. 

 

Liite U-Killan talous 2021 

 

 

 

 Vuosikertomus on hyväksytty U-Killan kokouksessa 15.3.2022 
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U-KILLAN TALOUS  
VUOSI 
2021  

   

TULOT budjetti  toteutunut 

Jäsenmaksut 235 215,00 

arpatulot 300 102,10 

kahvimaksut 30 87,30 

muut  0 0,00 

kiltaparlamentti/kiltatreffit 0 0,00 

avustukset 0 0,00 

kiltapäivämaksut 800 1 261,20 

 1365 1665,60 

   

MENOT   

lahjat, kukat 200 330,20 

onnittelukortit/adressit 30 35,90 

postimaksut 30 0,00 

kahvitarjoilut 100 80,00 

kynttilät, kirjekuoret 30 30,55 

kiltapäiväbussi 0 300,00 

kiltapäivämaksu 880 880,00 

Paasikiven nuorisosäätiö 50 0,00 

Kiltaparlamentti ym 0 0,00 

pankin palvelumaksut 10 15,73 

 1330 1672,38 

   

tulos 35 -6,78 

   

rahaa tilillä 31.12.2021  290,48 

rahaa kassassa 31.12.2021  58,30 

yhteensä  348,78 
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LIITE 2 Ohjaajat ja valmentajat 2021 

 
Ohjaajat lanu: 
Harju Reea (määräaik. MalttiSport-hanke) 
Jakonen Emilia 
Jokela Iiris 
Kaukonen Amon 
Kontusalmi Niina 
Koskikallio Otto 
Laakkonen Emmi 
Laaksonen Nette 
Lahti Anni 
Laine Inka 
Laine Senja 
Luomi Vilja 
Luotonen Melissa 
Mahkonen Tarja 
Marstio Jenni 
Mehtäläinen Mette 
Nieminen Jemina 
Pehkonen Elina 
Peltonen Oona 
Puttonen Jenni 
Pylkkänen Touko 
Sairanen Sini 
Selin Siru 
Tikkanen Hanna 
Touko Lotta 
Vesto Anri 
Vesto Carla 
 

Ohjaajat aili: 

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

 
Valmentajat KA: 
Bergström Camilla 
Happo Iida  

Heiskanen Nuppu 
Kemppainen Jenna 
Mehtäläinen Mette 
Nevantaus Kreeta 
Vesto Carla 
Tikkanen Hanna 
Taskinen Mira 
Taskinen Nora 
 
Valmentajat JV: 
Adler Laura 
Aho Emilia 
Hakala Sari 
Hanski Salla 
Heikka Emma 
Heinonen Aasa 
Johnsson Mandi 
Keskitalo Lilli 
Knuters Jessica 
Kärkkäinen Sanni 
Leppäaho Klaudia 
Leppäaho Anfia 
Lönnroth Sara 
Manninen Tiia 
Meriläinen Annika (baletti) 
Messo Sanni 
Niemelä Pihla 
Nieminen Jemina 
Nurmi Minja 
Oksanen Siiri 
Peltonen Oona 
Podschivalow Miia 
Riiheläinen Emilia 
Rogova Alice 
Romppainen Vilma 
Tanskanen Senni 
Virtanen Jenna 



 

 

LIITE 3  Koulutukset 

Kevät 2021 
Lasten ja nuorten ohaajat 
 
Anri Vesto  Voimisteluohjaajan startti 
Siru Selin  Voimisteluohjaajan startti 
 
Joukkuevoimistelu  
 
Emma Heikka Voimisteluohjaajan startti 
Emilia Aho  Voimisteluohjaajan startti 
Senja Laine  Stara-tapahtuman arvi-koulutus 
Jemina Nieminen Monipuolista harjoittelua 
Annalaura Jokiniemi Joukkuevoimistelun tuomariseminaari 
Salla Hanski Olga Ponikarovan treeni-ilta 
 
Kilpa-aerobic 
 
Mette Mehtäläinen Tuomariseminaari 
Mette Mehtäläinen Kilpa-aerobicin merkkijärjestelmän info-tilaisuus 
 
Aikuisten liikunta 
Vera Saaristo Ikiliike -koulutussarja, osat 4-6 
 
Hallinto 
Carla Vesto  Seuraohjaajille ratkaisukeskeinen erityisliikuntakoulutus 

 
Syksy 2021 
 
Hallinto 
 
Tarja Mahkonen Seuratyöntekijöiden päivä 
Tarja Mahkonen Eslun tj-klubi:Muuttuvan maailman haasteet seuratoiminnassa 
Kreeta Nevataus Voimisteluliiton valmentajapäivät 
 
Lasten ja nuorten ohjaajat 

Nette Laaksonen Perheliikunnan perusteet 
Lotta Touko  Voimisteluohjaajan startti 
Elina Pehkonen Voimisteluohjaajan sartti 
Anni Lahti  Voimistelukoulu 
 
 
Kilpa-aerobic 

Lotta Touko  Stara-tapahtuman arvi-koulutus 
Mette Mehtäläinen Voimisteluohjaajan jatkokoulutus, kilpa-aerobic 
Nora Taskinen Voimisteluohjaajan startti 
Mira Taskinen Voimisteluohjaajan startti 



 

 

Nuppu Heiskanen Voimisteluohjaajan startti 

 

Joukkuevoimistelu 
Oona Peltonen Lajitaidon peruskoulutus, joukkuevoimistelu 
Pihla Niemelä Voimistelukoulu 
Aasa Heinonen Voimistelukoulu 

 

Aikuisten ohjaajat 

Sanna Tenkanen FasciaMethod päivityskoulutus  



 

 

LIITE 4 Tilinpäätös 
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Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.12.2031 asti. 

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

lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli 31.12.2027 asti. (KPL 2:10.2 §)   

  

  

  

Tilinpäätöksen on toteuttanut:  

Auktorisoitu tilitoimisto  

  

Rantalainen Oy Helsinki,   

Tuusulan toimipiste  

Morokiventie 3  

04300 Tuusula  

    

   

  

TULOSLASKELMA  

  

  

1.1. - 

31.12.2021  

1.1. - 

31.12.2020  

Varsinainen toiminta      

  Varsinaisen toiminnan tuotot  

  

258.574,36  334.490,72  

  Varsinaisen toiminnan kulut      

    Ostot, materiaalit ja palvelut  -87.357,89  -85.194,10  

    Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)  -53,32  -2.474,41  

    Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut      

      Palkat ja palkkiot  -142.996,51  -170.086,37  

      Henkilösivukulut  -37.046,74  -35.044,23  

    Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut yhteensä  

  

-180.043,25  -205.130,60  

    Poistot ja arvonalentumiset  

  

-34,21  -45,61  

    Muut kulut varsinainen toiminta  -94.935,15  -73.166,24  

  Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä  -362.423,82  -366.010,96  

Varsinainen toiminta yhteensä         -103.849,46           -31.520,24  

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -103.849,46  -31.520,24  

Varainhankinta      

  Tuotot varainhankinta  70.185,23  60.198,13  

  Kulut varainhankinta  -3.406,05  -13.482,12  

Varainhankinta yhteensä            66.779,18            46.716,01  

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -37.070,28  15.195,77  



 

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta      

  Tuotot  140,68  3,58  

  Kulut  -407,37  -71,65  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä                -266,69                 -68,07  

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ           -37.336,97            15.127,70  

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja           -37.336,97            15.127,70  

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   -37.336,97  15.127,70  

   –––––––––––––  –––––––––––––  

  

  

  

TASE  

  

  

 31.12.2021  31.12.2020  

V a s t a a v a a  

  

    

  PYSYVÄT VASTAAVAT  

  

    

    Aineelliset hyödykkeet          

        Koneet ja kalusto   102,62  136,83  

       102,62  136,83  

      Sijoitukset      

        Muut osakkeet ja osuudet   592,63  592,63  

      Sijoitukset yhteensä   592,63  592,63  

    Aineelliset hyödykkeet yhteensä   695,25  729,46  

                                                        

  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  

  

695,25  729,46  

  VAIHTUVAT VASTAAVAT  

  

    

    Vaihto-omaisuus      

      Tavarat  3.699,35  3.752,67  

    Vaihto-omaisuus yhteensä  

  

3.699,35  3.752,67  

    Lyhytaikaiset saamiset      

      Myyntisaamiset  1.245,42    

      Muut saamiset  5.701,66  6.903,44  

    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  

  

6.947,08  6.903,44  

    Siirtosaamiset      

      Menoennakot  1.419,39  525,12  

      Muut siirtosaamiset  10.449,64  4.577,57  

    Siirtosaamiset yhteensä  11.869,03  5.102,69  

    Rahat ja pankkisaamiset      



 

 

      Rahat  1.215,55  1.100,60  

      Pankkisaamiset  108.125,53  138.758,07  

    Rahat ja pankkisaamiset yhteensä  109.341,08  139.858,67  

                                                        

  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   131.856,54  155.617,47  

                                                        

V a s t a a v a a yhteensä   132.551,79  156.346,93  

   –––––––––––––  ––––––––––––– 

TASE  

  31.12.2021  31.12.2020  

V a s t a t t a v a a  

  

    

  OMA PÄÄOMA      

    Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)  144.081,86  128.954,16  

    Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           -37.336,97            15.127,70  

  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  

  

106.744,89  144.081,86  

  VIERAS PÄÄOMA      

    Lyhytaikainen vieras pääoma      

      Saadut ennakot  2.038,15  3.503,95  

      Ostovelat  6.918,31  540,41  

      Muut velat  

  

2.711,62  2.417,88  

      Siirtovelat      

      Menojäämät    14.138,82  5.802,83  

      Siirtovelat yhteensä  14.138,82  5.802,83  

    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä            25.806,90            12.265,07  

  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ            25.806,90            12.265,07  

V a s t a t t a v a a yhteensä  132.551,79  156.346,93  

  –––––––––––––  –––––––––––––  

  

  

   



 

 

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 aikana29.  

  

  

Oman pääoman muutokset  

  

Oman pääoman erittely        2021  2020  

Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä 1.1     128.954,16  75.171,92  

Edellisen tilikausien ylijäämä / alijäämä  

   

    15.127,70  53.782,24  

Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä 31.12  

       

   144.081,86  128.954,16  

Tilikauden ylijäämä / alijäämä        -37.336,97  15.127,70  

Oma pääoma yhteensä       106.744,89  144.081,86    

  

  

Koronaviruksen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset yhdistyksen toimintaan  

  

Koronaviruksen aiheuttaman kriisin johdosta toimintaedellytykset ovat heikentyneet. 

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.  

  

  

  

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS  

  

  

Keravalla____.____.2022  

  

  

  

  

______________________  ______________________  ______________________  



 

 

Lilli Keskitalo  Sanna Tenkanen  Taru Tikkanen  

Hallituksen puheenjohtaja  

  

  

  

Hallituksen varapuheenjohtaja  Hallituksen jäsen  

______________________  ______________________  ______________________  

Sari Breucha  Carla Vesto  Riina Salminen  

Hallituksen jäsen  

  

  

  

Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen  

______________________  ______________________  ______________________  

Senja Laine  Camilla Bergström  Kristina Perez  

Hallituksen jäsen  

  

  

  

Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen  

______________________  ______________________    

Iida Happo  Janne Miettinen   

Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen    

  

  

  

  

  

  

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ  

  

  

  

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  

  

  

______________________ ____._____.2022  

  

  

  

__________________________   

  

Harri Latva, HT  

  

  

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA  

  

  



 

 

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  

  

Tositteet säilytetään digitaalisena.   

  

  

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

  

  


