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1 JOHDANTO 

1.1 Hallitus 

Huolimatta suurista odotuksista koronapandemian helpottamisesta vuoteen 2021 

siirryttäessä, todellisuudessa vuodesta tuli toinen peräkkäinen vahvasti rajoitusten 

toimintaa määrittämä toimintavuosi. Kokoontumisrajoitusten ja harrastuspaikkojen 

sulkujen lomassa toimintaa pyöritettiin luovuutta käyttäen ja vaihtoehtoisia 

toimintamalleja kehittäen. 

Seuran hallinnossa Teams:in kautta järjestetyistä kokouksista otettiin kaikki hyöty 

irti, vaikka jokainen seuratoimintaan mukaan lähtenyt henkilö varmasti 

sisimmässään kokee, että toiminnan ydintä on ihmisten välinen kasvokkainen 

kohtaaminen.  

Rajoitukset haittasivat kaikkien urheilujaostojen toimintaa. Voimistelu-, 

kädenvääntö- ja lentopallojaostojen kevään 2021 toiminta oli käytännössä 

pysähdyksissä ja jalkapallon kesän sarjat toteutettiin supistettuina.  

Syksyllä sisälajien toiminta pyöri onneksi lähes normaalisti ja jalkapallon sarjat 

saatiin pelattua loppuun. Valitettavasti aivan vuoden loppumetreillä joulukuussa 

uusi koronavariantti nosti päätään ja vuosi jouduttiin päättämään epätietoisuuden 

vallassa alkavan vuoden 2022 toiminnan osalta. 

Urheilutoiminta pyörii seurassa totutusti jaostojen kautta. Tästä poikkeuksena 

käynnistettiin syksyllä 2021 hallituksen alaisuudessa Länsi-Tampereelle 

keskittynyt lasten monilajitoiminta kahden erillisen toimintaryhmän voimin.  

Ensilän osalta vuosi 2021 oli haastava johtuen koronatilanteesta. Oma toiminta 

Ensilän oman väen ja jalkapallokentän käyttäjien toimesta jatkui totutun vilkkaana, 

mutta erityisesti seuran varainhankinnan kivijalka, tilaisuuksien järjestäminen 

ulkopuolisille, kärsi rajoituksista merkittävästi. Isojen asiakastilaisuuksien 

peruuntuminen teki ison loven tulopuolelle mikä harmittaa varsinkin siitä syystä, 

että Ensilää on remontoitu viime vuosien aikana satsaten merkittävästi niin rahaa 

kuin talkootuntejakin.  
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Vuosi oli kaikille seuran jaostoille haastava, mutta iloksemme voimme todeta, että 

jokainen toimiva jaosto löysi tavat pitää toiminta käynnissä rajoitusten puitteissa.  

Vuonna 2021 seuran taloushallinto uudistettiin kattavasti. Siirryimme vuoden 

alusta aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti seurassa täysin sähköiseen 

kirjanpitoon NetBaron-järjestelmän kautta. Uutena kirjanpitäjänä aloitti samassa 

yhteydessä Marianne Siukola / TiliSiukola Oy.  

Seura ei ole poikkeuksellisen vuoden aikana lamaantunut vaan käynnissä olevia 

seurakehityshankkeita on jatkettu ja uusia aloitettu. 

1.2 Jalkapallo 

Kausi 2021 oli toinen koronan vahvasti värittämä vuosi. Erityisesti kevät oli 

rajoitusten kanssa haastavaa aikaa. Onneksi lasten ja nuorten harrastukset saivat 

kuitenkin jatkua rajoituksin. 

Sarjat pääsivät käynnistymään jälleen vasta kesän korvalla. Kilpailullisesti 

parhainta menestystä toivat P13- ja P18-pojat. Jälkimmäinen joukkue teki kauden 

aikana kaksi sarjanousua, minkä ansiosta TKT:lla on kaudella 2022 joukkue A-

poikien valtakunnallisessa Ykkösessä. Myös naisten ja miesten 

edustusjoukkueiden menestys oli hyvää. Miehet pelasivat itsensä hieman yllättäen 

Kolmosen ylempään jatkosarjaan ja joukkueeseen ajettiin kauden aikana hienosti 

sisään P18-joukkueen pelureita. Naisten kausi Kakkosessa oli menestyksekäs ja 

jatkopelit jäivät hiuskarvan päähän. Jatkopelit sangen lyhyessä sarjassa olisivat 

olleet tervetulleita. Kilpailunjärjestäjän toimintaan ei tältä osin oltu tyytyväisiä ja 

aiheesta kirjelmöitiinkin Palloliittoa eri joukkueiden kanssa yhteisesti. 

TKT:n joukkueet toimivat edelleen joustavasti ja innovatiivisesti koronarajoitusten 

ja niiden tuomien haasteiden kanssa. Haasteita sen ilmeni resurssipuolella ja 

toimihenkilöiden puutoksia jouduttiin paikkailemaan läpi kauden. Vapaaehtoisten 

toimijoiden houkuttelu mukaan onkin tulevaisuuden suurimpia haasteita. 
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Pelaajamäärän suhteen maltillinen nousu jatkui, mikä oli toisena koronavuonna 

hyvä suoritus. Huomioitavaa kuitenkin on, että pelaajamäärä kasvoi nimenomaan 

aikuisharrastajissa. 

Jaosto osallistui talven 2020–2021 aikana Palloliiton seuravalmennukseen, jossa 

pohdittiin TKT Jalkapallon paikkaa ja toimintasuuntaa. Kauden 2021 aikana tuon 

työn hedelmiä ei ehditty jalkauttaa käytännön tasolle, joten tämän työn jatkaminen 

on tärkein tehtävä tulevalle kaudelle. 

1.3 Lentopallo 

Lentopallojaoston toiminnassa vuonna 2021 keskityttiin aikuisten 

harrasteliikuntaan / kuntolentopalloon miesten ja naisten ryhmissä. 

Harrastajamäärät olivat kohtuulliset käytettävissä olevien salivuorojen suhteen. 

1.4 Kädenvääntö 

Vuoden 2020 tavoin koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset edelleen koettelivat 

kädenvääntäjien toimintaa. Kevät meni rajoitusten kourissa, kilpailuja peruttiin ja 

siirrettiin eikä treenaamaan päästy.  

Kaikesta huolimatta kädenvääntöjaosto ei jäänyt tuleen makaamaan, vaan tauko 

urheilutoiminnassa jätti aikaa oman salitilan etsimiselle. Iloksemme sopiva tila 

löytyikin vuokralle Hankkion alueelta. Kesän tullen rajoituksiakin alettiin 

purkamaan, kilpailutoiminta käynnistyi.  

Kesäkuussa myös laadittiin oman salitilan vuokrasopimus ja alettiin laittamaan 

tilaa laitteiden ja välineistön osalta treenauskuntoon. Oman salin myötä myös 

uusia jäseniä saatiin heti mukaan toimintaan ja aloitimme myös yhteistyön 

Tampere Predators painiseuran kanssa yhteisharjoittelun merkeissä. 

Syksy huipentuikin juhlallisuuksiin, kun pääsimme yhteisen vuosikokouksen 

merkeissä myös juhlistamaan kunniapuheenjohtaja Ville Mutikaisen 40-vuotis 
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syntymäpäiviä haastematsien merkeissä. Kyseisenä päivänä Mutikainen ilmoitti 

jättäytyvänsä pois jaoston puheenjohtajan tehtävistä 15-vuotisen uransa jälkeen.  

Kansainvälisistä kisoista EM-kilpailut peruttiin ja MM-kilpailut järjestettiin, mutta 

näihin osallistuminen käytännössä oli mahdotonta tiukkojen matkustusrajoitusten 

vuoksi. SM-kisat onneksi päästiin pitämään. 

Edellisvuosien tavoin kilpailullisesti todettakoon, että Nääsvääntö puolusti 

menestyksekkäästi SM joukkuemestaruuttaan. 

1.5 Voimistelu 

Vuosi 2021 oli jo toinen haasteellinen vuosi koronaviruspandemian vuoksi. 

Keväällä emme saaneet aikuisten kuntoliikunnan tunteja lainkaan käyntiin. 

Syksyllä saimme mukavasti jumppakortteja myytyä, mikä loi positiivista virettä 

loppuvuoteen. Lasten harrastajamäärät vähenivät, mutta he pääsivät 

harrastamaan läpi vuoden. 

1.6 Kesäkotijaosto 

Vuosi 2021 oli Kesäkotijaoston toiminnassa vahvasti koronan ja epävarmuuden 

sävyttämä vuosi. Huolimatta epävarmuudesta vuosi saatiin hoidettua kunnialla 

pienenevän tekijämäärän ja heikon tulovirran kanssa kamppaillen. 

Kesäkotijaosto vastaa ja huolehti Ensilän alueen ja rakennusten kunnossapidosta. 

Aina riittää kehitettävää, mutta alue rakennuksineen on saatettu tämän 

vuosituhannen vaatimuksille valmiiksi. 

Perinteistä on pidetty kiinni tiukasti, mutta uusien tekijöiden puuttuessa on 

toimintaa tulevina vuosina muokattava uuteen malliin. 
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2 VARSINAINEN TOIMINTA 

Tammikuu 

Seurassa otettiin käyttöön uusi sähköinen taloushallinto-ohjelma NetBaron. 

Helmikuu 

20.–21.2. Ensilässä järjestettiin pilkkikisat ja talvipäivät 

Aikuisten harrastustoiminta koronarajoitusten vuoksi kokonaan tauolla. 

Messutapahtumat kevään osalta siirretty tai peruttu. 

Maaliskuu 

Kevätvuosikokousta ei päästy koronarajoitusten vuoksi järjestämään sääntöjen 

mukaisesti, kokousta siirrettiin myöhemmäksi. 

Huhtikuu 

Toiminnantarkastus järjestettiin 10.4.etäyhteydellä.  

Toukokuu 

Kevätvuosikokous järjestettiin 25.5. etäyhteydellä. 

Aikuisten harrastustoimintaa käynnistellään ulkokentille siirtymisen myötä. 

Kesäkuu 

Voimistelujaoston kesäjumpat Ensilässä ja Kiovan puistossa 25.5.–29.6. 

Kädenvääntöjaosto sai hankittua oman salitilan. 

Heinäkuu 

4.7. TKT 101 v. kesäjuhlat Ensilässä.  

Kesäjuhlissa palkittiin vuonna 2020 ansioituneita seuralaisia: 
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Vuoden Kisatoverilainen: Satu Kosola (hallituksen puheenjohtaja 2020) 

Vuoden nuori Kisatoverilainen: Mohsen Habibi (TKT jalkapallo P17) 

Vuoden toimitsija/elämäntyö: Jouko Heikkilä (hallituksen varapuheenjohtaja 2020) 

Vuoden valmentaja: Reetta Vaitti (TKT voimistelu miesten jumppa) 

Vuoden urheiluteko/-tapahtuma: Syystapahtuma 2020 ja sen työryhmä Joonas 

Mäenpää, Clara Lahtinen, Antti Salonen, Aila Niemenmaa, Kari Kivipelto ja 

Ensilän väki. 

 

1 Kuvassa vasemmalta: Kari Kivipelto, Mohsen Habibi, Jouko Heikkilä, Satu Kosola, Antti Salonen, Joonas 

Mäenpää ja Heli Mäenpää 

 

Elokuu 

Lupa harrastaa tunnit keskiviikkoisin Leinolan koululla jatkuivat uuden lukuvuoden 

alkaessa. 
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Seuraan palkattiin toinen työntekijä vapaaehtoistyön koordinaattoriksi. 

Syksyn messutapahtumat toteutuivat. Ensimmäiset messut Asta-messut 31.8.–

6.9. 

Syyskuu 

Uusi harrastusmuoto, lasten monilajitoiminta, käynnistyy kahden ryhmän voimin 

Lokakuu 

Valmisteleva syyskokous järjestettiin 6.10. 

TKT:n perinteinen syystapahtuma järjestettiin 17.10. Ensilässä.  

Syystapahtumassa jalkapallojaosto myönsi seuraavat erityispalkinnot:  

Vuoden poikapelaaja: Lauri Kaarsalo 

Vuoden naispelaaja: Monna Kuusinen 

Vuoden valmentaja: Ei jaettu vuonna 2021 

Vuoden toimitsijamalja: Tommi Kiiskinen 

Vuoden maalitykki: Topias Perkiö 

 

Marraskuu 

Syysvuosikokous järjestettiin ma 22.11. Ratinan stadionin kahvilassa. 

Joulukuu 

4.–5.12. TKT:n järjestyksenvalvojien ja toimihenkilöiden risteily Viking Gracella. 

Vuoden aikana Eero Huhtakallion tukitililtä tuettiin 7 lapsen ja nuoren 

harrastustoimintaa. 

2.1 Jalkapallo 

TKT:n jalkapallojaoston alaisuudessa toimi 2021 kuusi aikuisten joukkuetta. 
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Miesten edustusjoukkue pelasi tutusti Kolmosessa ja naiset ensimmäistä kauttaan 

kovassa Kakkosessa. Molemmat joukkueet säilyttivät sarjapaikkansa selvästi. 

Miesten toinen joukkue TKT/2 (KooTee) pelasi Kutosessa ja säilytti myös 

sarjapaikkansa. 

Ikämiehet pelasivat KKI-55 ja KKI-60-sarjaa ja pitivät yllä fyysistä ja sosiaalista 

kuntoaan, pelaten kotipelinsä jälleen Ensilässä. 

Naisten harrastejoukkue Kissat jatkoi vireää toimintaansa. Joukkue osallistui myös 

edelleen kesällä harrastesarjaan ja järjesti Ensilä-turnauksia. 

Nuorissa toimi kaudella 2019 6 (kuusi) joukkuetta P7-P17 ikäisissä pojissa. 

Tyttöjoukkueita ei seurassamme valitettavasti ole yhtään. 

Yhteensä lisenssipelaajia oli kauden 2021 aikana rekisteröitynyt 225 kpl (2019 208 

kpl). 

Pelaajamäärä jatkoi maltillista kasvuaan. Edelleen aikuisten harrastajamäärissä 

tapahtuu eniten kasvua, mikä on pakottanut jalkapallojaoston miettimään myös 

joukkuetarjontaansa tulevaisuudessa. 

Kauden aikana on käynyt selväksi, että toiminnalle on tilausta pelaajien ja 

harrastajien kohdalla, mutta toimihenkilöiden rekrytoiminen on koko ajan 

haastavampaa. Tässä toiminnan tulevaisuuden kannalta tärkein haaste 

ratkaistavaksi. 

Syystapahtuma järjestettiin poikkeusvuonna jälleen jo syyskuussa Ensilässä 

ulkoilmatapahtumana.  

Seuran omia taitokilpailuja ei pystytty järjestämään järjestäjäpulan vuoksi. 

2.1.1 Harrastaminen / kilpailutoiminta / tapahtumat 

Joukkueiden kilpailutoiminta on esitelty tarkemmin joukkueiden 

toimintakertomuksissa. 
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Kaudella 2021 yritettiin järjestää perinteistä West Bromwich Albionin kesäleiri 

Ensilässä mutta se jouduttiin lopulta perumaan koronan vuoksi. 

Junioripuolelta suurimpia saavutuksia olivat P13-poikien jatkuva laadukas 

tekeminen. Joukkue jäi niukasti Ykkösen ulkopuolelle kauden päätteeksi. 

Joukkueesta erityisiä onnistujia olivat Alireza Alizade ja Aato Renfors. 

Lisäksi laadukas tekeminen on jatkunut P18-poikien joukkueessa. Kaudella 2021 

joukkue teki kaksi hienoa sarjanousua ja pelasi kesän voittamattomana. 

Joukkueen suurimpia onnistujia olivat miesten edustusjoukkueessakin vahvasti 

mukana olleet Casper Nylund, Jaakko Niemi, Niko Heikkilä ja Lauri Kaarsalo. 

Kauden suurimpia pettymyksiä oli P14-joukkueen loppuminen pelaajapulaan 

kesken kauden. Joukkueen pelastamiseksi tehtiin paljon, mutta lopulta 

lopettaminen oli ainoa vaihtoehto. Pelaajat saatiin ohjattua uuteen joukkueeseen 

seurojen hyvällä yhteistyöllä. 14–15-vuoden iässä tapahtuva drop-out-ilmiö on 

seurojen ja lajien yhteinen haaste. 

2.1.2 Joukkueiden toimintakertomukset 

P8- ja P7 -pojat (2013 ja nuoremmat) 

Reenit aloitettiin viime vuoden puolella joulukuussa, kerta viikkoon kuplassa. Ja jo 

tammikuusta alkaen 2krt/vko kuplassa. Pelaajia saatiin kevään aikana mukavasti 

lisää ja kokonaismäärä kauden lopussa on 10 toinen toistaan ansioituneempaa 

peluria. Osallistuttiin TPV:n futisklubi-sarjaan ja pelattiin kauden aikana 8 sarja 

peliä, monesti TPV:tä vastaan. Myös 4 turnausta kuului ohjelmaan. Sarjapeleistä 

voittoja tuli 5kpl ja turnauksista useita lisää. Koko kauden aikana tehtiin 98 maalia, 

ja omiin meni vähemmän. Kausi päätettiin eilen viimeisellä pelillä ja saunomalla 

Ensilässä. Seuraava kausi alkaa joulukuussa, uusia pelaajia otetaan try-outille 

koko ajan siitä eteenpäin. Palkittavat Joel Salminen, Konsta Wallenius & Eeli 

Lähteenkorva  

P10-pojat (2012, 2011) 
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Ringissä 15pelaajaa. Talvisarjoja ei pelattu pandemian takia. Yksi harjoitusottelu 

P12 vastaan ennen kautta. Kauden teemat olivat joukkuehenki ja omista & muiden 

kamoista huolehtiminen. Siinä onnistuttiin ihan hyvin. 

Valmentajana toimi Achile Kipoka eli Artsi ja Eemi Mäenpää aina kun P12-

joukkueen touhuista meidän mukaamme kerkesi. Jojo Tommi Kiiskinen. 

Pelattiin palloliiton läntistä 1.divisioonaa, kevät kaudella hävittiin neljä ottelua 

mahdollisesta 17 ja rikkonaiseen talvikauteen ja treenipelien määrään, kun peilaa 

niin erittäin hyvä tuloksellisesti oli kevätkausi. Joka peluri oli mennyt eteenpäin 

jutilamaisesti talven aikana. 

Osallistuttiin Pingviini Cuppiin kilpasarjaan (toiseksi kovin sarja) 14.8–15.8, oli 

meidän ensimmäinen yön yli retki joukkueena. Ja vielä Hesassa. Tuloksellisesti ei 

ollut onnistunut pelireissu mutta kaikilta muilta osin kyllä kaikki viihty ja nähtiin & 

koettiin joukkueena suuren maailman tuntu. Kotiin tuomisina kolme tappioo 

alkulohkossa. Hävittiin puhtaasti fyysisyydessä, taitotaso olisi riittänyt HJK.ta, 

Kaarinan Palloa ja EPS.sää vastaan. jatkolohkossa 2–2 tasuri LPS.ää vastaan ja 

turnauksen viimeisessä pelissä karvas 0–1 tappio TPS.ässää vastaan. Oltiin 

todella ylpeitä meidän pelureistamme ja päätettiin että ensi kaudella mennään 

uudestaan vastaavanlaiseen yön yli turnaukseen. 

Tästä sisuuntuneena emme hävinneet yhtään ottelua syyskaudella. Saldo oli 13 

voittoa ja kaksi tasuria.  

Joukkue piti omat päättäjäiset 9.10–10.10 Ensilässä, jossa uudet pelaajat tutustu 

vanhoihin, saunottiin, uitiin, katseltiin Suomi-Ukraina peliä ja ratkottiin joukkueen 

FIFA21-mestaruus parikilpailuna. Sen Voitti Jose & Otto Saksan joukkueella. 

Pelaajarinkiin on tulossa muutama lisää ja vanhat pelurit jatkavat ainakin tällä 

tietoa. Jatketaan treenaamista syysloman jälkeen ja odotetaan innolla talvikautta. 

Palkittavat pelaajat päättäjäisissä jaoksen puolesta:  

#60 Nuuti Nikunen 

#7 Darlan Goncalves 
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#56 Julius Kinnunen 

Joukkue jakoi joka turnauksessa oman kiertopalkinnon turnauksen MVP-eelle. 

Kauden päätteeksi se annetaan koko kauden parhaalle pelaajalle, joka on #6 

Landri. 

P12-pojat (2010, 2009) 

Aloitimme keväällä yhdellä joukkueella p12 kakkosessa, jossa kyyti oli melko 

kylmää. Syyskaudella pelasimme kahdessa sarjassa, kolmosessa ja nelosessa, ja 

nelossarjassa tulimme hienosti toiseksi. Kolmossarjassa alku oli haastavaa, mutta 

loppukaudesta oli todella tiukkoja pelejä ja voittojakin tuli. Osallistuimme lisäksi 

kesällä Särkänniemi cupiin. Harjoittelimme kolme kertaa viikossa: Hervannassa, 

Pirkkahallilla ja Ensilässä. Pelaajia pelasi sarjapeleissä yhteensä 23, mutta 

loppukaudesta tuli vielä uusia pelaajia siten, että pelaajamäärä harjoituksissa 

lähenteli kolmeakymmentä. Valmentajia olivat Onni Keinänen ja Eemi Mäenpää, 

huoltajana toimi Jyrki Paldenius ja joukkueenjohtajana Mikko Kiilholma. 

P13-pojat (2008) 

Joukkueessa pelasi kauden aikana 35 pelaajaa ja sitä valmensivat Riku Nurminen, 

Ari Jokinen ja Petja Venäläinen sekä fysiikkavalmentaja Anna Aalto. 

Harjoituskaudella joukkue treenasi keskimäärin neljästi viikossa, sarjojen alkaessa 

kolmesti. 

 

Kauden aikana joukkue pelasi neljällä peliryhmällä läntisen alueen neljää sarjaa 

ykkösestä neloseen. 

- Ykkösen kevätsarjassa sijoitus oli 10. (yhteensä 13 joukkuetta) ja syksyn 

alalohkossa 3. (6 joukkuetta 

- Kakkosen kevätsarjassa sijoitus oli 7. (yhteensä 7 joukkuetta) ja syksyllä joukkue 

luopui syksyn sarjasta 

- Kolmosessa sijoitus oli keväällä 8. (yhteensä 8 joukkuetta) ja syksyllä 3. (5) 
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- Nelosessa sijoitus oli keväällä 9. (yhteensä 9 joukkuetta) ja syksyn sarja oli vielä 

kesken kausikertomusta kirjoitettaessa. 

Joukkue osallistui kahteen Helsingissä pidettyyn turnaukseen: toukokuun lopussa 

KäPa-turnaukseen (29.-30.5.2021) ja elokuussa Pingviini cupiin (14.-15.8.2021). 

- Käpa-turnauksessa joukkue oli mukana kahdella ryhmällä toinen kilpasarjassa ja 

toinen harrastesarjassa. Kilpasarjan ryhmä ylsi kolmanneksi ja harrasteryhmä 

kuudenneksi. 

- Pingviini cupissa pelattiin kolmella ryhmällä, yhdellä kilpasarjassa ja kahdella 

harrastesarjassa. Kilparyhmä voitti pronssia ja harrastesarjan ryhmät sijoittuivat 

neljänneksi ja viidenneksi. 

Yhteensä P13 joukkue pelasi kauden aikana huikeat 83 ottelua, joista neljä oli 

harjoitusmatsia, 50 sarjaottelua ja 29 turnausottelua. 

Läntisen alueen ykkösen maalitilaston jaetulle toiselle sijalle tuli Alireza Alizade 27 

maalilla. 

Joukkue palkitsee kauden kehittyjinä Leo Jäderholmin, Paavo Kaurasen, Matias 

Nurmisen ja Roni Vaittisen 

P15-pojat (2006, 2005) 

TKT06 joukkueen talven harjoittelua haittasi muiden tapaan korona ja normaaliin 

harjoitteluun päästiin vasta toukokuussa. Tuolloin poikia oli joukkueessa mukana 

11. Edessä oli lisäksi rippikoulukesä, joten ongelmat olivat tiedossa pelikauden 

alkaessa. Vaikka peliohjelmaa yritettiin parhaan taidon mukaan muokata 

joukkueelle sopivaksi, niin kylmä tosiasia oli, ettei yhteenkään peliin saatu täyttä 

kentällistä poikia. 

Pelaajapulan vuoksi tehtiin elokuun alussa päätös lopettaa joukkueen toiminta. 

Onneksi kuitenkin kaikki 11 poikaa jatkavat edelleen jalkapallouraansa, 3 TPV:ssä 

ja loput 8 + valmentajat Sami ja Miska FCK.ssa. 
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Joukkueen pitkäaikaiset valmentajat olivat Sami ja Miska Päivärinta sekä 

joukkueenjohtaja Maarit Mikkola 

Joukkue haluaa palkita erikoismaininnalla kaikki pelaajansa ja näiden vanhemmat, 

jotka yrittivät viimeiseen asti pitää joukkueen toiminnassa. Suuret kiitokset myös 

muutamalle 08-joukkueen pojalle, jotka saatiin avuksi ja pelastukseksi yhteen 

peliin. 

P17-pojat (2004, 2005) 

P17-joukkueen kausi alkoi marraskuussa, talvi treenattiin koronan vaikutuksesta 

pääosin ulkona Kaupissa, myös kuntosalilla ja osin Jalitsussa. Muutamia 

treenipelejäkin päästiin pelaamaan. Joukkueen vahvuus oli talven aikana noin 15 

pelaajaa. Kevään lähestyessä joukkueeseen saatiin muutama pelimies lisää ja 

pelikauteen päästiin hyvällä ja laadukkaalla joukkueella. 

Kauden aikana Joukkueen valmennuksesta vastasivat Jani Ristimäki, Lubomir 

Kocis ja Tero Ranta. Joukkueenjohtajana toimi Lauri Heikkilä ja rahastonhoitajana 

Maarit Koivumäki. 

Joukkue harjoitteli pelikaudella keskimäärin kolme kertaa viikossa, pääosin 

Ahvenisjärvellä. Yhteistyötä tehtiin edellisten vuosien tapaan TPV:n kanssa ja 

kauden aikana lisättiin koko ajan yhteistyötä TKT:n edustusjoukkueen kanssa. 

Erityisen hienoa oli, että useampikin poika pääsi kehittämään itseään myös TKT:n 

edustuksen mukaan.  

Kevätkauden tuloksena oli hienosti Kolmosen lohkovoitto ilman tappioita. 

Karsintaotteluun Kakkosen paikasta joukkue ei kuitenkaan lähtenyt, koska 

yhteistyöseura TPV pelasi jo Kakkosessa. Pelaajat halusivat kuitenkin 

syyskaudelle kovempia pelejä, jolloin tehtiin kova päätös siirtyä pelaamaan 

vanhempien sarjaan eli P20 Kakkoseen. Samassa yhteydessä joukkueeseen 

saatiin kesällä muutama hyvä pelimies lisää. 

Syyskauden pelit olivat fyysisesti haastavampia, mutta joukkueen omat teemat 

pysyivät. Näitä olivat vahva joukkuehenki, pyrkimys rohkeaan ja liikkuvaan 

hyökkäyspeliin sekä tiivis yhtenäinen puolustuspeli. Syyskaudelta tuloksena oli - 

ehkä hieman yllättäen – kauden toinen lohkovoitto puhtaalla kuuden voiton 
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sarjalla. Tämä tarkoittaa sitä, että TKT:lla on ensi kaudella A-junioreiden joukkue 

ns. Liiton sarjoissa eli Ykkösessä!  

Palkittavat: 

Vuoden poikapelaaja: Lauri Kaarsalo (Tunnollinen treenaaja, kehittänyt omaa 

peliään osana joukkuetta, sai roolia myös edustusjoukkueessa) 

Jaakko Niemi (Tehokas joukkuepelaaja, iso rooli hyökkäyspäässä) 

Niko Heikkilä (Kehittynyt puolustajana, tunnollinen treenaaja) 

Casper Nylund (Puolustuksen fyysinen voimahahmo, luontainen johtajatyyppi) 

TKT Kissat 

TKT Kissat on seuran harrastejoukkue, jossa on kauden aikana treenannut 

kolmisenkymmentä aktiivista naista. Joukkueen tavoitteena on kehittää 

jalkapallollisia taitoja ja kohottaa kuntoa toisiaan kannustavassa ilmapiirissä. 

Innokkuudesta lajiin kertoo se, että Kissat on treenannut viikoittain läpi kesä ilman 

taukoja. 

Joukkue on osallistunut Palloliiton Kuntopallo- sarjaan muutaman vuoden ajan. 

Menestys sarjassa on ollut nousujohteinen. Alussa iloittiin yksittäisestä maalista, 

jatkossa ottelun voittamisesta ja tänä kesänä päästiin juhliman lohkovoittoa. 

Talvella laji vaihtuu futsaliin ja osallistumiseen harrastefutsal- peleihin. Joukkueen 

Jojona on toiminut Maarit Mikkola, huoltajana Elina Haapala ja valmentajana Satu 

Larsen. 

Kissat kiittävät seuraa hyvistä puitteista harrastamiseen ja haluaa tukea myös 

seuran juniorijalkapalloilijoita. Viime kauden talkootyön tuloksena joukkue lahjoitti 

300 € Eero Huhtakallio – rahastoon. 

Joukkue on perinteisesti valinnut vuoden Sisukissan. Tämän vuoden Sisukissaksi 

on valittu joukkueen perustajajäsen, pitkään joukkuejohtajana toiminut Maarit 

Mikkola. Maarit on sisukas ja jalkapallolle omistautunut Kissa, jonka sydän sykki 

jalkapallolle niin kentällä kun sen laidallakin. Paljon onnea Maarit! 
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Naisten edustusjoukkue 

Naisten joukkueen kausi alkoi Covid-19 taudin riivaamassa maassa siten että se ei 

oikeastaan alkanutkaan. Kentille ja treenaamaan päästiin helmikuussa muutaman 

kerran 10 hengen ryhmissä ja vaadittavista turvaetäisyyksistä huolehtien. 

Ihan tyhmää hommaa semmoinen ja kohta kiellettiinkin kaikenlainen harjoittelu 

aikuisilta. 

Toukokuun puolessa välissä päästiin vihdoin kentille takaisin ja harjoittelun pariin. 

Sarjassa pelattiin yksi kierros, jonka jälkeen 4 parasta pelasivat ylemmän 

loppusarjan. 

Muiden kausi loppui 9 pelin jälkeen. 

Sarjaan osallistuivat seuraavat joukkueet. 

TPV, TPS2, FC Sport, VIFK2, Kaapo, Närpes Kraft, SeMi, Lieto, ÅIFK, ja TKT 

TKT sijoittui sarjassa viidenneksi jääden yhden maalin erolla ulos ylemmästä 

loppusarjasta. 

Yhdeksästä ottelusta joukkue voitti 4, 2 kertaa pelattiin tasan ja tappio koettiin 3 

kertaa. 

 

Joukkueen pelaajat kaudella 2020 

Ida Ala-kauhaluoma (MV), Tellu Korhonen, Sonja Köngäs, Minttu Tapiala, Meri 

Kärki, 

Oona Kontio, Monna Kuusinen, Nonnu Jukkala, Henna Kiviranta, Sanna 

Kärkkäinen, Noora Rapo, 

Kati Vastamäki, Mirumaru Metsäjätti, Ida Tujunen, Vivia Salonen, Tiia Ala-hakuni, 

Kaisa Kallio, 
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Marianna Saari, Eerika Paavola, Janica Peltomaa, Paula Kujanpää ja Ella 

Andersson. (22) 

Lisäksi naisten 2 joukkueesta edustuksen peleissä esiintyivät Tiia Rivinoja, Vilma 

Virtanen ja Iida Pihlaja. Jokainen kerran. 

2 joukkueen peleissä ovat joukkueesta vierailleet 

Tellu Korhonen, Sonja Köngäs, Meri Kärki, Monna Kuusinen, Nonnu Jukkala, 

Henna Kiviranta, 

Noora Rapo, Mirumaru Metsäjätti, Ida Tujunen, Tiia Ala-hakuni, Marianna Saari, 

Eerika Paavola, 

Paula Kujanpää ja Ella Andersson. 

Joukkuetta valmensivat Teemu Järvinen, Niko Wallenius ja Valtteri Simonen. 

Apupoikana sekä Jojona toimi Jari Kosola. 

Miesten edustusjoukkue 

Pelasi tuttuun tapaan kolmosessa. Valmistautumista haittasi korona ja kausi alkoi 

vauhdilla kesäkuussa. Joukkuetta valmensi kauden alussa Lubomir Kosic 

apunaan Kari Kivipelto. Kesäkuussa vaihdettiin paikkoja. Jojona hääri Joonas 

Mäenpää. 

Joukkue pelasi itsenäs ylempään jatkosarjaa, mikä tarkoitti sitä, että elokuun 

jälkeen ei joukkue voinut enää tippua eikä nousta. Loppusarja sujui hyvää vastusta 

paremmilleen antaen. 

Kiitos P17-junioreille avusta, heidän esiinmarssiaan oli hienoa katsella. 

Jalkapallojaoston kauden päätöstilaisuudessa annetut palkinnot ja 

muistamiset: 

Jaoston muistamiset: 

Pertti Mälkki, Ensilän kuulutukset 
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Pertti ja Päivi Mälkki, Ensilän pukukoppien huolto 

Sanna Ahonen, Ensilän kioskin huolto 

Vuoden toimitsijamalja: Tommi Kiiskinen (Tommi on saanut hienosti joukkueen 

vanhemmat mukaan toimintaan) 

Vuoden poikapelaaja: Lauri Kaarsalo (Tunnollinen treenaaja, kehittänyt omaa 

peliään osana 

Vuoden naispelaaja: Monna Kuusinen 

Vuoden maalitykki: Topias Perkiö (6 maalia) 

2.2 Lentopallo 

Kuntolentopallovuoroja oli 4 kertaa viikossa Hervannan Vapaa-aikakeskuksella. 

Naisilla oli 2 kertaa ja miehillä 2 kertaa. Lentopallon harjoitustoiminta oli koko 

kevään tauolla koronasulkujen takia. Kesäkaudeksi varattiin viikoittaiset 

vakiovuorot Kaukajärven beach volley -kentille sekä miehille että naisille. 

Syyskausi päästiin aloittamaan normaalisti, mutta koronatilanteen pahenemisen 

myötä myös syyskausi keskeytyi 27.12.2021. 

2.2.1 Harrastaminen/kilpailutoiminta/tapahtumat 

Kevätkierrosta ei järjestetty koronasulun aikana. Syyskierroksella 3 joukkuetta 

pelasi Lounais-Suomen alueen miesten A- ja B- sekä naisten B-kuntosarjaa. 

Otteluita tuli yhteensä 46 kpl. 

Syyskauden tulokset: 

Miehet:  

A-sarja 1. (otteluita pelattiin 9/10) 

B-sarja 5. (otteluita pelattiin 10/10) 
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Naiset: 

B-sarja 7. (otteluita pelattiin 8/8) 

 

Turnauksiin osallistuttiin seuraavasti: 

Toijala-lentis peruttiin koronan takia. 

Harjoituskertoja ja otteluita oli kaikkiaan 94 kpl, joissa liikutettu harrastajia 1222 

hlöä. 

Saunailtoja on järjestetty perinteisesti Ensilässä pelaajille ja toimihenkilöille. 

Koronarajoitusten vuoksi saunailtoja pidettiin aiempaa vähemmän, yhteensä 1 kpl, 

joissa osallistujia noin 18 hlöä. 

2.3 Kädenvääntö 

7.2.2021 talkoot Ikea. 

Vuosi käynnistyi perinteisillä lumenluontitalkoilla Ikean katolla. 

19.6.2021 Junior- ja Master-sarjojen SM-kilpailut ja Pikku Häjy, Jurva 

Kilpailukausi aloitettiin totuttuun tapaan Jurvassa, mutta vasta kesäkuussa 

ikäsarjojen SM-kisojen ja Pikku Häjy-kilpailun merkeissä. 

Nääsväännön junnut ja masterit voittivat jälleen joukkuemestaruuden, mitalisaldo: 

3 kultaa, 7 hopeaa ja 1 pronssi. 

Samana päivänä väännettiin myös Pikku Häjy-kilpailu, josta Nääsvääntö sai myös 

hyvin mitaleja.  

29.6.2021 pidettiin ensimmäiset treenit omalla salilla, Lastikankatu 3. 

7.8.2021 haastematsi-iltamat Turussa 

23.10.2021 SM-kilpailut Kiuruvesi 
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SM-kilpailut järjestettiin Kiuruvedellä kulttuuritalolla. Tila oli mitä mainioin ja 

Nääsväännön edustajat olivat vahvasti mukana kisojen järjestämisessä. 

Kilpailut sujuivat mainiosti ja TKT-Nääsvääntö suoriutui Suomen 

joukkuemestariksi, pisteitä kerättiin 117 kuudella pronssilla, viidellä hopealla ja 

yhdellä kultamitalilla. 

SM-kultaa nappasi Ville Toiva, SM-hopeaa Toni Kurkinen, Marko Meijanen, Satu 

Eerola, SM-pronssia Janne Kari, Niko Eerola, Ville Mutikainen ja Anette Toiva. 

  

2 Kuvassa vuoden 2021 Suomen mestaruus joukkue 

 

30.10.2021 Vuosikokous ja Ville Mutikaisen 40-vuotisjuhlat sekä haasteottelut 

Hatanpään soutupaviljongilla 

Vuosikokouksen suurin uutinen oli, että Ville Mutikainen jättäytyy pois 

puheenjohtajan tehtävistä ja seuraajaksi valikoitui vuodelle 2022 Tero Oravasaari.  

Kokouksen yhteydessä jaettiin myös kiertopalkinnot ansioituneille Nääsvääntäjille: 

Mutin malja (vuoden paras vääntäjä): Ville Mutikainen 
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Saken malja (vuoden Nääsvääntöläinen): Tero Oravasaari 

Kaitsun malja (vuoden tulokas): Oula Itämetsä 

Lisäksi Satu ”Muori” Eerola sai kunnian liittyä TKT-Nääsväännön Hall Of Fameen. 

Juhliin oli kutsuttu vääntöperhettä ympäri Suomen ja päästiin todistamaan kovia 

haastematseja. Otteluihin tuli muutoksia vielä juhlapäivän aikana ja tuttuun tapaan 

tuloslista on illan hämärissä joutunut hukkaan. Pääotteluna muistetaan veljesparin 

legendaarinen kohtaaminen Ville "The Punisher" Mutikainen vs Veli-Matti "Kiloveli" 

Mutikainen, oikea käsi. Tästä parista päivänsankari Ville Mutikainen suoriutui 

voittajaksi. 

20.11.2021 Talkoot omalla salilla 

Tuotiin salille tilattuja painoja ja muuta välineistöä. Siivottiin ja laitettiin paikkoja 

kuntoon. 

27.11.2021 Helsinki Open 

Vuoden viimeisessä kilpailuissa Helsingissä Nääsvääntöä edustivat Marko 

Meijanen ja Juha Mikkonen. Tulosten puolesta Juha ”Zeus” Mikkonen näytti 

voimansa voittamalla raskaan sarjan oikealla kädellä jättäen taakseen 24 muuta 

osallistujaa. Hieno päätös vuoteen Juha! 

2.4 Voimistelu 

Voimistelujaostossa toimi seuraavat ryhmät vuonna 2021: 

Lasten harrastevoimistelu: 

- Joukkuevoimistelun harrasteryhmä Lila (9–12-vuotiaat), harjoitteli kerran viikossa 

- Joukkuevoimistelun harrasteryhmä Roosa (6–8-vuotiaat), syksyllä 2021 harjoitteli 

kerran viikossa. 

Roosa ja Lila harjoittelivat samaan aikaan syksyllä 2021 vähäisen kävijämäärän 

vuoksi. 
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Aikuisten kuntoliikunta: 

Keväällä 2021 emme päässeet aloittamaan aikuisten kuntoliikunnan ryhmiä 

koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Kesällä 2021 järjestettiin kesäjumppaa Ensilässä. Tarkoituksena oli järjestää 6 

jumppaa touko- ja kesäkuun aikana, mutta sääolosuhteiden vuoksi niistä toteutui 

neljä. Yritimme saada rinnakkaisryhmää Kiovanpuistoon Kalevaan, mutta se ei 

toteutunut vähäisen kävijämäärän vuoksi. 

Syksyllä 2021 toimivat seuraavat jumpat: 

- Jokanaisen jumppa, kokoontui kerran viikossa 

- Kehonhuoltotunti, kokoontui kerran viikossa 

- Circuit-jumppa, kokoontui kerran viikossa 

- Miesten jumppa, kokoontui kerran viikossa 

- Perusjumppaa vaihtelevin teemoin, kokoontui kerran viikossa 

- Muokkaus, kokoontui kerran viikossa 

2.5 Kesäkotijaosto 

Jaoston toimintaan kuuluu Ensilän alueesta ja rakennuksista huolehtiminen. 

Toiminta alkaa jo talvella siivoten, haravoiden, polttopuita tehden, sekä tarvittavia 

talkoita pitäen. 

Ensilän talvipäivä saatiin vuoden tauon jälkeen järjestettyä poikkeusoloissa. 

Ensilän avoin pilkkikilpailu toi uutta talvitoimintaa alueelle.  

Kesän aikana lämmitettiin saunoja omalle väelle, sekä ruokittiin talkoolaiset ja 

lomailijat. Huolehdittiin koko vuoden ajan ulkopuolisten varausten onnistumisesta 

tilojen, ruokailun ja saunojen osalta. Kesän aikana koronatilanne oli maltillinen ja 
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tilaustoiminta aktivoitui viime vuoteen verrattuna. Juhannusjuhlat ja kalakisat sekä 

Ensilän venetsialaiset saatiin järjestetyksi kesän aikana. 

Ensilän varsinaisia toimintakuukausia olivat vuonna 2021 kesä-, heinä-, elo- ja 

syyskuu. 
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3 JOHTOELIMET JA TOIMIKUNNAT 

Hallitus 2021 

Puheenjohtaja Jouni Mäenpää 

Varapuheenjohtaja Marja Crusell-Kauppinen 

Sihteeri  Ella Siiki 

Taloudenhoitaja Erkka Ikonen 

Jäsenet:  Aila Niemenmaa 

  Heidi Ulaska 

  Ville Mutikainen 

  Teppo Laurén 

Satu Kosola 

 

Toiminnanjohtaja: Siina Mutikainen 

 

Työvaliokunnan ovat muodostaneet hallituksen virkailijat + Satu Kosola. 

Toiminnanjohtajalla on ollut läsnäolo-oikeus hallituksen ja työvaliokunnan 

kokouksiin.  

 

Tilintarkastajat: Satu Sullanmaa, varalla Juha Järvisalo 

Toiminnantarkastaja: Olli Jantunen 

Kirjanpitäjä: Marianne Siukola / TiliSiukola Oy 

 

Jalkapallojaosto 2021 

Puheenjohtaja Joonas Mäenpää   

Varapuheenjohtaja Teemu Järvinen  

Sihteeri  Tomi Lähteenkorva  

Taloudenhoitaja Jouni Mäenpää  

Valmennuspäällikkö Kari Kivipelto 
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Lentopallojaosto 2021 

Puheenjohtaja Mika Vehkalahti 

Varapuheenjohtaja Harri Henriksson 

Taloudenhoitaja Erkka Ikonen 

Sihteeri  Petri Nissinen 

Tiedotusvastaava Pertti Flinck 

Jäsen  Tuomo Passi  

Kilpailu- / sarjavastaava Mikko Viitanen 

Kuntolentopalloa on ohjannut Henri Hirvonen, Esa Kunnari, Jaana Kunnari, Petri 

Nissinen, Erkka Ikonen ja Mikko Viitanen. 

Kädenvääntöjaosto 2021 

Puheenjohtaja KPJ Ville Mutikainen 

Toiminnanjohtaja Ville Toiva (ent. Heinonen) 

Sihteeri  Anette Toiva (ent. Heinonen) 

Rahastonhoitajana Siina Mutikainen 

Nuorisovastaava Oula Itämetsä 

Jyväskylän yhteyshenkilö Satu Eerola 

Turun yhteyshenkilö Juha Mikkonen 

Kyseinen ryhmä muodosti myös jaoston hallituksen. 

Valmennustoiminnasta vastasivat Ville Toiva päävalmentajana ja häntä avustivat 

Niko Eerola ja Kai Paakkanen. 
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Voimistelujaosto 2021 

Puheenjohtaja Heli Mäenpää 

Varapuheenjohtaja Vilma Hanhela 

Sihteeri  Tea Vatanen 

Taloudenhoitaja Taina Nissinen 

Jäsen  Erika Rautiainen 

Jäsen  Hanna Laakso-Bergman 

Kesäkotijaosto 2021 

Puheenjohtaja Raimo Järvinen 

Varapuheenjohtaja Risto Birkman 

Sihteeri ja taloudenhoitaja Sakari Siiki 

Majoitusvastaava Teppo Lauren 

Talkoopäällikkö Risto Birkman 

Huvitusvastaava Antti Salonen 
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4 JÄSENISTÖ 

Seuran jäsenmäärä on 899, tämä luku sisältää myös vapaa- ja kunniajäsenet 

(yhteensä 150).   

Harrastustoimintaan vuoden 20201 aikana osallistuneita jäseniä: 

Miehet 20 v. + (Lkm.): 260 

Naiset 20 v. + (Lkm.): 123 

Pojat 13–19 v. (Lkm.): 75 

Tytöt 13–19 v (Lkm.): 5 

Pojat 0–12 v. (Lkm.): 50 

Tytöt 0–12 v. (Lkm.): 11 

Seuran kummiammattisosastona on Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry. 

Seura on jäsenenä Työväen Urheiluliitossa (TUL), Hämeen liikunta ja urheilussa 

(HLU), Suomen Palloliitossa (SPL), Suomen voimisteluliitossa, Suomen 

Lentopalloliitossa, Suomen Kädenvääntöliitossa ja Tampereen Urheilun 

Edistämissäätiössä (TUES). 
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5 KOKOUKSET 

Seuran sääntömääräiset kokoukset: 

o Kevätvuosikokous 25.2. etäyhteydellä (Teams), läsnäolo mahdollistettiin 

rajoitetusti seuran toimistolle ja Ensilään 

o Syysvuosikokous 22.11. Ratinan stadionin kahvila 

• valmisteleva syyskokous 6.10. seuran toimistolla 

Hallitus ja jaostot pitivät omia kokouksiaan vaihtelevasti 2–10 kertaa vuoden 

aikana. Kokouksia järjestettiin tilanteen mukaan etäyhteyksillä ja yhdessä 

kokoontuen. 
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6 TOIMIPAIKAT 

Seuran toimisto (vuokra): Teiskontie 14 

Varasto (vuokra): Teiskontie 12 

Leiri- ja vapaa-aikakeskus Ensilä (kesäkotisäätiön), Kiikkisensola 5 

Urheilutoimintaan käytetyt kentät: 

• Ahvenisjärven kenttä ja kuplahalli 

• Kaukajärven kenttä 

• Pirkkahallin nurmikentät 

• Kaupin nurmi- ja tekonurmikentät 

• Ensilän kenttä 

Urheilutoimintaan käytetyt sisäliikuntatilat: 

 

• TKT-Nääsväännön oma sali (vuokra): Lastikankatu 3, tila 19. 

• Pohjois-Hervannan koulun sali 

• Kanjonin koulun Sali 

• Sammon koulun sali 

• Hervannan ammattikoulun kuntosali 

• Hervannan vapaa-aikakeskuksen tilat 

Muut kiinteistöt: 

• Orimuskioski, Orimuskatu 8, vuokrattu ulkopuoliselle yrittäjälle. 
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7 EDUSTUKSET 

SPL:n Tampereen piirin kokouksiin (3): Kari Kivipelto, Jari Kosola, Joonas 

Mäenpää 

Suomen Voimisteluliiton Valtakunnallisiin joukkuevoimistelun kokouksiin 

(1): Taina Nissinen  

Suomen Voimisteluliiton Sydän-Suomen alueen kokouksiin: Taina Nissinen  

Suomen Voimisteluliiton vuosikokouksiin: Taina Nissinen  

Lentopalloliiton Läntisen alueen kokouksiin: Henri Hirvonen  

Naisten voimisteluopistosäätiön kokouksiin:  

o kaksi (2) varsinaista edustajaa: Ulla Multanen [1], Hanna Laakso-

Bergman [2]  

o kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä: Taina Nissinen [1], Tea Vatanen 

[2]  

Yleisurheilu-8:n allianssiin kaksi (2) jäsentä: Simo Kallio ja Harri Valakoski  

Pappila yksityistie 63:n tienhoitokuntaan (1): Sakari Siiki  

Jalitsu Oy:n hallitus: Jari Kosola (kevät 2020 asti), jonka jälkeen Joonas 

Mäenpää 

Kesäkotisäätiön kokouksiin:  

o kaksi (2) jäsentä kolmeksi vuodeksi: Raimo Järvinen, Jouni Mäenpää  

o kolme (3) jäsentä yhdeksi vuodeksi: Päivi Mälkki, Jorma Peltoniemi, 

Sakari Siiki  

o kesäkotisäätiön tilintarkastaja: Satu Sullanmaa  

o kesäkotisäätiön varatilintarkastaja: Juha Järvisalo  

Urheilun edistämissäätiön edustajiston kokouksiin:  

o varsinainen jäsen: Satu Kosola  

o varajäsen: Marja Crusell-Kauppinen 

Suomen kädenvääntöliitto ry:ssä: 

o hallituksen varapuheenjohtaja ja päätuomari: Ville Mutikainen 

o liiton kehittämisprojektipäällikkö: Siina Mutikainen 

TUL:n ja TUL:n Tampereen piirin toiminnassa: 

o Satu Kosola (TUL valtuusto) 
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o Ella Siiki, Simo Kallio, Erkka Ikonen, Taina Nissinen, Jouko Heikkilä, 

Mauri Fager ja Jukka Kestilä (TUL piiri) 

Tampereen kaupungin seuraparlamentissa: Siina Mutikainen varajäsen 

Tampereen kaupungin järjestöedustamossa: Marja Crusell-Kauppinen 
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8 TALOUDELLINEN TOIMINTA 

Taloudellisesti seuran tilinpäätös on -11 313,5 € alijäämäinen. Alijäämä on 

maltillinen, kun otamme huomioon koronaviruspandemian aiheuttamat haasteet 

toimintaan. Erityisesti vaikutukset näkyivät Ensilän vuokraustoiminnan haasteissa 

kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa ja Jalitsu-hallin kuluissa. Osa jaostosta 

joutui hyvittämään tai ei voinut laskuttaa täysiä kausimaksuja aikuisharrastajilta 

toiminnan ollessa rajoitusten vuoksi katkolla. 

Seuran suurimpia tulonlähteitä ovat olleet kausi- ja jäsenmaksutulot sekä 

varainhankinnan tuotot mm. Orimuskioskin vuokratulot ja järjestyksen- ja 

kulunvalvontatoiminta messuilla ja muissa tilaisuuksissa. Suurimpia kuluja ovat 

olleet henkilöstökulut, sekä liikuntapaikkavuokrat. Erityisesti kädenväännön 

liikuntapaikkakulut kasvoivat oman salitilan vuokraamisen myötä ja Jalitsu-hallin 

kulut pyörivät, vaikka hallia ei rajoitusten takia päästy talvella 2021 hyödyntämään 

täysimääräisesti. 

Seuralle myönnettiin Tampereen kaupungin toiminta-avustusta 10 000 €. Tämän 

lisäksi jalkapallojaoston alijäämään myönnettiin 10 500 € Opetus- ja 

kulttuuriministeriön korona-avustusta. Tampereen Urheilun Edistämissäätiö 

myönsi seuralle 1800 € korona-avustusta. Kädenvääntöjaoston oman salin 

joukkorahoituskampanjan tuottoja saatiin Tampereen kaupungilta 4000 € ja 

mesenaati.me -palvelun kautta tilitettyä 2 461 €. Voimistelujaosto sai avustusta 

Naisten voimisteluopistosäätiöltä. 

Kaiken kaikkiaan seura selvisi toisesta koronavuodesta hyvin. Henkilöstö saatiin 

pidettyä työn ääressä ja palkattua palkkatuen avulla lisää resursseja. Seuran lainat 

ja taloudelliset vastuut saatiin asianmukaisesti hoidettua. 
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9 LOPPULAUSEET 

Vaikka koronapandemia ei toisena vuonna tullut enää kenellekään yllätyksenä, 

odotukset vuoteen 2021 lähtiessä paluuna normaalimpaan seuratoimintaan olivat 

korkealla ja niissä valitettavasti jouduttiin pettymään. Tästä huolimatta 

seurayhteisön tahtotila toiminnan pyörittämiseen rajoitusten määrittelemissä 

raameissa oli vahva ja vuosi vietiin yhteisponnistuksin läpi kunniallisesti. Usko 

tulevaan on kisatovereissa vahva. 

Jalkapallolle vuosi 2021 oli kaksijakoinen. Vuosi oli kilpailullisesti 

menestyksekkäin aikoihin. Useat joukkueet näyttivät, että myös siniharmailla 

pelipaidoilla on mahdollista kilpailla kovalla tasolla.  

Kuitenkin vuoden aikana huomattiin, että toimihenkilöpula pahenee vuosi vuodelta. 

Uusien vapaaehtoistoimijoiden houkutteleminen mukaan on entistä 

haastavampaa, joten nykyisten toimijoiden lopettaessa, ollaan aina suuren 

haasteen edessä. Pulaa on sekä innokkaista ja koulutushaluisista valmentajista, 

että joukkueiden toimintaa taustalla pyörittävistä joukkueenjohtajista ja huoltajista, 

jotka pitäisi löytyä vanhempien joukosta. 

Tilanne on sikäli harmittava, että vuoden aikana on myös nähty, että pelaajia olisi 

Tampereella hyvin houkuteltavina toimintaan mukaan, kunhan vain vetäjäasiat 

saisi helpommin hyvälle tolalle. Tämä koskee sekä aikuis- että lasten ja nuorten 

joukkueita. 

Seura jatkoi kaudella 2021 hyvää yhteistyötään valmennuspäällikkö Kari Kivipellon 

kanssa. Valitettavasti valmennuspäällikön panosta ei voitu kohdentaa täysin 

kehitystyöhön resurssipulasta johtuen. Kehityksen kannalta olisi tärkeää saada 

tähän muutos. 

TKT:n jalkapallo on ollut vapaaehtoisuuteen perustuva yhteisö ja se on sitä 

varmasti tulevaisuudessakin.  On kuitenkin todettava, että seuran on ehdottomasti 

löydettävä seuraavina kausina uusi tapa toteuttaa tätä periaatetta. On mietittävä 

omat vahvuudet ja panostettava rohkeasti niihin. Samalla pitää katsoa rehellisesti, 

kuinka toimijoiden riittävyys voidaan varmistaa, sillä ilman heitä, ei ole 
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mahdollisuutta viedä toimintaa mihinkään suuntaan. Onneksi jalkapallojaostolla on 

varsin yhteinen näkemys ja rohkeutta tehdä muutoksia ja viedä toiminta kohti 

tulevaisuutta. 

Kuntolentopallo on vakiintunut osaksi TKT:n toimintaa. Nyt pelaamme kaudella 

2022 kahdella miesten joukkueella ja kahdella naisten joukkueella. 

Kuntolentopalloilijat ovat kesäisin käyneet pelaamassa sekä Ensilän että 

Kaukajärven beach volley kentillä. Beach kenttien olosuhteita ylläpidetään 

Ensilässä. Koronapandemialla oli merkittäviä vaikutuksia vuoden 2021 

lentopallotoimintaan. 

Kädenväännön vuosi jäi kilpailutoiminnaltaan vähäiseksi, mutta Nääsväännölle 

vuosi oli merkittävä. Oman salin perustaminen oli iso rykäisy jaoston aktiiveille ja 

tulevalle vuodelle on asetettu haasteeksi ottaa kaikki hyöty irti omasta salista, 

saada vihdoinkin avajaiset järjestettyä ja muutenkin elvytettyä kilpailu- ja 

tapahtumatoimintaa. Meiltä löytyy kuitenkin osaaminen ja Suomen parhaat 

kisajärjestäjät, annetaan sen näkyä ja toivotaan että koronan vaikutus toimintaan 

vihdoin vähentyisi. 

Koko Nääsvääntö kiittää kpj Ville Mutikaista kuluneista vuosista ja seuran eteen 

tehdystä työstä! Ville Mutikainen jätti hyvät askelmerkit, mistä on hieno jatkaa 

seuratyötä kädenväännön parissa.  

Olemme myös erittäin ylpeitä, että näinkin haastavien vuoden jälkeen edelleen 

”POIKA” on kotona, hyvää työtä! 

Voimistelulle vuosi 2021 oli jo toinen koronan värittämä toimintakausi. Keväällä 

toimintamme oli suurelta osin pysähtyneenä. Syksyllä toiminta oli pääsääntöisesti 

normaalia, vaikka koronaviruspandemian vuoksi jouduimme lisäämään 

terveysturvallisia varotoimia saleilla. Syyskauden harrastajamäärä loi kuitenkin 

positiivisen sävyn loppuvuoteen, josta on hyvä jatkaa vuoteen 2022. 

Kesäkotijaoston ylläpitämä Ensilä on ollut ja tulee olemaan jatkossakin TKT:n 

toiminnan merkittävä mahdollistaja. Ensilä tarjoaa puitteet seuralaisille toiminnan 

harjoittamiseen, vapaa-ajan viettoon sekä tuo seuralle taloudellista resurssia. 
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Talkooväen ja tekijöiden ikääntyessä ja siirtyessä sivummalle aktiivitoiminnasta 

olemme monen uuden päätöksen edessä toiminnan suunnittelussa ja 

järjestämisessä. 

Suuri kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille! 

Pidetään edelleen Ensilä elinvoimaisena ja meidän kaikkien yhteisenä paikkana. 

 

 

 

 

 


