
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2021- 2022 
 
 
1. YLEISTÄ SEURAN TOIMINNASTA 
 
Voimisteluseura Kyrön Kieppi r.y. on perustettu vuonna 1994. Sen asema Hämeenkyröläisten lasten liikuttajana on 
merkittävä. Harrastajia on käynyt myös lähikunnista. Koronapandemia vaikutti edellisen toimintakauden ohella myös 
tähän kauteen. Toiminta saatiin kuitenkin käynnistettyä suunnitellusti syyskaudella kaikkien ryhmien osalta. 
Kevätkauden ryhmät starttasivat ajallaan lukuun ottamatta taaperoita ja aikuisia, joiden toiminta aloitettiin vasta 
rajoitusten purettua helmikuussa. Seuran aktiivisten jäsenten määrä kasvoi hiljalleen kohti normaaliin ja ylikin kauden 
edetessä. Yhteensä jäseniä on jäsenrekisterin mukaan kauden päättyessä 480. Kasvua edelliseen vuoteen +101.  
 
Seuran tarjontaan kuului alle kouluikäisten voimistelukoulut, aloitusikä 1.5v. Alle kouluikäisille tuli uutena tälle 
kaudelle NaperoParkour, jonka ikähaitari oli 5-6-vuotiaat. NaperoParkour ryhmä täyttyi heti ilmoittautumispäivänä. 
Kouluikäisille tarjottiin matalan kynnyksen harrasteryhmiä akrobatian, telinevoimistelun ja parkourin osalta. 
Kouluikäisille oli myös tavoitteellisempia esivalmennusryhmiä tarjolla teamgymissä ja telinevoimistelussa. Matalan 
kynnyksen kouluikäisten ryhmiä tarjottiin kaksi, joista toinen harjoitteli Hämeenkyrön keskustassa yhteiskoululla, 
toinen Mahnalassa. Mahnalan ryhmä tukee lähiliikuntaa syrjemmällä asuville.  
Seuran kilpailu- eli valmennusryhmiin voimistelijat otettiin esivalmennusryhmistä valmentajan testien kautta. 
Päävalmentaja teki vierailuja ryhmissä ja tarkasteli voimistelijan sosiaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. 
Ensivaikutelman perusteella voimistelija otettiin treenaamaan testiksi valmennusryhmien harjoituksiin. 
Motivoituneimmat ja kriteerit täyttävät otettiin kilpailujoukkueeseen virallisesti mukaan. 
Aikuisille oli tarjolla matalan kynnyksen telinevoimisteluryhmä ja harrasteryhmät telinevoimistelun ja akrobatian 
lajeissa. 
 
Seuran ryhmänimiä muokattiin vastaamaan muiden seurojen tasonimityksiä. Taitoryhmät muutettiin 
valmennusryhmiksi ja tavoitteelliset esivalmennusryhmiksi. Harrasteryhmänimikkeet säilyivät ennallaan. 
Valmennusryhmiä harjoitteli teamgymin puolella 2, joista kumpikin kilpaili jo luokkakilpailuissa livenä.  
 
Koko kauden kestävien ryhmien lisäksi pidettiin perheakrobatia- ja voimistelukursseja ajalla 28.9.-30.11. 
päävalmentajan vetäminä. Tällä pyrittiin saamaan toimintaan mukaan myös ne, jotka eivät mahtuneet toimintaan 
mukaan ryhmien täyttyessä.  
 
”Harrastamisen Suomen Mallin” myötä pidettiin keväällä 2022 parkour- kerhoja ajalla 20.4.- 25.5.2022 Hämeenkyrön 
yhteiskoululla Sami Rissasen vetämänä ja liikuntaleikkikerhoja ajalla 22.4.-20.5.2022 Mahnalan ympäristökoululla Tuija 
Soukon vetämänä. 
 
Kesätyöntekijöitä palkattiin 2 henkilöä. Seura sai tukea HLU:lta yhden kesätyöntekijän palkkaamiseen. Valituiksi tulivat 
jo edelliskesänä kesätöissä ollut, parkouria jo päätoimisena ohjannut 17-vuotias Sami Rissanen. Toiseksi 
kesätyöntekijäksi valittiin vasta 13-vuotias, mutta telinevoimisteluryhmissä apuohjaajana taitonsa näyttänyt Saara 
Kaipila. Kesätyöntekijät ohjasivat parkour- ryhmiä kahden viikon ajan. Tarjolla oli NaperoParkouria, JunnuParkouria, 
NuorisoParkouria ja PerheParkouria. Kesätyöntekijät osallistuivat myös päätoimisen työntekijän kanssa inventaarioon 
ja teline- / välinehuoltoon ja siivoukseen Päävalmentaja perehdytti kesätyöntekijät ja oli apuna ohjausten 
suunnittelussa. Toteutuksen työntekijät toteuttivat itsenäisesti.  Päävalmentaja teki pistokyselyn muutamalle 
osallistuneelle laaduntarkkailun merkeissä. Kehityskeskusteluja pidettiin kaksi kertaa. Työntekijät antoivat lopuksi 
kirjallisen tuotoksen oppimastaan ja kehityksen kohteista tulevaisuudessa. 
 
Toimintakaudella toimi 31 ohjaajaa, joista alle 18- vuotiaita oli 5. Vapaaehtoistoiminta toimii seurassamme vielä 
aktiivisena. Ohjaajat saavat hakea matkakorvauksia ja halutessaan pienimuotoisen palkkion verokorttia vastaan. Tätä 
suurin osa ei kuitenkaan hae. Ohjaajien kehityskeskusteluissa nousee toistuvasti esiin halu lasten liikuttamiseen ja 
itsensä kehittämiseen ohjaajana. Se onkin seuramme kantava voima. Koulutuksia tuetaan mahdollisimman paljon ja 
koulutuksia pyritään räätälöimään vastaamaan seuramme toiminnan tarpeita. 
 



 
Koronapandemia vaikutti kauteen runsaiden sairastumisten muodossa: pikkuflunssassakaan ei uskallettu tulla 
ohjaamaan/ harrastamaan. Poissaolojärjestelyjä oli paljon.  
 
Muutoin seuran toiminta oli selkeämpää aiempaan vuoteen verrattuna. Koronapandemian rajoitukset olivat 
huomattavasti vähäisemmät. Toiminnan selkeyteen vaikutti osaltaan myös edellisvuotena laadittu hallituksen ja 
seuran vuosikellot ja taloussääntö, jossa määriteltiin tehtäväjaot ja toimintatavat.  
 
Edelliskautena luotu voimistelijan polku auttoi huoltajia ja voimistelijoita hahmottamaan, mitä lajeja ja tasoryhmiä oli 
tarjolla ja miten niihin voi hakeutua.  
 
Teline- ja välinehuoltoa tehtiin kevään 2022 aikana. Ennen kevätjuhlia suoritettiin kaikkien patjojen, permantojen ja 
muiden isojen pestävien pintojen pesu paikallisen Jiin pesun toimesta. Tämä oli edelliskautena hyväksi havaittu. 
Hygieniaa pidettiin muutenkin korostetusti yllä kauden aikana. Kesätyöntekijät tekivät myöskin perusteellisen 
siivouksen toiminnanjohtajan avustuksella kaikkiin säilytyskaappeihin ja tavaroille kesäkuussa 2022.    
 
Seuratoiminnan kehittämistuki päätoimisen palkkausta varten päättyi edelliskautena, joten tämä kausi mentiin 
omavaraisesti. Päätoimisen työntekijän työmäärä pysyi edelleen suurena, johon osaltaan vaikutti koronapandemian 
sairassijaisuudet ja muut koronan aiheuttamat ylimääräiset järjestelyt. Työmäärään vaikutti osalta myös koko ajan 
kasvanut seura, jonka toiminnan pyörittäminen vei 75% työajasta (laskennallinen 150h/kk). Päätoimisella on lisäksi 
lukuisia ohjausryhmiä ja kilpailutoiminnan lisääntymisen myötä myös valmennustyöt ja kilpailujärjestelylle vaadittava 
aika lisääntynyt. Ylityötunnit päätettiin maksaa rahana, koska pidennettyä kesälomaa ei ole mahdollista järjestää. 
 
Seurassa keskeistä on edistää liikunnan ja voimistelun monipuolista harrastamista sekä lisätä kiinnostusta liikkumiseen 
eri ikäkausina. Seura haluaa tarjota kaikille halukkaille voimistelua sen eri muodoissa. Tämä tavoite on 
johtotähtemme. 
 
Yhdistyksen tilikausi on ollut 1.7.2021- 30.6.2022, mikä on sama kuin toimintakausi. 
 
2. SEURAN JOHTO 
 
Seuran toimintaa johtaa hallitus, joka valittiin vuosikokouksessa (24.8.2021). Hallitus kokoontui virallisesti kuluneena 
toimikautena yhteensä 2 kertaa. Whatsapp ryhmä ja livepuhelut olivat aktiivisessa käytössä ja koska kaikki hallituksen 
jäsenet olivat myös aktiivisia ohjaajia, vaihdettiin ajatuksia ja ideoita salillakin. 
 
Hallitus: 
Iivari Hyvönen   Puheenjohtaja 
Sinikka Jatala  Varapuheenjohtaja 
Aino Hakala  Jäsen 
Elisa Lehtinen  Jäsen ja sihteeri 
Tuija Soukko  Jäsen 
Toiminnanjohtaja: 
Ulrika Rissanen  ei kuulunut hallitukseen 
 
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Yhteiskoulun luokkatilassa 24.8.2022 klo 18:30. 
Päätoimisen työntekijän tarve jatkuu, joten työntekijä jatkaa työssään kokopäiväisenä yhdistelmätoimessa kuten 
tähänkin asti. Ostopalveluita päätettiin jatkaa kilpa- eli valmennusryhmien osalta. Matkakorvaus- ja kulupalkkiot 
päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti. Keskustelua syntyi koronan aiheuttamista toiminnan 
muutoksista. Muutoin käytiin läpi sääntömääräiset asiat. 
 
4. JÄSENYYS JA JÄSENASIAT 
 
Seuran jäsenmäärä kasvoi jälleen. Yhteensä jäseniä on jäsenrekisterin mukaan kauden päättyessä 480. Kasvua 
edelliseen vuoteen +101. 
 



 
Teamgym laji oli esillä paljon kilpailumenestyksen johdosta. Tämä vaikutti teamgym lajin kiinnostukseen. Päätettiin 
perustaa uusi teamgym esivalmennusryhmä, joka täyttyi nopeasti. Parkour jatkoi suosiotaan, joten uusi perustettu 
naperoparkour ryhmä täyttyi myös heti ilmoittautumisen avauduttua. Aikuisten akrobatiaryhmästä heräsi kiinnostus 
tuoda laji myös lapsille. Päätettiin perustaa uusi lasten – ja nuorten akrobatia- ryhmä. Tämäkin ryhmä täyttyi nopeasti 
maksimiin. 
  
5. TOIMINTA KESKUSJÄRJESTÖISSÄ 
 
Yhdistys on jäsenenä Suomen Voimisteluliitossa ja HLU: ssa (Hämeen Liikunta ja Urheilu r.y.), joka on SLU:n (Suomen 
Liikunta ja Urheilu r.y.) alueorganisaatio. Keskusjärjestöt tarjoavat jäsenilleen erilaisia koulutuksia.  Molempien 
keskusjärjestöjen koulutuksia käytettiin hyväksi tällä toimintakaudella. Seuralle tulee myös näiden järjestöjen 
tiedotteita, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Paperisena tulevat Voimistelu ja Hämeen Sportti lehdet. 
 
6. KOULUTUS 
 
Kouluttautuminen on koettu erittäin merkittäväksi seuran laadun kannalta ja ohjaajien hyvän energiatason 
ylläpitämiseksi. Koronan takia kouluttautuminen oli edelleen haasteellista, mutta tämä toimintakausi oli todella 
hedelmällinen koulutusten suhteen.  
22.8.2021 pidettiin seuran koko jäsenistölle suunnattu ”Avusta Oikein”- koulutus, joka oli räätälöity seurallemme. Se 
pidettiin Kauppi Sport Centerissä. Osallistujia oli huikeat 24 ohjaajaa. Näistä ohjaajista oli n. neljännes uusia. Heti 
perään järjestettiin 24.8.2021 ohjaajien perehdytys- koulutus seuran sisäisesti. Osallistujia oli 26 eli lähes koko 
ohjaajakaarti edustettuna.  
Kevätkauden pääkoulutus oli 23.1.2022 pidetty Startti- koulutus, joka on voimisteluliiton ensimmäisen tason 
peruskoulutus. Tähän koulutukseen osallistui 19 ohjaajaa. Tämän koulutuksen jälkeen kaikilla ohjaajilla oli vähintään 
startti suoritettuna. Kohdennettu koulutus järjestettiin akrobatian lajitaidosta Tampereella 12.2.2022. Tähän 
kustannettiin 6 akrobatia ohjaajaa, jotka ohjasivat tai oli tarkoitus aloittaa akrobatian ohjaaminen lähitulevaisuudessa. 
HLU:n 15.6.2022 Tampereella järjestämä Lasten Liike- koulutus, joka oli suunnattu kokeneille ohjaajille ja 
valmentajille, osallistui 4 ohjaajaa. 
Lisäksi verkkokoulutuksia kuten Reilusti paras ja Vastuullinen valmentaja tuli suoritettua toimintakauden aikana. 
 
Olympiadin vaihduttua tuli tuomarikoulutukset uusia. Päävalmentaja Ulrika Rissanen kävi uusimassa NTV 
tuomarikortin ja uutena teamgym tuomarikortin. Teamgym valmennusryhmiä päävalmentajan kanssa ohjaava Sinikka 
Jatala kävi myös teamgym tuomarikurssin. Näin saimme kilpailuryhmiin vaadittavaa tietotasoa korotettua.   
 
7. TIEDOTUS 
 
Sisäinen: 
Seuran sisäinen tiedotus hoitui pääsääntöisesti whatsappin välityksellä. Viralliset muistiot lähetettiin sähköpostilla. 
Sähköpostin käyttö oli selkeästi huonommin ohjaajat tavoittava. Kiireellisissä tapauksissa suora soitto tavoitti 
varmasti. Ohjaajilla oli päivä- ja ryhmäkohtaisia whatsapp- ryhmiä, joissa keskusteltiin mm. välineiden jaosta ja 
koordinoitiin muitakin asioita. 
Virallisia ohjaajakokouksia pidettiin kaksi, joista jälkimmäinen toimi samalla myös kehityskeskusteluna. 
Kehityskeskustelut pidettiin pienryhmittäin. Palaute oli positiivinen ja tämä koettiin tärkeäksi jatkossakin.   
 
Ulkoinen: 
Tiedotusvastaavana oli toiminnanjohtaja Ulrika Rissanen, joka päivitti seuran nettisivuja ja lähetti viralliset, koko 
seuraa koskevat viestit sähköpostitse. Facebook- sivustoa ja instagram- tiliä päivitti markkinointi- ja mainosvastaava 
Aino Hakala. Vastuuohjaajat tiedottivat harrastajia kohdennetuin whatsapp viestein mm. väistökerroista ja 
erikoistilanteista. Paperitiedotteita ei tällä kaudella jaettu laisinkaan.  Jäsenrekisteri- ja laskutusvastaavana toimi Iivari 
Hyvönen apunaan toiminnanjohtaja Ulrika Rissanen, seuravaate-, mainos- ja markkinointivastaavana Aino Hakala, 
telineturvallisuusvastaavana Sinikka Jatala, koulutuskoordinaattorina Ulrika Rissanen.  
 
Seuran tiedotus sai jälleen kiitosta usealta taholta kauden aikana.   
 
Mainontaa tehtiin vain facebookin ja instagramin välityksellä. Ihmisten välinen keskustelu toimi myös hyvänä 
sisäänheittäjänä harrastajille. 



 
 
8. VIRKISTYSTOIMINTA 
 
Ohjaajien ja hallituksen virkistyspäivät päästiin vihdoin toteuttamaan. Syyskauden alussa virkistyspäivä järjestettiin 
22.8.2021 pääkoulutuksen yhteyteen ja osallistuminen oli aktiivista (24). Kauppi Sport Centerissä oli kiipeilyä, 
boulderointia ja trampoliiniparkin tilat käytössämme, lisäksi ruokailu ja saunatilat yhteiselle illanvietolle. Kevätkauden 
lopuksi 16.6.2022 pidettiin paikallisessa ravintola Sarvessa KIITOS- illallinen, johon pääsi osallistumaan 18 ohjaajaa ja 2 
luottamustehtävissä olevaa.  Nämä yhteiset, kiireettömät tilaisuudet on koettu tärkeiksi yhteenkuuluvuuden tunteen 
aikaansaamiseksi ja ohjaajakollegoihin ja toimihenkilöihin syvällisemmän tutustumisen kannalta. 
 
9. HARJOITUSKAUSI 
 
Syyskausi: 30.8. – 12.12.2021 
 
Kevätkausi 10.1. – 22.5.2022 (6.2.2022 Taaperot ja aikuiset pääsivät aloittamaan koronarajoitusten purkauduttua) 
 
Kesäkausi 23.5.-30.6.2022 (vain aikuisharrastajien, kilpailevien ja kilparyhmään valmistavien ryhmien osalta) 
 
 
2021–2022 KAUDEN RYHMÄJAKO 
 

 
 
 
 
Edellisvuosien tapaan salivuorot olivat rajalliset. Ryhmien vaihtoajat olivat tiukat, jotta saatiin optimoitua ryhmien 
määrä. Suurimmalla osalle ryhmistä vaihtoväli oli vain 15 min ja muutamalla ryhmällä ei vaihtoaikaa ollut lainkaan. 
Nopeat vaihtoajat haastoivat ohjaajat tarkkaan koordinointiin ja etukäteissuunnitteluun. Koronarajoitukset estivät 
normaalin aloituskerran vanhempien kera. Pelisäännöt käytiin läpi livenä vain harrastajien kesken. Ohjaajien, 
vanhempien ja voimistelijoiden joustavuus mahdollisti koronarajoitusten ylläpidon.  
Hiihto- ja syyslomilla ei pidetty harjoituksia. 
Väistökerrat pidettiin monitoimikeskus Sillassa ja HS- training tiloissa. 
 



 
10. JUHLAT, ESITYKSET/ KILPAILUT, EDUSTUKSET JA LEIRIT  
 
Koronarajoitusten takia jäi kokonaan joulujuhla ja taitoleiri pitämättä. Kevätjuhla saatiin pidettyä. Paikalla oli lähes 600 
osallistujaa. Tarjoilu ja seuravaate-esittely päätettiin jättää väliin tästä kevätnäytöksestä ajan minimoimiseksi ja 
hygieniatason pitämiseksi mahdollisimman hyvänä.  
 
Kilpailuihin osallistuttiin teamgym lajissa. Kilpailuihin osallistuttiin toimintakauden aikana yhteensä 4 kertaa: 
Tampereella 7.11.2021, Tampereella 12.3.2022, Jyväskylässä 2.4.2022, Tampereen Gymnaestradassa 9.-10.6.2022. 
Kolmessa ensimmäisessä kilpailuissa molemmat kilpailujoukkueet Mysterix ja Sapphires osallistuivat 1.luokkaan. 
Kilpailumenestys oli loistava. Mitaleita saatiin jokaisesta kilpailusta. 
Viimeisessä Gymnaestrada kilpailussa tehtiin luokkanosto Sapphiresin osalta: ensimmäistä kertaa ei tullut mitalia tälle 
joukkueelle, mutta suoritus oli hyvä. Seuraavaa 2.luokan kilpailua valmistellen. Mysterix sai 1.luokasta telinekohtaiset 
mitalit volttiradalta (kulta) ja vapaaohjelmasta (pronssi) sekä 3 ottelusta hopeaa. 
 
Seuramme historian ensimmäiset aikuisten omat kilpailut pidettiin 28.11.2021 seuran sisäisinä omalla salillamme, 
koska valtakunnalliset oli jäädytetty koronarajoitusten takia. Naiset kilpailivat B- luokassa ja miehet 1.luokassa. 
Tuomareina toimivat NTV puolella Maria Suihkola ja MTV puolella Ulrika Rissanen. 
 
11. SEURAN TALOUS 
 
Toimintavuosi oli taloudellisesti vakaa.  Muutamia hankintoja tehtiin. Saimme Pirkanmaan osuuskaupan ”Kannustajat” 
äänestyksen lahjoitussummalla hankittua nuorille suunnattua akrobatiavälineistöä. Saavutimme toisessakin 
äänestyksessä ääniä tarpeeksi lahjoitukseen. Lähitapiola Pirkanmaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan 
lähilahjoituksella hankimme päivitystä parkourin ja voimistelukoulujen välineistöön.  
Budjetti jäi jälleen ylijäämäiseksi, mikä luo turvaa päätoimisen työn jatkumiselle ja pienen alun tulevaisuuden 
haaveelle: oman salin vuokraus, jos ja kun sopiva tila löytyy.  
 
12. MUUTA 
 
Seuramme uudelleenauditoitiin Olympiakomitean ja Suomen Voimisteluliiton sääntöjen mukaisesti 10.8.2021. 
Seurallemme myönnettiin tähtiseuran arvo uudelleen. 
Seuran ohjaajatilanne on ollut hyvä pitkään. Edelliskausi toi pienen notkahduksen, mutta tämän toimintakauden 
aikana tilanne normalisoitui. Ohjaajien koulutustaso on hyvä ja motivaatio itsensä kehittämiseen löytyy.  
 
    
 
______________________________               _______________________________ 
Ulrika Rissanen, toiminnanjohtaja Iivari Hyvönen, pj. 


