
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2020- 2021 
 
 
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. Toiminta oli poikkeuksellinen tänä vuonna 
koronaviruspandemian vuoksi. Seuran todellista jäsenmäärää oli vaikea laskea, koska varsinainen toiminta oli tauolla 
suurelta osin. Kuitenkaan jäsenrekisteristä poistopyyntöjä ei tullut kuin muutama yksittäinen tapaus. Näin ollen 
pidetään jäsenmäärämme pysyneen lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna.  Yhteensä jäseniä on jäsenrekisterin 
mukaan 379. Kasvua edelliseen vuoteen +21.  
 
Syyskausi keskeytettiin 30.11.2020 kaikkien ryhmien osalta koronaviruksen aiheuttamien sulkujen takia. Joululoma 
päätettiin aloittaa keskeytyksestä alkaen. Perusryhmille korvausta kahdesta menetetystä kerrasta ei annettu. 
Kilparyhmän voimistelijoille, joilta jäi useampi kerta pitämättä keskeytyksen takia, korvattiin kerrat seuratuotteilla.  
 
Kevätkausi jäi kokonaan väliin harrasteryhmien osalta seuran omana toimintana. Laskuja ei lähetetty, joten 
korvattavaakaan ei syntynyt. Todettiin, että odotetaan sulkujen avautumista. Tämä ei toteutunut, joten kevätkausi ei 
toteutunut harrasteryhmien osalta lainkaan. 
”Harrastamisen Suomen Mallin” myötä pidettiin kuitenkin parkour- ja voimistelukerhoja ajalla 5.2.- 23.5.2012, kun 
salisulut hellittivät: max.10 alle 12- vuotiasta henkilöä sai harjoitella kerrallaan salissa. Etenkin parkour- kerhot olivat 
täysiä ja harrastajia oli parhaimmillaan 9 leirillä maksimimäärä eli sallittu 90. 
 
Taitoryhmät, jotka harjoittelivat kisakauttaan ja uusi perustettu TG tulokkaat ryhmä, joista mietittiin saatavan 
täydennystä kisajoukkueeseen, harjoittelivat sulkujen mukaan joko etänä tai kunnan ulkopuolisissa yksityistiloissa 
koko kevään ajan. Omalle salille päästiin jälleen 19.4.2021.  
 
Seuran tarjontaan kuului syyskaudella ennen salisulkuja alle kouluikäisten voimistelukoulut, aloitusikä 1.5v. 
Kouluikäisille tarjottiin matalan kynnyksen harrasteryhmiä ja tavoitteellisempia ryhmiä. Matalan kynnyksen 
kouluikäisten ryhmiä tarjottiin kaksi, joista toinen harjoitteli Hämeenkyrön keskustassa yhteiskoululla, toinen 
Mahnalassa. Mahnalan ryhmä tukee lähiliikuntaa syrjemmällä asuville. Lähiliikunnan tukeminen on tänäkin vuonna 
ollut yksi seuran kehitekohteista. Seuran haastavimpiin ryhmiin, taitoryhmiin, haettiin tavoitteellisten ryhmien kautta 
tai valmentajan suosituksesta. Ennen taitoryhmään pääsemistä voimistelijat kävivät taitokartoituksessa, jossa 
taitoryhmien valmentajat testaavat lähtötason ja valmiuden harjoitella intensiivisemmin. Parkour- ryhmien suosio 
jatkui, joten jatkettiin kolmella parkour- ryhmällä. Parkouria voitiin harrastaa seurassamme 6-vuotiaasta aina aikuiset 
kattaen. Poikien oma telinevoimisteluryhmä jatkui, ikähaarukka oli 5-7-vuotiaat. Tässä iässä pojat usein lopettavat 
voimistelun ja siirtyvät muihin lajeihin. Tällä haluttiin kohottaa poikien motivaatiota telinevoimisteluun naisvaltaisessa 
lajissa. Aikuisilla tarjolla oli akrobatiaa, telinevoimistelua ja parkouria. Usea seuran ohjaaja kävi aktiivisesti itsekin 
aikuisharrastajien ryhmissä huvin ja hyödyn kannalta. Tämä vaikutti positiivisesti ohjauksen tasoon. Aikuisillekin oli 
tarjolla telinevoimistelun puolesta myös matalan kynnyksen ryhmä. 
 
Koronapandemia aiheutti runsaasti normaalia enemmän työtä niin hallitukselta kuin päätoimiselta työntekijälle. 
Muutoksia tuli parhaimmillaan kahden viikon välein, joten suunnitelmia hiottiin alati. Pandemian aikana seuran 
kehitystyö kuitenkin jatkui tehokkaasti. Seura teki uudelleen auditoinnin 16.4.2021. Auditointiprosessin aikana seuran 
toimintaa tarkasteltiin jälleen kriittisesti hallituksen, toiminnanjohtajan, auditoijan ja vertaisauditointia tekevän 
seuran taholta. Parannusehdotuksia tuli paljon. Auditointiprosessin tuloksena syntyi seuran koordinointia ja 
hallitustyötä tukeva vuosikello, hallinto- ja taloussääntö sekä voimistelijan polku dokumentit.  
 
Vuosikellon laatiminen toi näkyväksi hallitus- ja seuratoimijoiden työmäärän. Taloussäännön laatiminen puolestaan 
todensi hyvin tehdyn pohjan seuraorganisaatiolle. Voimistelijan polku luotiin selventämään harrastajan 
mahdollisuuksia edetä urallaan kilpailevaksi tai esiintyväksi voimistelijaksi tai harrastaa läpi elämänsä nauttien 
liikunnan riemusta. Voimistelijan polkua laatiessa, muutettiin ryhmien vaativuustasojen nimityksiä vastaamaan 
yleisesti käytettyjä luokituksia. Tavoitteellisten ryhmät muutettiin esivalmennusryhmiksi ja taitoryhmät 
valmennusryhmiksi. 



 
 
Teline- ja välinehuoltoa tehtiin myös kevään 2021 aikana. Permantomattorullia (12m) hankittiin 2 uutta ja 10kpl 
huopapermantomattoja 2x1m. Avustuskorokkeisiin haettiin tukea ”Kannustajat”- projektin tiimoilta, mutta tätä tukea 
emme saaneet. Avustuskorokkeen tarveaineet kuitenkin päätettiin ostaa ja paikallinen, hyväksi havaittu ompelija teki 
viimeistelyn. Kaikki patjat ja permannot pestiin paikallisen yrittäjän toimesta. Hyvä yhteistyökumppani hygieniatason 
nostamiselle löydettiin jatkoakin ajatellen.   
 
Seura oli saanut seuratoiminnan kehittämistukea päätoimisen palkkausta varten kausille 2019–2020 ja 2020–2021. 
Harkinnanvarainen tuki myönnettiin jatkokaudelle 2020–2021. Päätoimiseksi yhdistelmätoimeen valitun työnkuva 
selkeytyi entisestään, vaikka vuosi olikin haasteellinen koronapandemian vuoksi. Erityisesti ainoalle päätoimiselle 
työntekijälle kertyi runsaasti ylimääräistä työtä ja kesäloma jäi pitämättä. Kesälomat maksettiin suurelta osin rahana. 
Koronapandemian aiheuttamat muutokset toivat paljon haasteita työajan hallinnan kuin koordinoinninkin osalta. 
Myös IT- taitoja jouduttiin opettelemaan ja hyödyntämään. Näistä haasteista selvittiin ja saatiin paljon kehitettävää 
tulevaisuuden haasteiden varalle.   
 
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 pidettiin mielessä 
kauden keskeytyksestä ja poikkeusoloista huolimatta. 
 
Seura haki kesätyöntekijöiden palkkaamiseen tukea sekä HLU:lta että Hämeenkyrön kunnalta. Molemmista saatiin 
tukea yhden työntekijän palkkaamiseen. Seura palkkasi kaksi työntekijää. Kesätyöntekijät ohjasivat parkour- ja 
voimisteluryhmiä kahden viikon ajan. 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 osallistui muutamaan 
laaduntarkkailun merkeissä. Kehityskeskusteluja pidettiin kaksi kertaa. Työntekijät antoivat lopuksi kirjallisen 
tuotoksen oppimastaan ja kehityksen kohteista tulevaisuudessa. 
 
Yhdistyksen tilikausi on ollut 1.7.2020- 30.6.2021, mikä on sama kuin toimintakausi. 
 
2. SEURAN JOHTO 
 
Seuran toimintaa johtaa hallitus, joka valittiin vuosikokouksessa (28.7.2020). Hallitus kokoontui virallisesti kuluneena 
toimikautena yhteensä 6 kertaa. Whatsapp ryhmä ja livepuhelut olivat aktiivisessa käytössä, erityisesti koronaviruksen 
rajoitusten aikaan. Kokousten kesto oli normaalia pidempi johtuen poikkeustilanteesta.  
 
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 28.7.2020 klo 17:00. 
Päätoiminen työntekijä oli ollut vuoden töissä ja työhön oltiin tyytyväisiä. Päätoiminen työntekijä jatkaa työssään 
kokopäiväisenä. Ostopalveluita päätettiin jatkaa taitoryhmien valmennusten 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. Seuran todellista jäsenmäärää oli vaikea laskea, koska varsinainen toiminta oli 
tauolla suurelta osin. Kuitenkaan jäsenrekisteristä poistopyyntöjä ei tullut kuin muutama yksittäinen tapaus.  



 
 
Näin ollen pidetään jäsenmäärämme pysyneen lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna.  Yhteensä jäseniä on 
jäsenrekisterin mukaan 379. Kasvua edelliseen vuoteen +21.  
 
Teamgym nosti suosiotaan jättäen tanssillisen voimistelun pois tarjonnasta. Teamgymin harrastajamäärä tuplaantui. 
Muut ryhmät pysyivät ennallaan. 
 
Koronarajoitusten takia jäi kokonaan joulujuhla, taitoleiri ja kevätjuhlan näytös pitämättä ja sitä kautta taitomerkit 
saamatta voimistelijoilta tänä kautena.  
 
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. Tämän kauden koulutukset kuitenkin 
jäivät vähäiseksi koronarajoitusten takia. Suomen Voimisteluliiton koulutuslisenssiä ei päätetty jatkaa enää vuodelle 
2021, koska sen saamat edut koettiin huonoiksi koronarajoitusten takia.  
 
Päävalmentaja Ulrika Rissanen kävi kouluttautumassa akrobatia show leirillä 18.-19.6.2021. 
 
 
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 ehdittiin pitää ennen koronaviruksen mukanaan tuomia rajoitteita toimintakautena vain 
kerran.  
 
Ulkoinen: 
Tiedotusvastaavana toimi Ulrika Rissanen, joka päivitti seuran nettisivuja ja lähetti viralliset, koko seuraa koskevat 
viestit sähköpostitse. Facebook- sivustoa päivitti markkinointivastaava Aino Hakala ja seuran pj. Iivari Hyvönen. 
Instagram tiliä päivitti markkinointi- ja mainosvastaava Aino Hakala sekä toiminnanjohtaja Ulrika Rissanen. Suurin osa 
ohjaajista tiedotti voimistelijoita myös whatsapp viestein. 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 tiedotusta sai kiitosta korona-ajan haasteissa eri tahoilta.   
 
Mainostusta ei tehty, koska ei ollut tarjontaakaan uusille harrastajille.  
 
 
 
8. VIRKISTYSTOIMINTA 
 
Ohjaajien ja hallituksen virkistyspäiviä ei toteutettu koronarajoitusten takia lainkaan tällä kaudella. Ohjaajia 
muistettiin seuratuottein. 
 



 
 
9. HARJOITUSKAUSI 
 
Syyskausi: 17.8. – 29.11.2020 (kausi keskeytetty normaalia aiemmin) 
 
Kevätkausi 11.1. – 23.5.2021 (vain kilpailevien ja kilparyhmään valmistavien ryhmien osalta) 
 
Kesäkausi 24.5.-1.7.2021 (vain aikuisharrastajien, kilpailevien ja kilparyhmään valmistavien ryhmien osalta) 
 
2019–2020 KAUDEN RYHMÄJAKO 
 

 
 
Salivuorojen vaihtoajat olivat tälläkin kaudella 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.  
 
 
10. JUHLAT, ESITYKSET/ KILPAILUT, EDUSTUKSET JA LEIRIT  
 
12.6.2021 pidettiin pitkän tauon jälkeen ensimmäiset livekisat Tampereella 12.6.2021. Teamgym kilpailuihin 
osallistuttiin kilpaharraste (KiHa) luokassa kahden joukkueen voimin: Sapphires ja Mysterix. Kilpailijat saivat 
kaksoisvoiton. Voitonjuhlia ja päättäjäisiä pidettiin 20.6.2021 aktiviteettien merkeissä. Joukkueiltaa sponsoroi osin 
Hesburger ja Megazone. 
 
 
Taitoleiri, kevätnäytös ja kesäleirit peruutettiin koronavirusepidemian vuoksi.  
 
Taitoryhmäläisten tanssillisen voimistelun harrastajat tekivät jouluisen tanssiesityksen, joka jaettiin jäsenistölle SoMen 
kautta. Taitoryhmäläiset osallistuivat myös Kummit ry:n mielenterveyshankkeeseen etänä suoritetun tanssihaasteen 
muodossa. Telinevoimistelun etästaran suoritti 3 taitoryhmän voimistelijaa ja teamgymin etästaran Boosters joukkue. 
 



 
 
 
11. SEURAN TALOUS 
 
Toimintavuosi oli taloudellisesti vakaa koronapandemiasta huolimatta. Vaikka kuluja syntyi järjestettävien 
pienryhmien aiheuttamien lisääntyneiden salivuorojen ja/ tai yksityissalien kalliimpien hintojen takia, jäi muita suuria 
kuluja pois kuten joulujuhlat, kevätnäytös ja ohjaajien matkakulut. Muutamia hankintoja tehtiin.  Salitoiminta 
vuokrakuluineen oli huomattavasti normaalia pienempi, koska kevätkaudella ei harrasteryhmiä toteutettu lainkaan ja 
kunta antoi salivuorot -50% hinnalla. Tulojakaan ei toki juuri tullut, koska kevätkaudelta ei saatu lainkaan 
harrasteryhmien kausimaksuja. Budjetti jäi jälleen ylijäämäiseksi, mikä luo turvaa koronavirusepidemian mahdolliseen 
vaikutukseen harrastajamäärissä ja päätoimisen palkkaamisen jatkuvuuteen. 
 
 
12. MUUTA 
 
Seuran ohjaajatilanne on ollut hyvä viime vuosina. Koronavuosi vaikutti ohjaajien motivaatioon. Tänä vuonna 
rekrytointia jouduttiin tekemään normaalia enemmän. 3- vuotiaiden rekrytointi on vielä apuohjaajien osalta kesken 
kauden loppuessa. Muutoin ohjaajat on saatu haalittua kaikkiin ryhmiin hyvin vahvuuksin. Ohjaajakaarti on 
kouluttautunutta ja suurin osa runsaan kokemuksen omaavaa. Moni ohjaaja on myös innostunut itse treenaamaan 
lajia, joka tuo syvyyttä ohjaamiseen. Osan kokemus ja koulutustausta vastaa jo päätoimisen ohjaajan tasoa. Ohjaajia 
on varaa rekrytoida vielä lisää tarpeen vaatiessa kauden alussa.  
 
    
 
______________________________               _______________________________ 
Ulrika Rissanen, toiminnanjohtaja Iivari Hyvönen, pj. 


