
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2019- 2020 
 
 
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 jatkoi edelleen tasaista kasvua tänä vuonna. Seura on 
kasvanut toiseksi suurimmaksi seuraksi Hämeenkyrössä. Yhteensä jäseniä oli tällä kaudella 348 kasvua 22 jäsenen 
verran. Laskelma on tehty kauden viimeisimmissä harjoituksissa, joten jäsenmäärä on sama kuin aktiivisten 
osallistujien määrä. Voimistelijat kävivät harjoituksissa 1–5 kertaa viikossa ryhmästä ja taitotasosta riippuen.  
 
Seuran tarjontaan kuului 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. Tänä vuonna tarjottiin mahdollisuus oheistreeneihin kaikille 
kouluikäisille. Parkour- ryhmien suosio jatkui, joten kevätkaudeksi perustettiin kolmas ryhmä ja ryhmäjakoja tasattiin 
ikä- ja taitotason mukaisiksi. Parkouria on nyt mahdollista harrastaa 6-vuotiaasta lähtien kattaen aikuisetkin.  Toisena 
uutuutena lisäsimme pojille oman telinevoimisteluryhmän, jonka ikähaarukka oli n5-7-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. 
 
Kehitystyö jatkui. Suomen Voimisteluliiton myöntävän olosuhdetuen turvin hankittiin nojapuut, jotka ovat nostaneet 
seuran telinevoimistelun laatua entisestään. Nojapuut löysivät heti paikkansa harjoituksissa ja ovat olleet ahkerassa 
käytössä. 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 vuoden aikana, tunteja kertyi plussan puolelle. Tähän vaikutti osaltaan runsaat muutokset seuran 
toiminnassa ja harjoittelussa koronaviruksen takia.  
 
Kehitysyhteistyötä jatkettiin taitoryhmien osalta vierailevien valmentajien toimesta. Lahden Reippaista vieraili 
valmentaja Maria Halttunen mukanaan miesten telinevoimistelun 4-tasolla kisaava, SM- tasolle tähtäävä 
telinevoimistelija Aleksi Tuominen. Aleksi Tuominen toimi esimerkkivoimistelijana taitoryhmien lisäksi myös aikuisten 
ryhmässä. Tampereen voimistelijoista kävi valmentaja Maria Suihkola tarkastelemassa kisatasoa ja antamassa hyviä 
harjoitteita ja ohjeita kilpailu-uraa haluaville voimistelijoille. Seurakummin roolissa salillemme saatiin Espoon 
Telinetaitureiden kilpatoiminnan koordinaattori ja valmentajana toimiva Kira Lindqvist. Seurakummin tärkein anti oli 
kisaan valmistautuminen niin käytännön asioiden kuin henkisen valmentautumisen osalta. Vierailevilta valmentajilta 
saatiin runsaasti hyviä ideoita toiminnan ja harjoittelun kehittämiseen entisestään. 
 
Voimisteluseura säännöt uudistettiin vastaamaan uutta toimintamallia ja roolitusta. tärkeimpänä sääntömuutoksena 
tuli toiminnanjohtajan allekirjoitusoikeus.  
 
Seurassa keskeistä on edistää liikunnan ja voimistelun monipuolista harrastamista sekä lisätä kiinnostusta liikkumiseen 
eri ikäkausina. Seura haluaa tarjota kaikille halukkaille voimistelua sen eri muodoissa. 
 
Yhdistyksen tilikausi on ollut 1.7.2019- 30.6.2020, mikä on sama kuin toimintakausi. 
 



2. SEURAN JOHTO 
 
Seuran toimintaa johtaa hallitus, joka valittiin vuosikokouksessa (30.7.2019). Hallitus kokoontui virallisesti kuluneena 
toimikautena yhteensä 6 kertaa. Koska suurin osa hallituksen jäsenistä oli aktiivisesti salilla ohjaustoiminnassa, 
pohdittiin asioita myös ohjausten jälkeen salilla. 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 30.7.2019 klo 18:00. 
Hallitus oli palkannut päätoimisen työntekijän ja valintaan oltiin tyytyväisiä. Ostopalveluita päätettiin jatkaa 
taitoryhmien valmennusten osalta. Matkakorvaus- ja kulupalkkiot päätettiin yksimielisesti. Muutoin käytiin läpi 
sääntömääräiset asiat. 
 
4. JÄSENYYS JA JÄSENASIAT 
 
Seuran jäsenmäärä kasvoi jälleen. Kaikki lapsille ja nuorille suunnitellut ryhmät tulivat täyteen. Tänä vuonna tarjontaa 
oli jo niin runsaasti, että ainoastaan parkour ryhmiin joutui varasijalle. Tämäkin asia ratkaistiin organisoimalla 
salivuoroja uudelleen ja perustamalla kevätkaudelle uusi parkour- ryhmä. Kesken kauden ilmoittautuneet joutuivat 
varasijalle, mutta osa heistä pystyttiin ottamaan mukaan toimintaan myöhemmin. Kaikki voimistelijat, ohjaajat ja 
hallituksen jäsenet olivat myös seuran jäseniä.  
 
Tämän kauden suurin muutos ryhmämuutosten osalta oli poikien telinevoimisteluryhmän perustaminen. Freestyle 
ryhmä poistettiin tilalta. Freestyle ryhmä ei ollut ottanut jalan sijaa ja poikien oma ryhmä koettiin tarpeelliseksi. Uusi 
ryhmä saavutti osallistujamäärätavoitteensa. Lisäksi kokeiltiin aikuisille matalan kynnyksen ryhmää ”oikeesti aikuiset” 
nimikkeellä. Ryhmäkoko supistui melko pieneksi, joten jatko on katkolla. Ryhmälle asetetaan minimiosallistujamäärä. 
Ilmoittautumisten perusteella päätetään, jatkuuko ryhmä vai ei. Muut ryhmät jatkoivat toimintaansa vakiintuneina.  
 
Edellisellä kaudella lisätty taitoryhmien harrastepäivien määrä oli todettu hyväksi, joten sitä jatkettiin. Tuloksia syntyi, 
kehitystä oli havaittavissa kaikissa taitoryhmissä. Lisäksi oheistreenien lisääminen toi toivottua tulosta myös aerobisen 
kunnon kohottajana, joka telinevoimistelussa ei ole näytellyt niin suurta roolia. Taitoryhmien voimistelijoista koottiin 
motivoituneet, halukkaat kilpailijat. Kilpailuun tähtääviä voimistelijoita tuli niin paljon, että muodostettiin kaksi 
kisajoukkuetta Sapphires ja Mysterix. Nuoret itse kehittivät nimensä ja osallistuivat kisapukujen suunnitteluun.  
 
Koronaviruksen rajoitusten takia seuran ja voimistelijoiden ensimmäiset kisat peruttiin päivää ennen h-hetkeä. 
Kilpailuja varten varattu hotellimaksu oli jo maksettu. Varaus peruttiin, mutta rahoja ei saatu takaisin. Bussimatkan 
peruutuksesta ei syntynyt kuluja. Kilpailuun tehdyt käytännön järjestelyt toimivat nyt oppitunteina seuraaviin kisoihin, 
jotka järjestetään.  
 
Koronarajoitusten takia jäi kokonaan taitoleiri ja kevätjuhlan näytös pitämättä ja sitä kautta taitomerkit saamatta 
voimistelijoilta tänä kautena.  
 
Koronavirus keskeytti myös muiden ryhmien normaalin toiminnan. Etätreeneihin siirryttiin vajaan kahden viikon tauon 
jälkeen taitoryhmien osalta. Etätreenien toimivuuden takia, niitä laajennettiin ensin aikuisryhmille ja lopulta koko 
seuran ryhmät kattavaksi. Osa koki etätreenit mielekkäiksi, osa ei saanut vastaavaa hyötyä. Lämpimien ilmojen 
saapuessa ja rajoitusten lieventyessä etätreenit muutettiin lähitreeneiksi ulkotiloissa. Päävalmentaja veti ulkotreenejä 
koko seuran jäsenistölle pienryhmissä. Ulkotreeneihin ilmoittautuivat halukkaat  erikseen ja näin saatiin 



osallistujamäärät pysymään sallittuina. Treenit pidettiin päävalmentajan omalla pihalla, joka oli muuntautunut 
telinevoimistelusalin omaiseksi valmentajan voimistelupuistorakennus innostuksen saattelemana. 
 
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 
 
Seuran tavoitteena oli edellisellä kaudella ohjaajien kouluttautuminen ja tätä kautta ohjauslinjojen yhtenäistäminen. 
Kouluttautuminen koettiin erittäin merkittäväksi seuran laadun kannalta, joten seura hyväksyi Tampereen 
Voimistelijoiden kanssa yhteistyösopimuksen Suomen Voimisteluliiton koulutuslisenssistä vuosiksi 2019–2020. 
 
Päävalmentaja Ulrika Rissanen kävi seuran ja naisten liikuntasäätiön tukemana korottamassa pätevyyttään naisten 
telinevoimistelun tason II valmentajaksi . Lisäksi Ulrika Rissanen kouluttautui Suomen Voimisteluliiton kouluttajaksi ja 
näin ollen sai pätevyyden kouluttaa myös oman seuran väkeä. Keväälle suunnitellut koulutukset jäivät pitämättä 
koronatilanteen vallitessa.  
 
Koulutusmyönteinen ilmapiiri kannusti ohjaajia kouluttautumaan pidemmällekin. Naisten telinevoimistelun lajitaidon 
koulutuksen kävi Aino Hakala, Iivari Hyvönen, Mari Penttilä, Sami Rissanen. Ulrika Rissanen piti koulutusta niin hyvänä, 
että kävi kertaamassa koulutuksen uudelleen.  
 
Ennen kauden alkua Ulrika Rissanen piti 12.8.2019 sisäisen koulutuksen, joka toimi myös perehdytyksenä uusille 
ohjaajille. Sisäisessä koulutuksessa käytiin läpi seuran visio, arvot, tavoitteet ja toiminta. Turvallisuussuunnitelmaan 
perehdyttiin myös ja keskusteltiin ohjaajien vastuu- ja velvollisuusasioista. Ohjaajille kerrottiin vakuutuksista ja muista 
tärkeistä toimintaa koskevista asioista kuten tietosuojalaista.  
 
Hyväksi havaittu toimintamuoto ohjaajien vapaaharjoitteluvuoroista sai jatkoa. Vapaavuoroja pidettiin muutaman 
kerran kaudessa. Vapaavuorolla ohjaajat pääsivät kehittämään sekä voimistelu- että avustustaitojaan. 
Vapaaharjoitteluvuoroilla myös käytiin läpi haasteellisia tai tarkennusta vaativia tilanteita, joita ohjaustunneilla oli 
eteen ilmaantunut. Toimintakauden aikana oli yhteensä 4 vapaaharjoitteluvuoroa. Vapaaharjoitteluvuorojen 
ohjaajamäärä oli runsaampi kuin edelliskausina, koska ohjaajien perheet kutsuttiin myös mukaan ja nuoret 
apuohjaajat innostuivat myös käymään vapavuoroissa.  
 
 
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. Lisäksi pienimuotoisia palavereita pidettiin usein etänä eri kokoonpanoin. 
 
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 pääasiassa Aino Hakala. 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. Seuravaatevastaavan suurin 



panos oli seuravaatemalliston laajennus ja uusien tuotteiden suunnittelu. Aikuisten akrobatiaryhmä sai mm. uudet 
näyttävät topit. Viime kaudella brändätyt tuotteet saivat hyvin jalan sijaa toiminnassa. Telineturvallisuusvastaavan 
tärkein työ painottui ilma-akrobatiavälineiden tarkistukseen. 
 
Seuran tiedotus sai jälleen kehuja osallistujilta ja eri tahoilta.  
 
Mainostus tapahtui tällä kaudella lähes kokonaan SoMen kautta. Vain muutama ilmoitus jaettiin ilmoitustauluille. 
 
Harrastajalta toiselle kulkeutuva tieto toimi parhaana mainostajana. 
 
 
8. VIRKISTYSTOIMINTA 
 
Ohjaajat ja hallitus virkistäytyivät syyskauden päätteeksi Kauhtuan saunalla 4.1.2020. Päivämäärä venyi ohjaajien 
työkiireiden vuoksi. Kevätkauden virkistyspäivä jäi viettämättä koronavirusepidemian vuoksi.  
 
 
9. HARJOITUSKAUSI 
 
Syyskausi: 19.8. – 15.12.2018 
 
Kevätkausi 7.1. – 17.5.2019 (alkuperäinen suunnitelma) 
Kevätkausi keskeytyi 12.3.2020. Etätreenit alkoivat 22.3.2020. Etätreenejä jatkettiin 25.5.2020 asti.  
Kevätkautta korvattiin ulkotreenein viitenä eri päivänä 3,8,9,10. ja 14.6. 
 
Kesäkausi 1.6.-1.7.2020 Kesäkausi pidettiin ulkotreenien muodossa.  
Kesäkausi oli suunnattu vain taitoryhmäläisille ja aikuisharrastajille. 
 
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. Vanhempien kanssa keskusteluihin ei jäänyt salilla juuri 
aikaa, joten ylimääräiset vanhempainpalaverit pidettiin osalle ryhmiä. Ohjaajien, vanhempien ja voimistelijoiden 



joustavuus mahdollisti ryhmien toiminnan. Saliperuutuksia tuli YO- kirjoitusten vuoksi ja muutamia ylimääräisiäkin 
peruutuksia tuli. Peruutusvuorot järjestettiin yhteiskoulun tanssisalissa, monitoimikeskus Sillassa, Koskilinnassa, 
Mahnalan Toukolassa ja ulkona. Ohjaaja sai itse päättää poikkeuskertojen sijainnin ja vapaiden salivuorojen puitteissa 
myös päivän ja kellon ajan. Salivuorot oli haettu, mutta ne peruttiin heti, jos ja kun ohjaajat päättivät pitää 
poikkeuskerrat ulkona.  
 
Perjantain harjoituspäivä osoittautui haasteelliseksi toistuvien, lyhyen varoitusajan peruutuksien vuoksi. 
 
 
10. JUHLAT, ESITYKSET/ KILPAILUT, EDUSTUKSET JA LEIRIT  
 
Valmentaja Ulrika Rissasen osallistui ohjaajakollegansa Emmi Lehdon kanssa syyskuussa 2019 Hyvinvointi Virtaa 
Iisakissa- tapahtumaan. Parkour-henkisiä ohjaustuokioita pidettiin kaksi peräkkäin. 
 
Toiminnanjohtaja Ulrika Rissanen kävi hakemassa kehitysideoita seuran toiminnan kehittämiseen ja verkostoitumassa 
päätoimisten päivässä syksyllä 2019. 
 
Taitoryhmien osallistujat kutsuttiin Hämeenkyrön kunnan henkilöstölle järjestettyyn juhlaan esiintymään 22.11.2019. 
Valmentaja Ulrika Rissasen kokosi halukkaista voimistelijoista ryhmän ja loi koreografian akrobatiaa, telinevoimistelua 
ja teamgymin vapaaohjelmaa hyödyntäen. Esitys sai kehuja katsojilta.  Esityksen tuotto käytettiin kisapukujen 
suunnittelumaksuihin.  
 
Ilmavolttiradan ohjatun syntymäpäivätuokion vetäjänä toimi Elisa Lehtinen tammikuussa 2020. 
 
Valmentaja Ulrika Rissanen yhdessä taksvärkkiläisen Sami Rissasen kanssa kävi pitämässä Parkour- päivän Kyröskosken 
koulun liikuntapäivässä helmikuussa 2020.  
 
Joulujuhla ideaa kehitettiin seuran kasvaneen harrastajamäärän takia. Päädyttiin pitämään kaksiosainen joulurata 
15.12.2019, jossa jaoteltiin pienemmät ja isommat harrastajat vanhempineen. Näin saatiin pienemmille turvattua 
hauska toimintatuokio ja isommille sopivia haasteita. Taitoryhmäläisistä koottu ryhmä esiintyi kahteen kertaan 
molempien juhlien alkajaisiksi. Ohjaajien talkoohenki oli jälleen suuri ja juhlat onnistuivat hyvin. Toimintamallia 
kiiteltiin, ruuhkaa ei syntynyt kuten aiemmin. 
 
Harjoittelukilpailut järjestettiin helmikuussa 2020 kilpailuun lähtevien henkisen valmiuden parantamiseksi. Yleisönä 
toimivalmentajat ja muiden ryhmien voimistelijat. 
 
Taitoleiri, kevätnäytös ja kesäleirit peruutettiin koronavirusepidemian vuoksi. 
 
 
11. SEURAN TALOUS 
 
Toimintavuosi oli taloudellisesti vakaa. Useita hankintoja pystyttiin tekemään. Salitoiminta vuokrakuluineen oli suurin 
menoerä. Muita suurempia menoeriä olivat hankinnat, ohjaajien matkakorvaukset, ostopalvelut ja palkkiot.  Tuloja 
olivat lukukausimaksut, kunnan toiminta-avustus, opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki, 
esiintyminen ja tilausohjaus. Budjetti jäi jälleen ylijäämäiseksi, mikä luo turvaa koronavirusepidemian mahdolliseen 
vaikutukseen harrastajamäärissä ja päätoimisen palkkaamisen jatkuvuuteen. 
 
 
12. MUUTA 
 
Seura haki ”Kesäduuni OP:n piikkiin” kampanjaan mukaan. Kampanjan tarkoitus oli madaltaa seurojen kynnystä 
palkata kesätyöntekijä. Seuralle myönnettiin 400 € tuki, joka käytettiin kokonaisuudessaan kesätyöntekijän palkkaan. 
Kesätyöntekijän avoimesta paikasta tehtiin työpaikkailmoitus, järjestettiin haastattelu ja palkattiin kesätyöntekijäksi 
Laura Mänty nimikkeellä kesäleiriohjaaja. Kesätyöntekijän palkkaus sujui hyvin. Koronatilanteen vuoksi työnkuvaa 
jouduttiin muokkaamaan ja suunnittelemaan muutamaan kertaan. Kesätyöntekijä Mänty oli mukautuvainen ja suoritti 
kesätyönsä mallikkaasti.   
 



Seuran ohjaajatilanne on ollut hyvä viime vuosina. Tänäkin vuonna ryhmät saatiin jaettua hyvin ohjaajille. Ainoastaan 
Taaperot ryhmän vastuuohjaajan rekrytointi on vielä avoin syksyn 2020 osalta. 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. Ohjaajissa on myös paljon 
nuoria, joka kehittää seuraamme osaltaan. Ohjaajia on varaa rekrytoida vielä lisää tarpeen vaatiessa kauden alussa.  


