
 

 

 

Kajaanin Elo ry. 
 

Toimintakertomus 2019



 

 

 

Sisällys 
TOIMINTAKERTOMUS 2019 .......................................................................................................... 1 

HALLINTO ........................................................................................................................................ 2 

JÄRJESTÖTOIMINTA ...................................................................................................................... 4 

KOULUTUSTOIMINTA ................................................................................................................... 4 

HARJOITUSTOIMINTA ................................................................................................................... 5 

KILTATOIMINTA ............................................................................................................................. 7 

ESIINTYMISET ................................................................................................................................. 7 

MUU TOIMINTA............................................................................................................................... 7 

HUOMIONOSOITUKSET ................................................................................................................. 8 

TIEDOTUS JA PR-TOIMINTA ......................................................................................................... 8 

SEURAN TALOUS ............................................................................................................................ 9 

KATSAUS TULEVAAN TOIMINTAAN ....................................................................................... 10 



1 

 

 

 

 TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Vuosi 2019 oli seuran 110. toimintavuosi. Seuran taloudellinen tilanne on parempi 

kuin muutamaan vuoteen jäsenmäärän nousun vuoksi. Seura toimii yhä avustusten ja 

lisävarainhankinta keinojen tukemana. Hankinnat on tehty harkiten ja jäsenmäärä on 

pyritty vakiinnuttamaan.  

 

Seuran toimintaa on vuoden aikana pyritty tukemaan erinäisillä tempauksilla. 

Keväällä 2019 järjestimme jälleen tavallisen tuntiohjelmamme lisäksi Toukotreenit – 

kevätjumpan, jota järjestettiin kahdesti viikossa toukokuun ajan, kaiken kaikkiaan 

kuusi kertaa. Toukotreeneihin osallistuminen vaati jäseniltä erillisen maksun, jonka 

pystyi suorittamaan kertamaksuna tai koko jumppasarjan käynteihin oikeuttavana 

osajäsenmaksuna. Toukotreenien lisäksi järjestimme välipäiväjumpan sekä 

kesäjumppaa. 

  

Tuntitarjonta oli edelliseen vuoteen verrattavissa, mutta jatkuvasti seurassa olevan 

budjetin vuoksi kannattamattomia tunteja on jouduttu kuitenkin myös lopettamaan. 

vähäisen kysynnän vuoksi. Tuntitarjontaa on pyritty päivittämään vastaamaan tämän 

päivän kysyntää, luopumatta kuitenkaan seuran perinteistä.  

 

Kajaanin kaupunki myönsi Kajaanin Elolle 2103€ suuruisen toiminta-avustuksen. 

Toiminta-avustuksen määrä nousi viime vuoteen nähden nuorten tuntien lisääntyneen 

kävijämäärän ansiosta.  

Lisäksi Kajaanin Elo sai Kaupungilta lasten- ja nuorten liikunnan tukemiseen 259€ 

suuruisen avustuksen ja Loiste myönsi toiminnan tukemiseksi 700€ suuruisen 

avustuksen.  
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 HALLINTO 

 Vuosikokous 
Kevätkokous pidettiin 15.3.2019 Kajaanin Elon varastolla, Varastokatu 9:ssä. 

Puheenjohtajaksi valittiin Suvi Rönkkö ja sihteerinä toimi Roosa-Maria Rönkkö. 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Savolainen ja Jonna 

Kemppainen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.  

 

Syyskokous pidettiin 24.11.2019 Elon varastolla, Varastokatu 9:ssä.. Puheenjohtajaksi 

valittiin Roosa-Maria Rönkkö ja sihteerinä toimi Minna Möttönen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helmi Levy ja Noora Savolainen. 

Kokouksessa valittiin johtokunta vuodelle 2020. 

 Johtokunta 
Syyskokous 16.11.2018 valitsi vuodelle 2019 seuran puheenjohtajaksi Marjo Kallion 

ja johtokuntaan seuraavat henkilöt: 

   

Minna Karppinen, aikuisten liikunnan vastaava, varapuheenjohtaja 

Noora Savolainen, perheliikunnan ja tanssillisen voimistelun vastaava 

Kaisa Loikkanen, aikuisten liikunnan vastaava 

Roosa-Maria Rönkkö, sihteeri    

Minna Möttönen, rahastonhoitaja 

Jonna Kemppainen, johtokunnan jäsen 

 

Johtokunta kokoontui viralliseen kokoukseen vuoden 2019 aikana 12 kertaa. 

Johtokunta oli vuoden aikana kokousten lisäksi koolla varaston siivoustalkoiden sekä 

Elon juhlan merkeissä. Näissä yhteyksissä ei tehty seuran toimintaa liittyviä päätöksiä 

vaan pyöritettiin seuran asioita.   

 Toiminnantarkastus 
Toiminnantarkastajina vuonna 2019 toimivat Mervi Haverinen ja Tiina Levy. 

 Henkilöstö 
 Kertomusvuoden aikana seuralla on ollut 20 sivutoimista ohjaajaa. 

 

Kajaanin Elo ry:n ohjaajina toimivat vuonna 2019 seuraavat henkilöt: 

Amina Miloudi 

Leila Tauriainen 

Annika Järvenpää 

Mervi Haverinen 

Essi Saari 

Senni Kemppainen 

Mirell Dyster 

Tuija Nuutinen  

Noora Savolainen 

Emma Lokkila 

Minna Möttönen 

Johanna Karjalainen 

Soli Karjalainen 

Viivi Vuoti 

Helmi Levy 

Emmi Heikkinen 

Katja Kankkunen 

Jenni Humalajoki 

Salla-Sisko Ala-Hiiro 

Marjo Tuhkanen 
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Ohjaajatilanne on hyvä ja ohjaajien keskuudesta on löytynyt tarvittaessa suhteellisen 

hyvin sijaisia. Myös seuran vakituisten ohjaajien ulkopuolelta on saatu yksittäisiä 

sijaistajia. Vain yksittäisiä tunteja on jouduttu perumaan. 

 Seuran jäsenistö 

 

Vuonna 2019 Kajaanin Elo ry:n jäsenmäärä oli 157 henkeä. Jäsenmäärässä vuonna 

2019 aikuisiksi on laskettu 16 vuotta täyttäneet. 

Vuonna 2019 seuran jäsenmäärä on tilastojen mukaan laskenut melkein sadalla 

jäsenellä verrattaen edellisvuoteen, jolloin luku lähti nousuun. Jäsenmaksuja on 

kuitenkin maksettu johtokunnan laskelmien mukaan kuluneena vuonna, enemmän 

kuin aiempina vuosina. Johtokunta otti vuonna 2019 jäsenrekisterin ylläpidon itselleen 

Kainuun liikunnalta, joten lukujen valossa päädyimme epäilemään, että 

jäsentilastoissa on ollut usean vuoden ajan merkittynä haamujäseniä tai tuplajäseniä. 

Uuden tilastointitavan vuoksi luvut eivät ole toisiinsa nähden vertailukelpoisia sillä 

aiemman tavan mukaan jäsen on joissain tapauksissa laskettu tilastoon kahdesti.  Elon 

jäsenkausi alkaa edellisen vuoden syksyllä ja jatkuu läpi seuraavan vuoden kevään. 

Koska tilasto tarvitaan kalenterivuodesta, tähän on aiemmin saatettu merkitä edellisen 

vuoden syksyn puolella syys- ja kevätkauden jäsenmaksun maksanut jäsen, joka on 

maksanut seuraavan syksynä tulevan toimintakauden syys- ja kevätkauden 

jäsenmaksun, kahteen kertaan.  

Virheellinen rekisterinpito on aiheuttanut aiempina vuosina ihmetystä seuran 

taloudellisen tilanteesta johtokunnan keskuudessa. Valitettavasti tällä on ollut 

vaikutusta myös liitolle ilmoittamiimme jäsenmäärätilastoihin, sillä olemme luottaneet 

meille tuotettuun tilastoon. 

Jatkossa jäsenrekisteristö siivotaan vuosittain ja jokainen jäsen täyttää 

jäsentietolomakkeen, josta tiedot kirjataan rekisteriin. Tällöin saamme tarkan tilaston 

vuoden jäsenmääristä.  

 

 

  

 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Tytöt 51 82 72 63 50 81 82 97 112 134 

Naiset 98 162 133 131 170 177 186 309 325 342 

Miehet 1 3 0 0 2 4 0 0 5 0 

Pojat 7 6 0 3 20 15 20 19 26 35 

YHTEENSÄ 157 253 205 197 240 273 288 430 463 542 
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 JÄRJESTÖTOIMINTA 

Järjestötoiminnan osalta olemme keskittyneet seuran pyörittämiseen. Olemme 

pyrkineet osallistumaan voimisteluliiton sekä Kainuun Liikunnan vuosikokouksiin, 

mutta vähäisten resurssien puitteissa, emme ole tähän pystyneet. 

Olemme tehneet tänäkin vuonna yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa 

mm. kevätnäytöksen puitteissa. 

 Edustus liiton vuosikokouksessa 

Liiton vuosikokouksessa seurallamme ei ollut edustajaa. 

 Muut edustukset 

Kainuun Liikunnan kevätkokouksessa ja syyskokouksessa seurallamme ei ollut 

edustajaa.  

 KOULUTUSTOIMINTA 

Koulutustoiminnassamme olemme pyrkineet kehittämään ohjaajiemme osaamista ja 

tukemaan heitä tehtävissään. Koulutustoimintamme keskittyy ohjaajakoulutukseen. 

Olemme aktiivisesti kannustaneet ohjaajiamme osallistumaan Voimisteluliiton 

järjestämiin koulutuksiin. 

Vuoden 2019 aikana kaksi seuramme tanssillisen voimistelun ohjaajaa kävi 

Voimisteluliiton järjestämässä Voimisteluohjaajan startti -koulutuksessa Oulussa. 

Pitkästä aikaa löytyi hyvä, yhden päivän mittainen, koulutus, jonne ohjaajillamme oli 

mahdollista osallistua. Koko vuoden tiedotimme ohjaajiamme mahdollisista 

koulutuksista, jonne voisivat halutessaan osallistua. Seura kustansi 40% koulutuksen 

hinnasta sekä matkustuksen. 
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 HARJOITUSTOIMINTA 

Vuonna 2019 Kajaanin Elon ryhmät olivat: 

       

     Kevät Syksy 

       

     ryhmää ryhmää 

Alle kouluikäisten liikunta: 

Taaperojumppa   1 0 

Touhujumppa 3-6v (perheparkki)  2 3 

Satutanssi 4-7v   1 1 

  

Tyttöjen voimistelu ja tanssillinen voimistelu: 

Tanssillinen voimistelu 6-9-v.  1 2 

Tanssillinen voimistelu 10-14-v.  2 2 

Tanssillinen voimistelu yli 14-v.  2 2 

 

Aikuiset naiset ja miehet 

Trimmi    3 4 

Kehonhuolto, Niska ja Hartiat  0 1 

Venyttely    1 1 

Kahvakuula kuntotreenit   1 1 

Kuntojumppa   1 1 

Dance!    1 0 

Jooga    1 0 

HIIT- tehotreenit   1 1 

Vatsa-Pakara-Reisi - treenit  0 1 

LIIT -treeni    0 1 

       

Yhteensä    18 22 

 

 

Seuran tunnit käynnistyivät vuodenvaihteen jälkeen 14.1.201 ja päättyivät keväällä 

29.4.19. Syksyllä tunnit alkoivat 2.9.19 ja päättyivät joulun alla 13.12.19. 

 

 

 Perheliikunta 

Vuonna 2019 perheliikuntaa pyrittiin järjestämään kaikille alle kouluikäisille. 

Pääsyynä tuntien vähyyteen on edelleen Kajaanin kaupungilta huonosti lapsille 

toimivien salivuorojen saanti. Kuten edellisilläkin toimintakausilla hyödynsimme 

salivuoroja jakamalla saleja kahdelle ryhmälle. Perheparkki-konsepti on koettu 

hyväksi ja jatkoimme sitä toimintakaudella. Syksyllä 2019 lisäsimme yhden 

perheparkki -tunnin viikko-ohjelmaan, mutta ajankohta osoittautui huonoksi, ja tunti 

lopetettiin ennen syyslomaa vähäisen kävijämäärän vuoksi. 

Taaperojumppaa yritettiin tarjota kevään ajan 1-3- vuotiaiden ikäryhmälle, mutta tunti 

jouduttiin lopettamaan vähäisen osallistuja määrän vuoksi, eikä tuntia tästä syystä 

otettu mukaan syksyn ohjelmaan.  
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 Terveysliikunta 

Keväällä 2019 ohjaajien vaihtuvuus aiheutti isoja ongelmia, mutta syyskaudella 

tilanne tasaantui ja ohjaajat eivät vaihtunut. Myöskin sijaistukset onnistuivat syksyllä 

sujuvasti omien ohjaajien toimesta.  

Syksyllä 2019 salivuorotilanne koheni huomattavasti, saimme salivuorot myös 

keskiviikolle (Kättö Areena) ja perjantaille (Seminaarin koulu). Lehtikankaan alueen 

salivuorot pysyivät samana, samoin Keskuskoulun. Jumppaajien keskuudessa 

salivuorotarjonnan lisääntyminen sai kiitosta, Kätönlahden ja keskustan alueen tunteja 

on kaivattu jo monena vuonna. Kätönlahden koulun uusi Kättö Areena mahdollisti 

tuntien pidon sisäilmaltaan puhtaassa salissa. Venyttelytunnit eivät alkaneet lainkaan 

syksyllä 2019, muutoin yhtään tuntia ei lakkautettu kesken kauden. Venyttely ja 

kehonhuolto olivat jaetussa salissa maanantaina klo 18.30-19.30 Keskuskoululla, sen 

vuoksi venyttelytunnille ei ollut tulijoita. Kaikilla muilla tunneilla oli kävijöitä, 

suosituimpia tunteja olivat edelleen trimmi -tunnit.  

Jumppatempauksia järjestettiin myös vuonna 2019. Toukotreenit järjestettiin nyt 

kolmannen kerran ja ne piti Amina Miloudi. Seuramme 110-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi pidimme myös kolme kesäjumppaa kesäkuussa 2019. Ohjaajana toimi Tuija 

Nuutinen. Viimeisen kesäjumpan sijaisti seuramme puheenjohtaja Marjo Kallio. 

Jumpat pidettiin Lehtikankaan monitoimitalon pihalla ja sää suosi jumppaajia. Kaikki 

jumpat saatiin pidettyä, vaikka niissä oli säävaraus. Seuramme on aiemmin järjestänyt 

kesäjumppia useana kesänä ja halusimme juhlavuonna näin kunnioittaa perinteitä. 

Välipäiväjumppa pidettiin 30.12.2019 Lehtikankaan monitoimitalon Hauhola-salissa, 

ohjaajana oli Marjo Tuhkanen. Tempaukset vetivät hyvin kävijöitä, viimeisessä 

kesäjumpassa ei tosin enää kovin montaa jumppaajaa ollut. 

 Tanssillinen voimistelu/Tyttöjen voimistelu 

Lisäsimme tarjontaamme syksyllä 2019 yhden 6-9 vuotiaiden tanssillisen voimistelun 

tunnin, näin kaikille ikäryhmille on nyt kaksi viikkotuntia. Lähes kaikki tunnit ovat 

jaetuissa saleissa. Emme tarvinneet toimintavuonna uusia ohjaajia, sillä vanhat 

ohjaajat jatkoivat samoja ryhmiä tai tekivät sisäisiä muutoksia. 

Aiempana toimintavuonna aloitettu, kävijämäärältään positiivinen, 4-7 -vuotiaille 

suunnattu satutanssi jatkoi toimintaa.  

Ryhmien koot pysyivät samoina tai kasvoivat muutamilla uusilla jäsenillä. 

Tanssillisen voimistelun ryhmien sekä satutanssi ryhmän kausi huipentui tuttuun 

tapaan kevätnäytökseen, joka järjestettiin yhdessä Kajaanin Casamban kanssa 

Kajaanin Keskuskoululla huhtikuun 2019 lopussa. 
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 KILTATOIMINTA  

 Kajaanin Elon uskollisuuden killan toimintakertomus vuodelta 2019 

Killassa on toimintavuonna 33 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Kiltamuorina toimi 

Aune Oja ja kiltaemäntänä Paula Thil, rahastonhoitajana Saara Heikura ja 

muistiinmerkitsijänä Inkeri Sunell. 

Kilta kokoontui talvikuukausina noin kerran kuussa. Keskimäärin läsnä oli 19 henkeä. 

Paikalle kokouksiin oli kutsuttuna vierailevia puhujia mm. muistiasiantuntija ja 

poliisi. 

Killalla oli kuntosalivuoro Hoivakoti Onnelassa. Jäsenet kävivät salilla 19 kertaa 

vuoden aikana, jolloin mukana oli 6-7 henkilöä. Kiltalaisista saatiin kokoon myös 7 

hengen ohjelmaryhmä, jota ohjasi Jaana Kemppainen. Ryhmä esiintyi emoseuran 

juhlissa. 

Jäsenmaksu suuruus kuluneen vuoden aikana oli 15 €. Kilta tarjosi vieraileville 

lounaan ja osallistui jäsenten pikkujoulutarjoiluun. Ylijäävät parikymmentä euroa 

siirsimme seuran tilille. Valitettavasti Killan jäsenet eivät löytäneet keskuudestaan 

uutta vetäjää, kiltaäitiä, joten killan toiminta päätettiin jättää tauolle.  

 ESIINTYMISET 

Kevätnäytös järjestettiin jälleen yhdessä Kajaanin Casamban kanssa Keskuskoulun 

salissa. 

Teemana oli tällä kertaa ”Kevät kukkii”. Kevätnäytöksen lisäksi muita varsinaisia 

esiintymisiä ei ollut, mutta juhla vuoden kunniaksi järjestettiin elokuussa kaikille 

avoin Elonjuhla.  

 MUU TOIMINTA 

Johtokunta on karsiutunut viime vuosien aikana muutamiin toimiviin henkilöihin, ja 

olemme joutuneet keskittämään resurssejamme pääasiassa tuntien pyörittämisen ja 

ohjaajarekrytointeihin. Kuluneen vuoden aikana seuramme aloitti massiivisen 

jäsenkäytännön päivityksen pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Kainuun liikunnan 

tuotua esille, etteivät he pysty tarjoamaan seuralle enää aiemman kaltaista 

jäsenmaksujen vastanottamispalvelua. Jäsenkäytännön muutos työllisti johtokunnan 

rahastonhoitajaa Minna Möttöstä hyvin paljon syyskauden aikana ja Minna teki 

suuren työn käsitellessään itse jokaisen jäsenhakemuksen ja lähettäessään jokaiselle 

jäsenelle sähköisen jäsenkortin. Jäsenyyskäytännön muutos on jatkuva prosessi, jonka 

kehittämistä johtokunta jatkaa Minnan johdolla vuoden 2020 aikana.  

Tuntien suunnittelun, uusien ohjaajien rekrytoinnit ja tuntien tuuraajien hankkiminen 

puolestaan työllistivät vastuuohjaajia ja heidän ansiostaan vuosi saatiin lopulta 

pakettiin uusien suosikkituntien kera. Syksyllä 2019 tilanne alkoi pitkästä aikaa 

vaikuttaa valoisammalta, saatuamme uusia salivuoroja Kättö-areenalta ja Seminaarin 

koululta. Tämän ansiosta pystyimme kasvattamaan tuntitarjontaamme ja tämä olikin 

nähtävissä jäsenmäärän nousuja.  

Olemme tyytyväisiä, että seuran vaikeudet eivät ole näkyneet jumppien 

järjestämisessä vaan olemme saaneet toiminnan pysymään hyvällä ja kehittyvällä 

tasolla.  

 

Johtokunta on tehnyt paljon työtä toiminnan ylläpitämiseksi mm. erinäisten 

tempausten avulla. Järjestämällä mm. kesäjumppaa juhlavuoden kunniaksi, uudeksi 
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perinteeksi muodostunutta Toukotreeniä, välipäivä jumppaa ja kehittämällä seuran 

Facebook sivulle joulukalenterin seuran vanhoista kuvista, pyrimme juhlistamaan 

110-vuotiasta Eloa ja tuomaan seuralle uutta tunnettuutta Kajaanilaisten keskuudessa.  

 

 HUOMIONOSOITUKSET 

Seuramme muisti kevätnäytöksen yhteydessä ohjaajiamme kukin. Jouluna halusimme 

myös muistaa ohjaajiamme ja lahjaksi valikoituivat Pihlaja -karkit. Muistimme Noora 

Savolaista ylioppilaaksi kirjoittamisen johdosta, sekä Marjo Kalliota tämän 

puheenjohtajuuskauden päättyessä.  

 

 TIEDOTUS JA PR-TOIMINTA 

Jäsenistön tiedottamisessa Facebook sekä seuran nettisivut ovat nousseet tärkeimpään 

asemaan. Sekä seuramme kotisivut että Facebook-sivut on päivitetty heti tarpeen 

mukaan.  

Myös perinteinen lehti-ilmoitus Koti-Kajaanissa on julkaistu kauden käynnistyessä 

sekä syksyllä että keväällä. Lisäksi jäsenistöä on tiedotettu Koti-Kajaanissa 

mahdollisuuksien mukaan tempauksistamme sekä sääntömääräisistä kokouksista.  

Jäsenistöä tiedotettiin myös ohjaajien välityksellä. Myös osallistuminen 

Harrastemessuille toimi tiedotusväylänä seuramme palveluista.  

 

 Yhteydenpito seuran ohjaajiin 

Vastuuhenkilöt ovat kokoontuneet ohjaajien kanssa tarpeen mukaan – vähintään 

kauden alussa syksyllä. Yhteydenpitoa ohjaajiin hoidettiin puhelimen välityksellä ja 

WhatsAppissa. Lisäksi ohjaajien ja vastuuohjaajien välillä oli kommunikaatiota 

sähköpostitse sekä verkkosivuille rakennetun palalutuslaatikon välityksellä, sekä 

kasvotusten tuntein yhteydessä. 

Ohjaajainfo järjestettiin uusille ja vanhoille ohjaajille seuran 110-vuotisjuhlan 

yhteydessä 31.8. ennen kauden alkua.  
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 SEURAN TALOUS 

 Seuramme toiminta on saatu vakiinnutettua, mutta budjettia on yhä seurattava tarkasti. 

Johtokunnan palkkiona toimivat vuonna 2019 koko johtokunnalle hankitut, seuran 

logolla varustetut hupparit.  

Seura on taloudellisesti vakaa, mistä kiitos kuuluu saamiemme avustusten, toimintaa 

on viime vuosien aikana ollut mahdollista elvyttää ja pyrkiä kehittämään niin, etteivät 

viime vuosien tappiot enää toistuisi. Syksyllä 2019 seuran taloudellinen tilanne on 

alkanut näyttää elpymisen merkkejä kasvavan jäsenmäärän ansiosta.   

Taloudelliset vaikeudet, joista seura on useamman vuoden kärsinyt, selittyvät 

enimmäkseen jäsenkadolla, joka tapahtui aikuisissa lähinnä naisissa sekä nuorissa. 

Tähän syynä oli todennäköisimmin yksityisten liikunnantarjoajien voimakas 

kampanjointi ja tarjonnan koko ajan kasvava lisääntyminen, mutta kuluneen vuoden 

aikana Elo on onnistunut nostamaan itsensä paremmin esiin työikäisten ja nuorten 

osalta vakiintuneena ryhmäliikuntatuntien tarjoajana. 

Osaltaan jäsenkatoon on viime vuosina vaikuttanut vanhojen luotto-ohjaajien 

vaihtuminen uusiin ohjaajiin. Työnantajien tarjoamat ilmaiset liikuntamahdollisuudet 

vähensivät osaltaan myös jäsenmäärää, vaikka seuramme jäsenyys on mahdollista 

lunastaa Smarttum – liikuntaseteleillä, sekä kaikilla muilla Kainuun liikunnan 

hyväksymillä maksutavoilla. Kainuun liikunta ilmoitti vuoden lopussa, etteivät he 

jatka yhteistyötä seuran kanssa vuonna 2020 erikoismaksutapojen vastaanottajana.  

 

Taloustilanne on parempi edellisvuosiin verrattuna jäsenmäärän kasvun ansiosta. 

 Hankinnat 

Hankinnat pidettiin minimissä ja budjettia seurattiin tarkasti. Edellisvuosista 

oppineena hyödynsimme vanhaa materiaalia mm. kevätnäytöksessä ja johtokunta 

antoi työpanoksensa, jotta seuran toiminta pysyisi kehityksessä mukana. Suurimpana 

hankinta toimivat johtokunnalle kokouspalkkioiden asemasta tilatut yhtenäiset 

hupparit, joihin painettiin johtokunnan jäsenten nimet sekä seuran logo.  
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 KATSAUS TULEVAAN TOIMINTAAN 

 Seuran tulevaisuuden suunnitelmat liittyvät pitkältä jäsenmäärän vakiinnuttamiseen, 

markkinointiin sekä perinteiden vahvistamiseen. Kajaanin Elon johtokunta on vuoden 

2019 aikana kuukausittaisissa kokouksissa työstänyt viiden vuoden visiota, joka 

otetaan käyttöön seuran arjessa vuonna 2020.  

 

Isoina kuvioina tulee olemaan jäsenmaksukäytäntöjen uudistamistyön jatkaminen ja 

seuran toiminnan markkinoinnin kehittäminen, jolla pyrimme lisäämään 

tunnettavuuttamme. 

 

Tulevaisuudessakin seuran tulisi pitää kiinni saaduista ohjaajista motivoimalla ja 

ylläpitämällä yhteishenkeä. Uusia toimijoita on hankalaa saada myös johtokuntaan ja 

siksi tämänhetkisen johtokunnan työtehtäviä ja – taakkoja tulisi tarkistaa aika ajoin, 

jotta kaikki toimijat jaksaisivat jatkossakin tehdä arvokasta työtä seuramme hyväksi. 

Ohjaajien yksi sitouttamisen kulmakivistä on koulutus, johon kannustammekin 

ohjaajiamme aktiivisesti. Seura avustaa jatkossakin koulutuskustannuksissa. 

 

Markkinoinnin lisääminen ja esillä oleminen ovat toiminnallemme tärkeää yhä 

enenevässä määrin. Tässä aiomme hyödyntää jatkossa enemmän Toukotreenien ja 

välipäiväjumpan kaltaisia tempauksia, sekä osallistua jatkossakin johtokunnan 

resurssien ja harkinnan harrastemessujen kaltaisiin tapahtumiin, jossa meidän on 

mahdollista näyttää, keitä olemme ja mitä seuramme toiminta pitää sisällään. 

 

Budjettimme edellyttää yhä, että mm. tuntitarjontaa on edelleen tarkistettava 

säännöllisesti, mitkä tunnit ovat oikeasti kannattavia pitää. Pyrimme myös 

kehittämään tuntitarjontaamme vastaamaan kysyntää ja kuuntelemaan asiakkaidemme 

ja ohjaajiemme toiveita, mutta tarkoituksemme ei ole lähteä kilpailemaan uusimmilla 

lisensioiduilla trendi -tunneilla muiden alan toimijoiden joukkoon.  

Tulevaisuudessa pyrimme tekemään myös pienimuotoista varainhankintaa ja 

markkinoimaan seuraamme erilaisia lyhytliikuntakursseja ja tempauksia. 

Pyrimme säilymään elinkykyisenä ja ennen kaikkea naisille suunnattuna 

jumppaseurana läpi Kajaanin. 

 

 

 

 

Kajaanissa _____/_____ 2020 

 


