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Tikkurilan Naisvoimistelijat ry. 

 

Toimintakertomus v. 2020 
 

”Voimistelu on mahdollisuuksia ” 

                           Kulunut vuosi oli seuran 75. toimintavuosi 

                          Vuosi voidaan nimetä myös koronavuodeksi 
 

Jäsenmäärä 

31.12.2020 aktiivisia jäseniä oli yhteensä 834, joista aikuisia 372 lapsia ja nuoria 462. Seurassa oli 
25 Kiltalaista. Lisäksi seuralla oli jäsenmaksusta erillistä kurssi- ja leiritoimintaa, kuten Vantaan 
kaupungin kanssa yhteistyössä järjestettyä ryhmäliikuntaa. Yhteensä seuran vuonna 2020 
järjestämään jumppatoimintaan osallistui hieman yli 900 liikkujaa.  
 

Varsinaiset kokoukset 

 Kevätkokous pidettiin etäkokouksena poikkeusolojen vuoksi 18.5.2020  

 Etäyhteydellä kokoukseen osallistui 14 jäsentä. 

 Syyskokous pidettiin 26.11.2020 etäkokouksena. Läsnä etäyhteydellä oli 13 jäsentä. 
 

Jäsenmaksut ja kausimaksut  

Osallistumismaksu on muodostunut jäsen- ja kausimaksusta. Kausimaksut hallitus määrittelee 
ennen kauden alkua. Seuran jäsenmaksu on ollut syyskokouksen päätöksen mukaisesti kaikille 
jäsenille samansuuruinen ja kattaa 1.1.–31.12. välisen ajan toiminnan.  

Vuoden 2020 aikana korttimallit olivat samat kuin aiemmin: VIP-kortti, 2xvko-kortti, Koulukortti, 
Äijäjumppakortti sekä 10 ja 15 kerran kortit. Seuralla oli käytössään myös AiBonus-palvelu, jonka 
kautta jumpparilla oli mahdollista hankkia korttinsa mobiilikorttina. Mobiilikorttivaihtoehdon 
valinneet saivat kausimaksuunsa lisäalennuksen 3 euroa. 

Kausi- ja jäsenmaksulaskut on voitu maksaa pankin kautta viitesiirtona tai toimistolla 
käteismaksuna tai pankkikorttimaksuna. Lisäksi maksuvälineenä toimistolla ovat olleet useat 
työpaikkojen tarjoamat liikuntaedut: Smartumin liikunta-/liikunta ja kulttuuriseteli sekä 
Smartumin pankkikortti- ja mobiilimaksutavat, E-passin (Sporttipassi) verkkomaksu ja 
mobiilimaksu, Edenredin Virikeseteli ja Edenredin pankkikortti- ja mobiilimaksut sekä 
EazyBreak -mobiilisetelimaksu. Yksittäisiin joulu- ja kesäjumppiin on voinut osallistua 
kertamaksulla, mikäli jumpparilla ei ole ollut voimassa olevaa 10 tai 15 kerran korttia. Kevään 
koronakeskeytyksen vuoksi kesäjumpissa sai kesällä 2020 käydä myös kevätkauden korteilla. 



Hallitus 

Sirkka Vainio  puheenjohtaja 

Tuula Jouskari               sihteeri 

Katariina Matalamäki    varapuheenjohtaja, aili-vastaava 

Pirkko Pinola                 rahastonhoitaja/taloustiimi 

Tuula Stenroos                    palkanlaskija / taloustiimi 

Vuokko Julkunen                lanu-vastaava ja Kiltavastaava 

Eija Koskenoja                    lanu-vastaava /turvallisuusvastaava  
 

Hallituksen kokouksia kuluneen vuoden aikana oli 18 kpl. 

Varsinaisena toiminnantarkastajana on ollut Jyrki Rantala ja varatoiminnantarkastajana  

Tuula Rantala 

 
Syyskokouksessa 2020 seuraavan vuoden hallitukseen saatiin lisäystä: 

Katri Laitinen                        alk. 2021 

Amira Oubajja                     alk. 2021       

Veera Koponen                     alk. 2021 

 

Muut toimihenkilöt   

Toimistotehtäviä on hoitanut 1.9.2015 alkaen Kaisu Andrejev toistaiseksi voimassa olevalla 
työsopimuksella ja työsuhde vuonna 2020 on ollut kokopäiväinen 40h/vko.  Työsuhde muutetaan 
vuoden alusta 2021 osa-aikaiseksi 30 h/vko. 

Seurasihteerin sairausvakuutus on Vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. 

Kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Rantalainen Oy 18.12.2014 alkaen. 

Siivoustehtävät ovat hoitaneet Katariina Matalamäki ja Tuula Jouskari. 

Cheerlajivastaavina vuonna 2020 ovat toimineet Fia Niemelä, Vera Vanhatalo ja Veera Koponen. 
 

Talous 

Taloustiimiin ovat kuuluneet Pirkko Pinola, Tuula Stenroos, Tuula Jouskari ja Kaisu Andrejev 
yhdessä Tilitoimisto Rantalaisen edustajan Marja-Leena Tarkiaisen kanssa. Laskujen maksussa ja 
kirjanpidossa käytössä on Fivaldi-järjestelmä, jonka tavoitteena on toimiston työmäärän 
keventäminen taloustehtävien osalta. Myös palkanmaksu hoidetaan Fivaldin kautta. 



Pirkko Pinolan laatiman talouden seurantalomakkeen ns. kassabudjetti- mallin avulla pyritään 
edelleen seuraamaan taloutta n. 3kk ennusteella. Seuranta on ollut hallituksen työvälineenä 
kokouksissa. Käytäntö on ollut selkeä ja kattava. 

Hallitus on seurannut tuntien osallistujamääriä. Muutamien tuntien nimikettä muutettiin 
tavoitteena saada tunneille lisää osallistujia. Loppusyksystä 2020 tuntitarjontaa vähennettiin 
kolmella tunnilla. Juhlapyhinä ja loma-aikoina on pidetty vähemmän tunteja. 
 

Toiminta 

TNV:n arvoja ja visiota on noudatettu seuratoiminnassa edelleen. Arvot ja visio ovat edelleen     
samansuuntaiset Suomen Voimisteluliiton arvojen ja vision kanssa. Toimintamallina on ollut 
tiimityöskentely seto, aili, lanu ja Uskollisuuden Kilta.  

Kevätkaudella jumppatoiminnan esteeksi tuli koronavirus. Kevätkausi kouluilla ja saleilla keskeytyi 
13.3. alkaen. Tikkurilan Naisvoimistelijat järjesti kuitenkin jumppareille netin kautta toimintaa ja 
kuvasi livejumppia Solidsportin kautta. Syyskausi aloitettiin normaalia aiemmin 10.8. alkaen. Myös 
syyskausi keskeytyi koronaviruksen vuoksi 30.11. alkaen, joten jumppareille tarjottiin taas netin 
kautta jumppia. Vuoden lopussa keskeytyksen loppumiselle ei vielä ollut tietoa. 

Jumppatarjontaa on ollut keväällä ja syksyllä yhteensä kuudella koululla sekä TINAgym-saleilla: 

Aikuisten ryhmiä kouluilla: keväällä 3 ja syksyllä 3 

Aikuisten ryhmiä TINAgym-salilla: keväällä 33 ja syksyllä 31 

Lasten ja nuorten ryhmiä kouluilla: keväällä 17 ja syksyllä 22  

Lasten ja nuorten ryhmiä TINAgym-salilla: keväällä 5 ja syksyllä 4 

Perheliikuntaa kouluilla: keväällä 1 ja syksyllä 2 ryhmää 

Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettua aikuisten ryhmäliikuntaa on tarjottu    
Jokiniemen koululla yhteensä 3 tuntia viikossa sekä keväällä että syksyllä ja TINAgymillä 
kevätkaudella Sporttia kaikille -tanssikerhoja 2 tuntia viikossa. 

 

11.6.2020 Sirkka Vainiolle myönnettiin liikuntaneuvoksen arvonimi. 

Seuran hallitus on hyväksynyt yleisesti käytössä olevan turvallisuusohjeistuksen.  

Seuran ohjaajat ovat saaneet seuran ABC-ohjeistuksen eli henkilöstöoppaan tarkempiin 
työsuhdeasioihin liittyen. Vakio-ohjaajilla on ollut käytössä määräaikainen työsopimus ja sijaisilla 
lyhyempi sovellettu sopimus. Lanuohjaajat ovat esittäneet rikosrekisteriotteen. 

Seuralla on ollut käytössä Suomen Voimisteluliiton jäsentietojärjestelmä Hoika, joka on 
mahdollistanut monipuolisesti ilmoittautumisen, jäsenrekisterin ylläpidon, maksuliikenteen sekä 
tuntitilanteiden ja jäsentietojen seurannan eri ryhmien osalta. Jäsenrekisteri antaa kuvaa myös 
mm. jäsenistön ikärakenteesta ja käyntiaktiivisuudesta. 



TINAgym-saleja on vuokrattu seuran ulkopuolisille vuoden aikana. Miesten Äijäjumppa on 
jumpannut säännöllisesti kerran viikossa, lisäksi on ollut muutamia yksittäisiä salivuokrauksia 
alkuvuonna 2020. 

Seura on osallistunut kevätkaudella 2020 Vantaan kaupungin Liikuntapalveluiden rahoittamaan 
Sporttia kaikille -hankkeeseen. Iltapäivän tanssikerhot olivat jatkoa syksyn 2019 ryhmille.  Hanke 
tarjoaa matalan kynnyksen liikuntaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Mukana hankkeessa on noin 
200 vantaalaista seuraa. 

Aikuisliikunnan (aili) osalta seura on laatukriteereiltään Tähtiseura. Seuran kehittämiskohteet ovat 
mm. monipuolisuus, osaaminen, edullisuus ja turvallisuus. Kesälllä erillisiä aikuisten kesäjumppia 
järjestettiin vähemmän kuin normaalisti, sillä syyskausi 2020 aloitettiin sekä lapsilla että aikuisilla aiemmin 
kevätkauden jumppien keskeytymisen (alkaen 13.3.) vuoksi. Aikuisliikuntaan on normaalisti kuulunut 
kesäjumppien lisäksi myös vuoden lopun joulujumpat, mutta myös loppusyksylle osuneen 
koronaepidemian aiheuttaman toiminnankeskeytyksen takia niitä ei nyt voitu toteuttaa.  

Ohjaajien tietokannan päivittämistä on jatkettu, mm. Vantaan kaupungin toiminta-avustusten hakemuksia 
varten.     

 

Toimisto 

Seuran toimiston (Viertolankuja 4 C, 2. krs) aukioloajat ovat vaihdelleet kauden aikana tarpeen 
mukaan. Tavoitteena on ollut tarjota palveluja jumppareille sekä päivällä että illalla ja kauden 
alussa sekä ilmoittautumisten alkuvaiheessa runsaammin. Koronarajoitusten aikaan on kuitenkin 
suositeltu myös etäpalveluja, kuten mobiilikortteja, verkkomaksuja ja puhelinaikoja sekä 
mahdollistettu myös ajanvarauksella asioiminen toimistolla. 
 

Tiedotus 

Tiedotuksen ja ilmoitusten pääpaino on ollut seuran kotisivut, Facebook, Instagram, 
jäsentiedotteet, Vantaan Sanomien kumppanuussivut ja VS käyntikorttimalli sekä Vantaan 
kaupungin Hobi Hobi -harrastesivut. Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille aina, kun 
koronarajoitukset ja niiden muutokset tai asiasta tiedottaminen sitä edellytti. 

Seuran banderolli on ollut Talvikkitien siltamainoksena ajalla 27.7.- 16.8.2020 

 Hallitus on käyttänyt sisäiseen viestintäänsä Whatsapp- ja Drive -pilvipalvelua. Aili- ja Lanuohjaajat 

 ovat viestittäneet samoin omina ryhminään ja Lanuohjaajat myös Drive-pilvipalvelun välityksellä.  

 

Ohjaajat ja toiminta 2020 

 Aili:    

Ahveninen Kirsi, Halonen Kreeta, Hänninen Terhi, Jauhiainen Suvi, Jokipii Noora, 
Juvonen Airi, Kaires Petra, Kiuru Heini, Kolehmainen Sani, Kourkia Leila, Laakso Katri, 



Laitinen Katri, Lugora Jemina, Listokorpi Henna, Sojakka Reetta, Säteri Tuija, 
Tammela Susanna, Suonpää Marianna, Vainio Sirkka, Westman Minna 

         Yhteensä 20 ohjaajaa 

Lanu :          

Aaltonen Netta*, Hakala Neea*, Jormalainen Nella*, Kanerva Noora, Koponen Aaro*, 
Koponen Veera, Korppas Pinja, Korvenpää Tiia*, Kullström Minna, Laakso Laura*, 
Lilja Anne, Maijala Ella, Malinen Elli, Nevalainen Larissa, Oinonen Ida*, Osei-Bonsu 
Oona, Oubajja Amira, Partanen Vilma*, Saarenoksa Taija*, Sojakka Reetta, Taipale 
Jonna, Ukkola Eetu, Vanhatalo Vera, Ylä-Outinen Nanna* 

Yhteensä 24 valmentajaa/ohjaajaa 

 
* Tähdellä merkityt ovat toimineet pääasiallisesti apuohjaajina/apuvalmentajina. 

Lisäksi seuran Cheerlajivastaavina vuoden aikana ovat toimineet Fia Niemelä, Veera 
Koponen ja Vera Vanhatalo.  
 

Vuoden aikana seurassa on ollut kaikkiaan yhteensä 44 ohjaajaa. Lisäksi tarvittaessa on käytetty 
yksittäisiä seuran ulkopuolisia sijaistajia. 

Lanu-ohjaajat ovat tehneet tunti- ja kausisuunnitelmat sekä tiedotteita lasten vanhemmille. 
Yhteispalavereita on pidetty säännöllisesti kuukausittain.  Aiheina ovat olleet mm. ohjaajien toiminnan 
pelisäännöt ja vastuukysymykset. Kaikki ohjaajat ovat olleet tapaturmavakuutettuja. Hallitus ja ohjaajat 
ovat pitäneet virtuaalisia yhteispalavereita mm. starttipalaveri. 
 

Ohjaajien koulutukset 

Ohjaajat ovat voineet osallistua seuran kustantamana mm. voimistelun starttikoulutuksiin sekä 
omaan ohjaustuntiinsa soveltuville ja ohjaustaitoa lisääville kursseille. Koulutusta on voinut anoa 
hallitukselta etukäteen. Koronan vuoksi koulutuksen osalta vuosi oli kuitenkin poikkeuksellinen, 
sillä esim. lajiliittojen koulutuksia ei pääsääntöisesti järjestetty tai ne peruttiin. 
 

Koulutus 

EA-koulutus (4 h) Opettaja Annikki Päällysaho AKK Laurea, osallistujia n. 12 ohj.  ja seuratoimijaa  

3.10 Convention-koulutus/Suomen Voimisteluliitto, osallistuja Petra Kaires / koulutus peruuntui 
koronatilanteen vuoksi 

 8.8. Ohjaajan starttikoulutus (3 h), ohjaajina Veera Koponen ja Amira Oubajja, 13 osallistujaa 
(mm. seuran apuohjaajia) 

 

 



Seuran omat tapahtumat 

Seuran kevätnäytös, syysnäytös ja joulunäytös peruuntuivat koronatilanteen vuoksi. Näytökset oli 
tarkoitus pitää Tikkurilan lukiolla huhti-, loka- ja joulukuussa 2020. 

Kesän alussa toimintaa lapsille ja nuorille pystyttiin kuitenkin järjestämään ja kesän leireihin ja 
kursseihin osallistui yhteensä 63 lasta ja nuorta. Kesän 2020 toimintaa oli:  

TINAgym, tanssisali: Kesäleiri Showtanssi 8-11v 1.-5.6. sekä tanssitunnit 12-16-vuotiaille 8-12.6. 
Jokiniemen koulu: Kesäleiri Cheerleading 7-13v 1-5.6. ja Akrobatian tiiviskurssi 7-14v la 6.6.  

Syksyllä 13.10. järjestettiin Tikkurilan lukiolla tiiviskurssina CheerAkropäivä 7-13 -vuotiaille ja 
siihen osallistui 30 lasta ja nuorta. 

Kesäjumppia aikuisille järjestettiin kesä-heinäkuussa yhteensä 27 ja niihin osallistui keskimäärin 17 
jumpparia/jumppa. Ohjaajina Tuija, Minna, Katri, Petra ja Noora. 

 

Osallistuminen muiden järjestöjen tapahtumiin 

  4.2.     Vantaan Liikuntagaala, Sirkka Vainio osallistui 

28.3.    Vantaan Liikuntayhdistys, Teams -kevätkokous , Sirkka Vainio osallistui 

16.11.  Voimisteluliiton syyskokous  Teams-kokous 

22.10.  Vantaan Seurafoorumi Teams- kokous Sirkka Vainio osallistui 

21.11.  Vantaan Liikuntayhdistyksen Teams -syyskokous , Sirkka Vainio osallistui 

 

Kilpailutoiminta 

Kevään kilpailutoiminta peruttiin koronan vuoksi. 

Syksyn kilpailut Cheerleading: 

1.11. Turun Cheerleadingseura Smash ry:n järjestämä kilpailu Southwest Cheer Fest 2020, 
Lusterlights -joukkue osallistui, 21 osallistujaa, joista 2 aikuista 

14.11. Helsingin Salmisaaren Liikuntakeskuksen Skillz Gymillä (Glory -studiokilpailut). Sparkles-
joukkue osallistui, 23 osallistujaa, joista 2 aikuista 

 

Seuran yhteistyötahot 

Suomen Olympiakomitea, Suomen Voimisteluliitto, Voimisteluliiton Etelä-Suomen alue, Suomen 
Cheerleadingliitto, Etelä-Suomen Liikunta- ja Urheilu, Vantaan kaupunki/ Liikuntapalvelut, Vantaan 
Liikuntayhdistys, Vantaan Sanomat, Lääkärikeskus Mehiläinen, Tilitoimisto Rantalainen Oy, 
Smartum Oy, Edenred Oy, Eazybreak Oy, ePassi Payments Oy. 



Korona (Covid 19) ja sen vaikutukset 

Vuoden 2020 alussa ilmaantunut koronavirus levisi nopeasti globaaliksi pandemiaksi aiheuttaen 
tuhoisiakin seurauksia. Vaikutus suomalaiseen liikunta- ja seurakenttään oli myös yllättävä ja 
odottamaton. Koronarajoitukset vaikuttivat vahvasti seuran talouteen, toimintaan ja 
seurayhteisön jäseniin ja jäsenmäärään. Seura noudatti hallituksen, pääkaupunkiseudun 
koronakoordinaatioryhmän, Avin, Vantaan kaupungin, Olympiakomitean ja Voimisteluliiton 
ohjeistuksia. 

Aiemmin mainittujen toiminnankeskeytysjaksojen (13.3.-31.5. ja alk. 30.11.) vuoksi seura joutui 
lomauttamaan ohjaajansa ajalla 15.4.-31.5. ja 5.12.-22.12. 

 

Muita koronan aiheuttamia rajoituksia ja muutoksia toiminnassa: 

* Osallistujarajoitusten vuoksi (Max 20) seura järjesti osalle aikuisten tunteja 
ennakkoilmoittautumismahdollisuuden Vello-järjestelmän  kautta.   

* Tunteja pidettiin myös ilmaiseksi Solidsportin alustalla. Erilaisia tunteja ohjasivat seuran omat 
ohjaajat. 

* Lanupuolella pidettiin eri-ikäisille tunteja sekä etänä, että livenä. 

* Harrastajamäärät olivat syyskauden alussa selvästi ennakoitua pienemmät, erityisesti aikuisten 
osalta.  

* Seurassa huolehdittiin tarkasti koronaohjeistuksista ja pidettiin tartuntojen varalta seurantaa 
tunneilla mukana olleista. 

Taloudelliset tappiot ovat olleet merkittävät tuottojen merkittävästi vähentyessä ja kulujen 
pysyessä lähes vakiona. 

 

 

Kohti uutta tulevaa  
 

Vuokrasopimus TINAgymillä päättyy 

 TINAgym salien vuokrasopimus irtisanottiin 19.11.2020 niin, että toiminta Viertolankujalla päättyy       
31.5.2021. Muutto tapahtuu pääosin viikoilla 21–22/2021. 

Hallitus on päättänyt muuttoon liittyen tiimeistä ja niiden tehtäväalueesta. 

Seuran arkiston, välineiden ja irtaimiston inventaario on aloitettu ja niiden jatko tarkentuu 

maalis-huhtikuussa 2021. 
 



Toiminta Puistokulmassa alkaa  

Seura on varannut alustavasti Hiekkaharjun Puistokulmasta 11 h aikuisten ryhmäliikuntaan 1.9. 
alkaen. Puistokulma tulee olemaan toiminnan keskus. Puistokulmassa myös pieni toimitila ja 
varastotilaa käytössä. Sopimus tehdään maalis-huhtikuussa 2021. 

Kouluvuorot jälleen isommaksi osaksi toimintaa  

Kouluvuoroja on haettu 36 h, pääosin lasten ja nuorten toimintaan, mutta osa myös 
aikuisliikuntaan. Vantaan Liikuntapalvelut pyysi seuralta ns. olosuhderaporttia, kun haettu 
tuntimäärä oli niin iso. 

Haettuja tiloja on tarjolla vähemmän kuin haettuja vuoroja. Yhtälö on vaikea, kun vielä 
huomioidaan koulujen remonttitarpeet. Kouluvuoroista tiedotetaan kesäkuussa. 

Painopiste tulee olemaan lasten ja nuorten liikunnassa, mikä on kannatellut toimintaa 

 kyseisen vaikean koronakauden aikana.  

 

Syyskauden alkaessa tuntimäärät aikuisten liikunnan osalta vähenevät, ainakin toistaiseksi, samoin 

ohjaajien määrä. Tavoitteena on lisätä myös aikuisten ryhmäliikuntaa ja hakea sopivia tunteja 
/kohderyhmiä uudelta alueelta.  

Haasteista huolimatta tuleva kausi antaa enemmän näkymää kuin tilanne vuosi sitten. 

 

 

 

 

 


