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1 YLEISESTI SEURASTA
1.1 Toiminta-ajatus
Seuran toiminnan tarkoituksena on suorittaa jäsenistönsä keskuudessa liikuntakasvatustyötä edistämällä
voimistelu- ja liikuntaharrastusta niin, että mahdollisimman moni voi harrastaa monipuolista voimistelua ja
liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasolla. Seuran toimintaa ovat kilpa-aerobic, telinevoimistelu, freegym,
ninjagym ja voimistelukoulutoiminta. Seuran tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan myös
vapaa-ajalla monipuolisesti sekä kiinnittämään huomiota terveellisiin elämäntapoihin.

1.2 Toiminnan kehitys
Kajaani Gymnasticsin laadukas toiminta houkuttelee vuosittain runsaasti uusia harrastajia voimistelun pariin.
Seuran toiminta-alue on laajentunut Kajaanin lisäksi myös naapurikuntiin Paltamoon ja Sotkamoon.
Seura on auditoitu Sinettiseuraksi 6.2.2014. Sinetti tarkistettiin 22.3.2016. Kajaani Gymnastics pääsi mukaan
Tähtiseura-laatuohjelmaan keväällä 2018. Tähtiseuran ensimmäinen laatuauditointi tarkistus suoritettiin
hyväksytysti 2.6.2019. Kajaani Gymnastics on valittu Kainuun alueen vuoden Tähtiseuraksi vuosina 2018 ja
2020.
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2 ORGANISAATIO, RESURSSIT JA EDUSTUKSET

2.1 Johtokunta vuonna 2020
Syyskokous 13.11.2019 valitsi puheenjohtajaksi Birit Oksmanin. Ensimmäiselle 2-vuotiskaudelle valittiin Mika
Heikkinen (turvallisuusvastaava), Roosa Neuvonen ja Minna Heikkinen. Uudelle 2-vuotiskaudelle valittiin Salla
Männikkö (jäsenmaksuvastaava, sisäinen laskutus). Johtokunnassa jatkoivat Kirsi Kilpeläinen (tiedottaja), Erika
Anneberg (laatuvastaava, kilpa-aerobicin kilpailuvastaava), Jonna Kalermo-Poranen (jäsenvastaava), Jaakko
Perhovaara (varapuheenjohtaja), Mari Möttönen (sihteeri), Kirsi Hänninen (koulutusvastaava) ja Markku
Väisänen.
Johtokunnan tukena asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa toimii valmennustoimikunta, jota johtaa
seuratyöntekijä Kati Säkkinen. Johtokunnan alaisuudessa toimii seuraavia tiimejä: siivoustiimi, talkootiimi,
parkettitiimi, kahvilatiimi, seura-asutiimi ja viime vuonna 10-vuotisjuhlatiimi. Seuran vapaaehtoistyöhön
osallistuu säännöllisesti noin 150 vanhempaa.

2.2 Jäsenistö
Vuoden 2020 lopussa seurassa oli 573 jäsentä, jossa oli lisäystä edellisen vuoden loppuun verrattuna 53
jäsentä. Seuran tilat ja Kajaanihallin aikataulut eivät enää mahdollista kasvamista ja harrasteryhmien
lisäämistä. Jäsenistä 92% (527) on alle 18-vuotiaita, joista 91,8% tyttöjä ja 8,2% poikia. Seura onkin suurin
tyttöjen liikuttaja Kainuussa.
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2.3 Ohjaajat ja valmentajat
Palkattuja työntekijöitä seuralla on yksi, Kati Säkkinen, toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella ja
kuluneen vuoden aikana pyrittiin aktiivisesti rekrytoimaan toista, vastuualueenaan telinevoimistelun puoli.
Yhteistyösopimus Vuokatti Sportin kanssa mahdollisti Roosa Neuvosen valmennuspanoksen pääosin kilpaaerobicin kilpa- ja esikilparyhmille. Lisäksi hän on vastannut telinevoimistelun kilparyhmien
oheisvalmennuksesta.
Ohjaustoimintaan seurassa osallistui vuoden 2020 aikana yhteensä 67 vapaaehtoista valmentajaa, ohjaajaa ja
apuohjaajaa. Apuohjaajat ovat usein seuran nuoria omia harrastajia.
Kilpa-aerobic: 24 ohjaajaa, valmentajaa ja apuohjaajaa
Telinevoimistelu: 36 ohjaajaa, valmentajaa ja apuohjaajaa
Voimistelukoulu: 7 ohjaajaa, valmentajaa ja apuohjaajaa

2.4 Kajagymin edustukset, jäsenyydet ja huomionosoitukset
Kajaani Gymnastics ry on Kainuun Liikunnan ja Suomen Voimisteluliiton jäsen, ja niissä seuran edustajana on
toiminut seuran puheenjohtaja Birit Oksman.
Kajaaniin keväällä 2019 perustetun Seurafoorumin puheenjohtajana jatkoi Birit Oksman. Seurafoorumin
tavoitteena on lisätä kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua.
Kilpa-aerobicin puolelta yhteistyö ja näkyvyys Voimisteluliittoon on vahvistunut, sillä mm. vuoden 2020 lasten
valmentajaksi valittiin seuratyöntekijämme ja kilpa-aerobicin lajivastaava Kati Säkkinen. Hän toimii lisäksi lajin
valmennuksen työryhmässä sekä tuli valituksi Kajaanin kaupungin vuoden valmentajaksi 2020.
Valmentajamme Roosa Neuvonen tuli valituksi vuonna 2021 alkavalle uudelle strategiakaudelle kilpa-aerobicin
lajiasiantuntijaryhmän LAR:n jäseneksi.
Suomen Voimisteluliitto valitsi loppuvuonna uusia luottamushenkilöitä toimikaudelle 2021-2023. Mari
Möttönen valittiin lasten voimistelun kehittämisryhmään ja Birit Oksman Tähtiseura-kehittäjäverkostoon sekä
Pohjois-Suomen alueelliseen vaikuttajaverkostoon.

3 KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukset on järjestetty toimintasuunnitelman mukaisesti, tarvittaessa on kutsuttu koolle
ylimääräisiä johtokunnan kokouksia. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin koronatilanteesta
johtuen poikkeuksellisesti vasta 3.6. ja syyskokous 16.11.
Johtokunta kokoontui toimikauden aikana 13 kertaa. Johtokunta oli koolla päätösvaltaisena.

4 TOIMINTA
Kajaani Gymnastics on Olympiakomitean ja Suomen voimisteluliiton myöntämä lasten ja nuorten liikunnan
Tähtiseura. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön
harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa
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seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla
omalla tavallaan hyvässä seurassa!
Yhdistys jatkoi toimintaa vuoden 2020 aikana monipuolisena voimisteluseurana vallitsevasta
maailmanlaajuisesta covid19-pandemiasta huolimatta. Kajaanin kaupunki siirsi koululaiset etäkouluun, ja näin
toimittiin myös seurassa. Harjoittelu siirrettiin etätreeneiksi Zoomin ja omatoimiharjoittelun avulla aluksi ajalle
16.3. - 13.4.2020. Harrasteryhmien osalta tauko jatkui kevätkauden loppuun. Kilparyhmien osalta harjoitukset
palautettiin osittain, pienryhmissä ja porrastaen omalle salille toukokuun puolessa välissä, ja kesäkuussa
palattiin lähemmäksi normaalia harjoittelua. Harrasteryhmille tarjottiin huhti-kesäkuussa yhteisiä etätreenejä
Zoomin kautta kerran viikossa.
Keväällä pitämättä jääneet harrasteryhmien harjoitukset korvattiin aloittamalla syyskausi viisi viikkoa kauden
normaalia aloitusta aiemmin. Lisäksi harrasteryhmille tarjottiin yksi maksuton leiripäivä syksyllä 2020.
Syyskauden 2020 harjoitukset pystyttiin pitämään rajoitukset huomioiden normaalisti. Syksylle suunniteltu 10vuotisjuhlanäytös sen sijaan jouduttiin siirtämään vuoden 2021 alkupuolelle.

4.1 Tilat
Kajaani Gymnastics ry toimi vuokraamallaan salilla
Kettukalliontie 11:ssa, Kättö Areenalla sekä Kajaanihallilla.
Haasteina Kajaanihallin käytölle ovat rajoitetut harrastusvuorot,
viikonlopun kiinniolot erilaisten tapahtumien aikoina ja
puutteelliset välineistöt. Paltamossa toimintaa järjestettiin sekä
kirkonkylällä Koulukankaan koululla ja Kontiomäen koululla.
Vuokatissa toimi yksi harrasteryhmä Vuokatin Urheiluopiston
telinetilassa.
Eri tiloissa tapahtuva seuran toiminta asettaa haasteita
seuraväen yhteishengen muodostumiselle, jonka vuoksi pyrittiin
järjestämään
yhteistä
tekemistä
koko
seuraväelle.
Harrastevoimistelijoille järjestetyt yhteiset leiritykset ja
leiripäivät Vuokatin Urheiluopistolla vahvistivat yhteisöllisyyttä.
Kilpaileville voimistelijoille järjestettiin kesällä yhteisiä
oheistreenejä,
joka
myöskin
auttaa
yhteishengen
muodostumista.
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4.2 Tapahtumat
Koronapandemia peruutti käytännössä melkein kaikki vuoden
tapahtumat, joihin seura on perinteisesti osallistunut. Kainuun
liikunnan Harrastemessut järjestettiin virtuaalisesti, johon
seuramme osallistuikin.
Seuran omat kevät- ja joulunäytökset jäivät samoin pitämättä.
Samoin seuran 10-vuotisjuhla, joka oli alun perin tarkoitus
pitää 7.9.2020, siirrettiin joulukuulle, josta vielä tammikuulle
2021.
Seura järjesti alueellisen kilpa-aerobin Stara -tapahtuman
24.10.2020. Vuonna 2020 seuralla ei ollut myönnettyjä
kilpailujen järjestämisoikeuksia.

4.3 Yhteistyö
Yhteistyötä tehdään seurassa aktiivisesti. Yhteistyötahoina ovat mm.
- Suomen Voimisteluliitto
- Kainuun Liikunta
- Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia
- Kajaanin kaupunki, liikuntatoimi
- Vuokatti Sport
- Kajaanin Kipinä ja Papas (valmentajavaihtoa)
- Taitoluisteluseura Taika
- Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun ammattiopisto (ohjaajarekrytointia sekä toiminnan esittelyä)
- Yhteistyöyritykset (talkoot yhteistyöyrityksissä, kalenterikuvaukset näissä sekä tarjoilujen
järjestämiset yrityksissä)
Seura valittiin mukaan Voimisteluliiton vetämään kehittämisprojektiin, jossa mukana seuraa sparraamassa oli
Voimisteluliiton seurakehittäjä.

4.4 Turvallisuus
Seuran tavoite on ollut turvallisen ja laadukkaan toiminnan järjestäminen. Turvallisella toiminnalla pyritään
niin harrastajien, ohjaajien ja valmentajien sekä vanhempien henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Seura pyrkii
toiminnassaan takaamaan tilojen ja välineiden turvallisen kunnon sekä niiden turvallisen käytön
kouluttamisen. Seuran tavoite on toimintojen valvonnan, raportoinnin ja seurannan jatkuva parantaminen,
jotta jäsenistöllä on turvallisuuden osalta edellytykset harrastaa seuran tiloissa ja seuran järjestämissä
tapahtumissa.
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Tapaturmat
Yhdistys on vakuuttanut harrastetoiminnassa olevat jäsenet ryhmätapaturmavakuutuksella sekä toimihenkilöt
talkoovakuutuksella. Ryhmätapaturmavakuutus ei korvaa kuitenkaan lisenssin omaavien kilpailijoiden
tapaturmia.
Vuoden aikana muutamia kilpa-aerobicin harrastajia loukkaantui harjoituksissa. Yleisimpinä vammoina olivat
nilkan nivelsiteiden venähdys, polven venähdykset sekä lonkkakivut. Toipumiset kestivät viikoista kuukausiin.
Kova alusta harjoittelussa, fyysinen kehittyminen ja harjoitusmäärien lisääminen ovat pääasialliset syyt.
Harjoitusolosuhteisiin on pyritty kiinnittämään huomiota.
Tapaturma ilmoituksia tulee tehdä ohjaaja kohtaisesti aina, kun niitä sattuu. Ilmoittaminen helpottaa
tilastointia vammatyypeistä ja näin saadaan hankittua tarpeen mukaista ensiapu materiaalia seurallemme.
Tapaturmailmoituksia tuli vuonna 2020 7kpl, joka on vähän harjoituskertoihin verrattuna.
Ensiapu valmiutta on pyritty lisäämään hankkimalla ohjaaja kohtaiset ensiapureput, jotka sisältävät yleisimmät
tapaturmissa tapahtuvien vammojen hoitoon liittyvät tarvikkeet. Reppujen etuna on tarvikkeiden helppo
tarvikkeiden riittävyyden tarkastaminen ja käytettävyys. Ohjaaja pystyy näin ennakoimaan ensiapuvälineisiin
tulevat puutokset ja tarvittaessa pyytämään täydennystä.

Henkinen ja sosiaalinen turvallisuus
Johtokunnan on kehitettävä tiedottamista varsinkin muutoksista, jotka vaikuttavat valmentajien ja ohjaajien
toimintaan. Haasteena on saada kaikki ohjaajat ja valmentajat kokoon yhtä aikaa. Yhdistyksellä on tasapuoliset
säännöt ja ohjeet, jotka koskevat kaikkia eikä niiden suhteen hyväksytä minkäänlaista soveltamista.

5 HARRASTEVOIMISTELU
Seuran toimintaan pääsee mukaan ilmoittautumalla ryhmiin nettisivujen/myclubin kautta. Harrasteryhmät on
jaettu lajien, iän ja taitotason mukaan. Seuran toiminnan tavoitteena on mahdollisimman korkealaatuinen
voimistelukoulu-, freegym-, ninjagym, kilpa-aerobic- ja telinevoimistelutoiminta, johon lapset ja nuoret
haluavat mielellään osallistua ja perheet kokonaisuudessaan tulla mukaan seuratoimintaan. Kajaani
Gymnasticsin tavoitteena on myös edistää kainuulaisten lasten ja nuorten terveyttä kannustamalla heitä
monipuoliseen liikkumiseen harjoitusten ulkopuolella.
Harrastevoimistelun ryhmiä vuonna 2020 oli yhteensä 25. Harrastajat ovat olleet 3-15-vuotiaita, ryhmät
voimistelukouluja, kilpa-aerobicin sekä telinevoimistelun harrasteryhmiä. Harrasteryhmät kokoontuvat kerran
viikossa, 45-90 min kerrallaan.
Ryhmät harjoittelivat Kettukalliontien salilla, Kajaanihallilla, Kättöareenalla, Vuokatin urheiluopistolla,
Paltamon Koulukankaan koululla sekä Kontiomäen koululla. Kajagymissä maahanmuuttajataustaisille lapsille
ei ole omia ryhmiä, vaan heidät integroidaan mukaan liikunnan pariin tasavertaisina jäseninä seuran kaikkiin
liikuntaryhmiin.
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5.1 Merkkiryhmät ja taitomerkit
Syksyllä 2020 perustettiin uudet telinevoimistelun merkkiryhmät harrastevoimistelijoille, jotka haluavat
suorittaa taitomerkkejä ja saada toisen harrastetunnin normaalin viikkoharjoituksen lisäksi.
Harrasteryhmäläisillä oli mahdollisuus suorittaa telinevoimistelun taitomerkkejä (kupari-, pronssi- ja hopea),
merkkisuorituskertoja järjestettiin vuoden aikana kaksi, toinen Kajaanissa ja toinen Paltamossa.

5.2 Leirit
Harrastevoimistelijoiden kevätleirit jouduttiin perumaan korona takia, mutta kesäleirit järjestettiin
heinäkuussa Vuokatin Urheiluopistolla. Leirejä oli omat pienille ja isommille harrastajille.

6 VALMENNUS- JA KILPATOIMINTA
Kilparyhmiä seurassa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 12. Kilparyhmät on jaettu kilpailuluokkien mukaan.
Seuran tavoitteena on mahdollistaa kilpavoimistelu Suomen huipulla. Kilpa-aerobic, telinevoimistelu ja muut
voimistelun lajit halutaan saada tukemaan toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla valmennuksessa
harrastajien menestymiseksi. Tavoitteena on saada seuran urheilijoita Voimisteluliiton maajoukkueleirityksiin
ja saada mahdollisimman monet harrastajat osallistumaan kilpailuihin kansallisella ja kansainvälisellä̈ tasolla,
jokainen halujensa ja motivaationsa mukaan.
Seuran valmennuspäällikkö Kati Säkkinen keskittyy seuran kilpa-aerobicin lajitoiminnan koordinointiin ja
hallinnointiin, valmennusjärjestelmän ylläpitoon sekä kehittämiseen. Lisäksi hän vastaa lajivalmentajien ja
ohjaajien toiminnan ohjaamisesta sekä hallinnoinnista. Kati Säkkinen valittiin toimimaan Minirinkien (Minielite
ja Minitalentti 9-11 -vuotiaat) vastuuvalmentajana tälle ja tuleville rinkivuosille.

6.1 Valmennus- ja kilparyhmät
Valmennusjärjestelmä
Kilpa-aerobicin valmennusjärjestelmä on saatu jalkautettua niin kilpa- kuin harrastepuolellekin. Ryhmät ja
harjoitusmäärät on saatu muodostettua ja vakiinnutettua valmennusjärjestelmän mukaisesti ikä- ja
tavoitetason mukaisesti (harraste-, kilpa- ja SM-linja). Valmentajia ja ohjaajia koulutettiin lisää, jotta heidän
koulutustasonsa saadaan täysin täsmäämään valmennusryhmänsä tasoportaikkoa ja koulutusvaatimusta
valmennusjärjestelmässä. Valmennusjärjestelmä on tuonut laatua kilpa-aerobicin valmennukseen ja
seuraavaksi järjestelmälle tehdään kehitystyötä kasvaneen laadun ja tason ylläpitämiseksi sekä tukemaan
valmentajien kouluttautumista ja kehittymistä valmennuksessa. Säännölliset kilpapolulle hakeutuvien ja siellä
harrastavien hakukatselmukset takaavat valmennusjärjestelmän toimivuuden ja mahdollistavat voimistelijan
polun etenemisen järjestelmässä. Hakukatselmuksia järjestetään keväällä ja syksyllä kilpailukausien loputtua.

Valmennusryhmät
Seurassa on ollut vuoden 2020 aikana aktiivisesti kilpailuihin harjoittelevia kilpa-aerobic ryhmiä seitsemän sekä
yksi kilpailuun tähtäävä ryhmä ns. esikilparyhmä. Kilpailijoita näissä ryhmissä olo vuoden aikana 2-luokan 8vuotiaista SEN-luokan yli 18-vuotiaisiin kaikissa ikäsarjoissa, SM- että kilpasarjoissa. Kilpailevia vuonna 2020 oli
yhteensä 48 harrastajaa. Kilparyhmien hakukatselmukset järjestettiin kesäkuussa ja joulukuussa.
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Kilpailijoita seurassa oli naisten telinevoimistelussa kilpasarjan B-E -luokissa. Kilpailevia vuonna 2020 oli
yhteensä 24. Toimintaa järjestettiin kolmessa eri ryhmässä sekä yhdessä merkkisuoritusryhmässä. Seuran
telinevoimistelun hakukatselmus järjestettiin 29.7.2020 Vuokatissa.

6.2 Kilpailut
Kilpa-aerobicin koekisoja/kisakatselmuksia järjestettiin seuran salilla vuoden aikana yhteensä kaksi kertaa;
yhdet keväällä ja yhdet syksyllä. Kevään koekisat järjestettiin 10.3.2020 kilparyhmien ja seuratyöntekijän sekä
valmentajien voimin vuoroluettelon mukaisesti. Illan aikana oli kilpailijoiden läheisiä yleisönä paikalla noin 4050 hlöä. Syksyn koekisat järjestettiin 1.10.2020 korona-pandemian vuoksi ilman yleisöä. Perheet ja läheiset
pääsivät seuraamaan syksyn koekilpailua Instagramin livestreemin kautta. Telinevoimistelun
koekisoja/kisakatselmuksia järjestettiin Kajaanihallilla vuoden aikana kerran; yhdet ennen kevään kisakautta,
joka valitettavasti peruuntui ja syksyllä osallistuimme Kuopion Reippaan järjestämiin koekisoihin Kuopiossa.
Koekisat on koettu hyväksi ennen varsinaisen kilpailukauden alkua harjoitella kisaohjelmaa, hakea
esiintymiskokemusta sekä varsinkin ensikertalaisten osalta harjoitella esiintymistä yleisön edessä.
Covid19 pandemian vuoksi kevään 2020 kilpailut peruttiin. Tämä tarkoitti, että vuoden ensimmäiset kilpailut
pidettiin vasta lokakuussa 2020.

Kilpa-aerobic kilpailut
Seuran kilpa-aerobic kilpailijoita osallistui seuraaviin kisoihin:
10.10.-11.10.2020 Varala Cup, Tampere
31.10.2020 Kolmen lajin kilpailut, Tampere
7.-8.11.2020 JNV Cup, Jyväskylä
21.-22.11.2020 VaVo Cup, Valkeakoski
27.-29.11.2020, SM- ja kilpasarjojen mestaruuskilpailut, Seinäjoki

Telinevoimistelun kilpailut
Syksyllä 2020 naisten telinevoimistelun kilpailijoita osallistui seuraaviin kisoihin:
20.9. Kuopio (Stara ja koekilpailu B-D -luokat)
27.9. Joensuu (B-D -luokat)
18.10. Ylivieska (B-E -luokat)
31.10. Rovaniemi (B-D -luokat)

6.3 Valmennusleirit
Kilpa-aerobic
Roosa Neuvosen järjestämät leiritykset pidettiin kaksi kertaa Vuokatissa – hiihtolomalla viikolla 10 ja kesällä
24.-26.6.2020. Leirityksellä mukana seuravalmentajien lisäksi oli hiihtolomalla Heidi-Maria Alander ja
kesäkuussa Maija Keurulainen. Leireillä keskityttiin monipuoliseen harjoitteluun lajiharjoittelun lisäksi ja
kesällä erityisesti peruskunto- ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen.
Hiihtolomalla rinnakkain Vuokatin leirityksen kanssa järjestettiin myös omalla salilla jo perinteeksi
muodostunut seuran sisäinen leiritys, jossa omien valmentajien voimin harjoiteltiin kilpailuohjelmia
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tehoharjoittelun muodossa. Sisäinen leiritys on todettu toimivaksi keinoksi hyödyntää seuramme sisäistä
valmennusosaamista ja tehdä ”valmentajavaihtoa” ryhmien kesken tuoden uutta näkökulmaa
kilpailuohjelmien harjoitteluun kilpailukauden kynnyksellä. Leiritysmuotoa tullaan hyödyntämään myös
tulevinakin vuosina.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Maailmanlaajuinen koronapandemia rajoitti monelta osin seura- ja
lajitoimintaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Kevään 2020 kilpailukausi peruuntui kokonaisuudessaan
maaliskuun koekilpailuja lukuun ottamatta ja kevät toteutui etäharjoitteluna. Kesällä Vuokatin leiritys saatiin
järjestettyä onnistuneesti, mutta koko vuotena emme pystyneet toteuttamaan kv-leirityksiä kotisalillamme
matkustus- ja koronarajoitusten vuoksi. Peruuntuneita leirityksiä on suunniteltu korvattavaksi tulevana
vuonna mahdollisuuksien mukaan.

Telinevoimistelu
Telinevoimistelijoille järjestettiin kesäleiritys Vuokatin Urheiluopistolla:
22.-24.6.2020 leirittäjinä Roosa Neuvonen ja Pinja Hyttinen
Osallistuttiin leiritykseen muualla:
14.-16.2.2020 Rovaniemi, Winter Gymnastics Camp

Voimisteluliiton valmennusringit ja minoritoiminta
Kilpa-aerobic
Seurasta oli urheilijoita seuraavissa Suomen Voimisteluliiton valmennusringeissä:
Minielite: Iida Heikkinen
Elite 12-14 -vuotiaat: Jenni Kähkönen, Eerika Hänninen
Elite yli 15 -vuotiaat: Inka Laatikainen, Venla Väisänen, Isabella Perhovaara, Ninna Launonen
Elite AG1-SEN: Inka Kilpeläinen
Telinevoimistelu
Suomen Voimisteluliiton naisten telinevoimistelun tavoitteena on valmennusjärjestelmä, joka kulkee
jatkumona seuratasolta alue- ja liittotasolle. Valmennusjärjestelmän tavoitteena on taata samantasoinen
toiminta liiton eri alueilla ja varmistaa voimistelijoiden ja valmentajien kulku seuratasolta lajin kansainväliselle
huipulle. Naisten telinevoimistelun valmennusjärjestelmään kuuluu alueellinen valmennustoiminta 8-12 vuotiaille tytöille, valtakunnallinen maajoukkueen esivalmennustoiminta tytöille ja naisille sekä tyttöjen ja
naisten A- ja B-maajoukkuetoiminta.

Seurana on ollut mukana Suomen Voimisteluliiton valmennusjärjestelmän mukaisessa alueminoritoiminnassa
vuodesta 2018, johon kuuluu kaksi alueellista leiriä (syksy+kevät) sekä päätösleiri elokuussa, jonne osallistuu
kaikki alueet yhdessä. Alueminoritoimintaan osallistui vuoden 2020 aikana 8 voimistelijaa.

6.4 Testit
Kilpailevien voimistelijoiden eri lajien (kilpa-aerobic, telinevoimistelu) yhteiset fysiikkatestit järjestettiin 10.6.
Kettukalliontien salilla ja Vuokatin kesäkuun leirillä koronarajoitusten puitteissa. Testaukseen osallistui
yhteensä noin 31 voimistelijaa. Kettukalliontien salilla tehtiin fysiikkatestien lajitaidolliset testit ja Vuokatti
Sportilla Sukkulajuoksu ja Sisupunnerrus. Fysiikkatestaukset tehdään samalla tavalla yhteisesti ja
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puolivuosittain (kesä- ja joulukuussa). Joulukuussa ei koronarajoitusten vuoksi yhteistä testitilaisuutta voitu
järjestää.

6.5 Urheiluakatemia
Urheiluakatemiatoiminta sai uutta potkua vuoden 2020 alusta alkaneen Kajaanin Urheilukampus -hankkeen
myötä. Kainuun Liikunnan hallinnoima hanke pyrkii rakentamaan ja luomaan Kajaanin urheilukampukselle
yhdenmukaisen imagon ja brändin, jossa korostuvat Kajaanin erinomaiset harjoittelupuitteet, laadukas
koulutus ja työelämälähtöinen opiskelu. Hankkeen aikana Kajaanin akatemiatoiminnan laatua kehitetään
selvittämällä urheiluseurojen osaamisen ja koulutuksen tarpeita, selvitetään koululaisilta ja opiskelijoilta
heidän ajatuksiaan ja toiveitaan tavoitteellisen urheilijan polun rakentamiseen. Nuoren tavoitteellinen
kaksoisura vaatii urheilun ja koulutyön sujuvaa yhteensovittamista, ja tämän tavoitteen toteuttamiseksi
hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien akatemiatoiminnassa olevien koulujen ja oppilaitosten
kanssa. Kajaani Gymnastics yhtenä akatemiavalmennusta tarjoavana seurana on ollut tiiviinä osana tätä
hanketta ja sen kehitystyötä osallistumalla niin lajitoiminnassa kuin erilaisissa työryhmissä ja yhteistöissä
hankkeen toteuttamiseksi.

6.6 Huomionosoitukset
Kajaani Gymnastics ry palkitsee vuosittain urheilijoitaan, ohjaajiaan ja seuratoimijoitaan erikseen järjestetyssä
palkitsemistilaisuudessa. Vuoden 2020 palkitsemistilaisuus jouduttiin siirtämään tammikuulle 2021. Juhlasta
koostettiin video seuran youtube-kanavalle.
Palkitsemissäännön mukaan harrastajat saavat kauden päätteeksi osallistumistodistuksen, jossa
valmentaja/ohjaaja on nostanut jonkun erityisen taidon tai ominaisuuden, jota harrastaja on ryhmässä
osoittanut. Harrasteryhmistä valitaan lajeittain vuoden tsemppari, vuoden kehittyjä ja vuoden ahkera ja
motivoitunut harjoittelija. Uudet, kilpauran aloittaneet voimistelijat huomioidaan pienellä seuratuotteella.
Lisäksi
kilpailevia
voimistelijoita
palkitaan
kisamenestyksen
ja
luokkanousujen perusteella. Seuran
ohjaajia, valmentajia ja apuohjaajia
muistetaan
valmennusvuosien
perusteella. Lisäksi valitaan vuoden
Juniori-valmentaja
sekä
Vuoden
Seuratoimija.
Palkitsemissäännön
mukaan muistetaan ylioppilaaksi
kirjoittavia tai ammattiin valmistuvia
seuratoimijoita.
Merkkipäivämuistaminen
jäsenen
täyttäessä
täysiä
kymmeniä.
Muistetaan myös kutsun tullessa muita
seuroja.
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7 KOULUTUKSET
Seuran ohjaajia ja valmentajia koulutettiin sekä Suomen Voimisteluliiton koulutuspolun mukaisilla
koulutuksilla, että täsmäkoulutuksilla. Koulutuksia järjestettiin Kettukalliontien salilla, tilauskoulutuksena sekä
omien yhteistyökumppaneiden kanssa. Voimisteluliiton koulutuksiin osallistumisia verkkokoulutuksina sekä
zoomin välityksellä.

7.1 Seuran oma koulutus
Seuran ohjaajia ja valmentajia koulutettiin myös seuran sisäisillä täsmäkoulutuksilla vammojen ehkäisyn ja
tapaturmien osalta. 8.2.2020 Kouluttajana toimivat Petteri Haikola Kajaanin OMT Fysioterapiasta ja Mika
Heikkinen kinesioteippausta ja äkillisten tapaturmien hoitoa valmennustilanteessa. Koulutukseen osallistui
yhdeksän ohjaajaa/valmentajaa.
Baletin ja huoltavan harjoittelun workshop Kati Säkkisen johdolla (2.3.2020). Workshoppiin osallistui neljä
ohjaajaa/valmentajaa.

7.2 Voimisteluliiton järjestämä ja muut ulkoiset koulutukset
KajaGymin ohjaajat ja valmentajat kouluttautuivat Voimisteluliiton koulutuksissa seuraavasti:
• Stara-tapahtuma ARVI (verkkokoulutus) kolme ohjaajaa/valmentajaa
• Valmennuksen suunnittelu ja seurannan perusteet (verkkokoulutus) viisi ohjaajaa/valmentajaa
• Freegym ja ninjagym tutuksi yksi ohjaaja
• Rekrytointikoulutus kolme seuratyöntekijää/valmentajaa
• Terve voimistelija maailma laadukkaan valmennuksen tukija yksi valmentaja
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Tilauskoulutuksissa kouluttauduttiin seuraavasti:
• Voimisteluohjaajan startti 16 ohjaajaa/valmentajaa
• Voimistelukoulu 15 ohjaajaa/valmentajaa

8 VIESTINTÄ
Seura pyrki vuoden 2020 aikana tiedottamisella vahvistamaan paikallista näkyvyyttä ja myönteistä mielikuvaa
seurasta ja sen toiminnasta, niin uusien jäsenten saamiseksi kuin myös yhteistyökumppaneiden
kiinnostavuuden takaamiseksi. Koska vuonna 2020 ei seuralla ollut järjestettävänä kilpailuja, jäi
paikallismedioiden huomio vähäiseksi. Syksyn kisakauden kilpailutulosten julkaisujen yhteydessä, seura toivoisi
useammin myös kuvien julkaisemista näkyvyyden ja tunnettuuden paranemiseksi.
Vuoden aikana Kainuun Sanomat julkaisi muutaman jutun seuran akatemiaurheilijasta, että valmentajasta:
21.2.2020 Kainuun Sanomat: Kainuulaisvalmentajat uskovat julkisen paineen kitkevän väärinkäytöksiä
urheilusta – ''Ei ole varaa ajatella, että kyse on vain yksittäistapauksista'' (Haastateltu Kati Säkkistä)
11.11.2020 Kainuun Sanomat: Inka Kilpeläinen liitää kohti uusia mitalisijoja – nuoren kajaanilaisurheilijan arki
vaatii tarkkaa aikataulutusta ja itsekuria: ''Koko ajan ei kuitenkaan mennä sata lasissa'' (Henkilökuva Inka
Kilpeläisestä)
23.11.2020 Kainuun Sanomat: KajaGymin Inka Kilpeläinen kiilasi mitalisijalle cup-kilpailussa Valkeakoskella
(Kuvallinen tulosjulkaisu KS Urheilu)
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8.1 Ulkoinen tiedottaminen
Seura tiedotti pääasiassa Instagramin, Facebookin ja nettisivujen
kautta. Viestintätiimi teki vuonna 2020 viestintää ja uutisointia
kilpailuista ja treeneistä sosiaalisessa mediassa. Seuralla on ollut kaksi
instagram tiliä lajeille (@kajagym_aerobics ja @kajagym_artistics)
sekä Facebook sivu (Kajaani Gymnastics @kajagym). Vuoden lopussa
facebook sivulla oli 660 tykkääjää ja 652 seuraajaa. Instagramin
puolella Kajagym_artistics tilillä oli vuoden lopussa 450 seuraajaa ja
Kajagym_aerobics tilillä reilu 2000 seuraajaa. Seuran kotisivujen
uudistus oli vielä vuoden lopussa kesken.

8.2 Sisäinen tiedottaminen
Sisäisen tiedottaminen hoidettiin MyClubin kautta. Lisäksi osalla harrastus- ja kaikilla
kilparyhmillä on ollut käytössä WhatsApp-ryhmät, mikä on tuonut sen haasteen, että kaikki
eivät tosiasiallisesti kuitenkaan seuraa Myclubin kautta tulevaa tiedotusta. Loppuvuodesta
toteutetussa kyselyssä selvisi, että suurin osa kuitenkin oli tiedotukseen pääosin
tyytyväisiä.

8.3 Dokumentointi
Johtokunnan käytössä on yhteinen pilvipalvelu dokumenttien jakamisen ja käytettävyyden helpottamiseksi.
Seuran historian, kuvien ja tapahtumien dokumentointiin löytyi vapaaehtoinen toimija seuran
syyskokouksessa.

9 TALOUS
Yhdistyksen talous oli vakaa ja maksuvalmius hyvä. Oman salin ylläpito ja valmentajan palkkamenot ovat oma
haasteensa varainhankintaan. Vuoden aikana suurimman haasteen varainhankintaan aiheutti
koronapandemian rajoitustoimet. Merkittävimpänä olivat kokoontumisrajoitukset ja yleisten tilaisuuksien
järjestämisen rajoitukset. Toisaalta kevään aikana kulujen osuus oli hieman pienempi, kun kilpailumatkoja ei
ollut. Yritykset kamppailivat talousvaikeuksissa tilauskantojen kanssa, joten mainosmyynnissä keskityttiin vain
muutamaan suurimpaan mainostajaan. Vuoden aikana tehtiin muutamia talkoita, joista suurimpana oli Lost in
Kainuun ruokatarjoilu. Toiminta rahoitettiin pääosin jäsenmaksuilla ja kaksi kertaa vuodessa laskutettavilla
harrastemaksuilla.
Seuran talous oli vuoden 2020 lopussa edelleen hyvä. Koronapandemia osoitti, että on erittäin tärkeä varautua
taloudellisesti tällaisiin poikkeamiin. Tosiasia on kuitenkin, että suuri osa seuran käytössä olevasta rahasta
menee tilojen vuokriin. Tilojen vuokramenoilla kykenisimme palkkaamaan yhden kokoaikaisen valmentajan
takaamaan seuran toiminnan jatkuvuutta.
Seuran jäsenmäärän ja harrastajien lisääntymisen ansiosta seuran taloudellinen tilanne on hyvä. Seura sai
Kajaanin kaupungilta yleisavustusta, koulutustukea ja vuokratukea. Rahastonhoito on ulkoistettu Tilipalvelu
Ablelle, jonka avulla varmistetaan seuran luotettava maksuliikenne ja työnantajavelvoitteet sekä ajantasainen
kirjanpitoraportointi.
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Tilikauden tulos oli alijäämäinen vuoden 2020 lopussa –874,45 €, johon koronapandemian aikana voidaan olla
tyytyväisiä. Varsinaisena toiminnantarkastajana on toiminut Timo Leppänen ja varalla Turo Kilpeläinen.

9.1 Jäsen- ja kausimaksut sekä vakuutukset
Vuonna 2020 seuran jäsenmaksu oli 40 euroa/henkilö. Harrasteryhmien kausimaksut olivat 80-105 euroa,
tämän kausimaksun ja jäsenmaksun lisäksi harrastamiseen ei liity muita pakollisia maksuja.
Kilpavalmennusyhmien harrastusmaksut olivat 145-250 €/kausi ja kesäkauden kausimaksut 45-95 euroa.
Lisäksi kustannuksia tulee muun muassa leireistä, kilpailumaksuista ja -matkoista, lisenssistä ja kilpailu- ja
edustusasuista.
Syyskokouksessa 2020 esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Seuran
harrastemaksuja päädyttiin nostamaan n.10-45 €/kausi, riippuen harjoitusten määrästä. Sisarusalennusta
myös nostettiin 15 €/kausi, aikaisemman 10 euron sijaan. Seuran jäsenmaksu 40 euroa pidettiin ennallaan.
Lisäksi päätettiin 20 euron jäsenmaksusta ohjaajille, jotka eivät itse harrasta seurassa.
Jäsenkortilla seuran jäsenet saivat etuuksia ja alennuksia yhteistyökumppaneilta.
Kaikki harrasteryhmien osallistujat olivat vakuutettu tapaturmavakuutuksella. Kilpavalmennusryhmien
voimistelijat vastaavat vakuuttamisesta itse.
Yhdistys on vakuuttanut irtaimistonsa palon, varkauden, ilkivallan sekä LVI-vahinkojen varalle. Lisäksi
joustoparketti on vakuutettu rikkoutumisen varalle. Yhdistyksellä on myös toiminnan vastuu- ja
oikeusturvavakuutus.
Yhdistyksen harrastetilat ovat olleet ulkopuolisten ilkivallalta ja murroilta toistaiseksi tallessa.

9.2 Avustukset
Kajaanin kaupungin vuokratukea myönnetään alle 18-vuotiaiden ohjattujen
ryhmien vuokrakustannuksiin niille seuroille, joilla on toimintaa muissa kuin
kaupungin omissa tiloissa. Seuroille myönnettävä tuki perustuu kahteen
indikaattoriin; maksettuihin tilavuokriin ja seuran toiminnassa mukana
olevien alle 18-vuotiaiden jäsenten lukumäärään. Tuki on maksetuista
vuokrista enintään 80 % tai enintään 20 € alle 18-vuotiasta seuran
toiminnassa mukana olevaa jäsentä kohti. Vuonna 2020 seura sai
vuokratukea 9093 euroa, joka kuitenkin tukena kattaa vain 23,6 %
Kettukalliontien vuokrasalin vuosivuokrasta. Kokonaisuudessaan kaikki
toiminnan avustukset kattoivat 14,32 % toimintamenoista.
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Seuratoiminnan kehittämistuki 2018-2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 myöntämän kaksivuotisen seuratuen hankeaika päättyi 30.7.2020. Vuoden
2020 ajan jatkettiin valmennuksia tuntityönä sekä vapaaehtoisten telinevoimisteluvalmentajien ja -ohjaajien
voimin, koordinointityötä hoiti samoin muutama vapaaehtoinen telinevoimisteluvalmentaja ja johtokunnan
jäsen. Syyskuun 2020 alusta solmittiin työsopimus valkovenäläisen valmentajan kanssa, joka ei
koronapandemian ja kotimaansa epävakaan tilanteen vuoksi voinut työtään syksyn 2020 aikana kuitenkaan
aloittamaan.

9.3 Talkootoiminta
Talkoita seuraväki teki Osuuskauppa Maakunnalle mm.
kuormapurkua ja Prisman joulukorien laittamista sekä pihatalkoot
Starkille. Isona talkooponnistuksena oli Lost in Kainuu tapahtuma
syksyllä, johon seuramme osallistui kilpailijoiden ruokahuollon
järjestämisen
osalta.
Varainhankintana
myytiin
seuran
vuosikalentereita ja Gutzin tuotteita. Lisäksi osa ryhmistä aktivoitui
pitämään
omia
myyntikampanjoita
(Kakkutukku).
Lisäksi
ruokatarjoiluita järjestettiin viisi kertaa vuoden aikana. Ruoan
valmistuksesta ja myynneistä ansio kuuluu Markku Väisäselle, joka
talkoili useasti yksin ilman apulaisia. Talkootuotot käytettiin
tilavuokraan ja liikuntavälineiden hankkimiseen, yleishyödylliseen
harrastustoimintaan sekä leirityksiin. Kaikista merkittävin talkootyö
vuoden mittaan oli ohjaajien seuralle tekemä ohjaustyö sekä
vapaaehtoisten
seuratyöntekijöiden
tekemä
työ.
Talkoomahdollisuuksia oli koronan takia todella vähän.

15

9.4 KajaGym tuotteet
Jäsenistö on toivonut seuratuotevalikoimaan lisäyksiä vapaa-ajalle ja vuonna 2020 laajennettiin valikoimaa
runsaasti yhteistyössä paikallisen Seripointin kanssa. Samalla uusittiin edustusvaatteiden mallisto. Kisa- ja
harjoittelu voimistelupuvut toimitti kotimainen Mia-Tuote.

Kisapuku.

Voimistelijan edustustakki

Valmentajan edustustakki
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