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1 Puheenjohtajan palsta 

 
Toimintavuosi 2021 oli seuran 91. Edellisenä vuonna alkanut maailman laajuinen koronaepidemia 
jatkui ja vaikutti edelleen seuran toimintaan. Rajoitusten tulkitseminen seuratoiminnan kannalta ja 
niistä jäsenille tiedottaminen teetti töitä johtokunnalla edelleen. Säännöllinen tiedotus 
koronaepidemian vaikutuksesta seuran toimintaan nousi tärkeäksi osaksi seuratyötä. Viikkotunnit 
toeutuivat lähikontaktilla eri ikäryhmillä eri lailla, riippuen rajoituksista, myös etätunteja toteutettiin. 
Kevätnäytös Yö kirjastossa toteutettiin aivan uudella tavalla. Ryhmät videoivat omat esityksensä, 
joista editoitiin hieno kokonaisuus. Näytös oli jäsenten ostettavissa ja katsottavissa erillisen linkin 
kautta. Kasvokkain tapahtuneet tapaamiset olivat seuran toiminnassa vähäisiä, kuitenkin elokuussa 
ohjaajatapaaminen pystyttiin järjestämään kasvotusten terveysturvallisesti. Loppuvuodesta ohjaajat 
joutuivat yleisten ohjeiden mukaan kysymään koronapassia yli 16-vuotiailta harrastajilta, ja 
ohjaaminen maskin kanssa tuli tutuksi. Kilpailut toteutettiin videokilpailuina, joka oli myös ihan uutta 
seuratoiminnassa. 

Korona toi seuran toimintaan myös hyviäkin asioita, kuten Teamsin videopuheluineen, mikä lähensi 
ohjaajia ja johtokuntaa ja mahdollisti monia tapaamisia. Ohjaajat pääsivät osallistumaan matalalla 
kynnyksellä tapaamisiin ja osallistumaan ryhmätoimintaan. Johtokunnalle Teamsista muodostui 
keskeinen työväline seuran johtamisessa. 

Seuratoiminnassa on monia asioita, joiden eteen tehdään kovasti työtä ja vasta asioiden lopputulos 
näkyy jäsenille ja seuran toiminnasta kiinnostuneille. Itse työstäminen ei siis ole julkisesti esillä, mikä 
on hyväkin. Osa asioista on prosesseja, jotka jatkuvat pitempään, osa taas lyhyitä muutaman 
tapaamisen mittaisia työstämisiä. Toimintavuonna oli useita tällaisia perusteellista työstämistä 
vaativia asioita. Yksi seuran toiminnan kannalta tärkeä oli kolmen vuoden välein suoritettava lasten ja 
aikuisten Tähtiseura–laatuohjelman auditointi. Auditointiin valmistauduttiin huolellisesti ja työryhmä 
työsti ahkerasti itsearviointilomaketta ja muita tarvittavia dokumentteja. Seuran toimintakäsikirjan 
kokoaminen ja sisältöjen päivittäminen oli myös seuran toiminaan kannalta tärkeää. Toimintakäsikirja 
helpottaa mm. uusia ohjaajia ja johtokunnan jäseniä perehtymään seuraan ja toimintaan. 

Toimintavuonna toteutettiin myös toinen seuran toiminnan kannalta tärkeä asia: strategian 
päivittäminen. Strategiassa on seuran ”kartta”, miten toiminnassa edetään ja mitä tavoitellaan. 
Strategiaa työstettiin Teamsilla toteutetuissa työpajoissa. Työpajoihin osallistui ohjaajia ja kiltalaisia. 
Johtokunta työsti lopullisen strategian työpajojen tuotoksista. Lisäksi aloitettiin ja vietiin eteenpäin 
monia muitakin asioita, kuten Voimisteluliiton vastuullisuusaskelia. 

Toimintavuonna otetiin merkittävä askel liittymällä Palvelualojen työnantajat Palta ry:hyn. Asiaa 
pohdittiin pitkään ja useissa johtokunnan kokouksissa, eikä päätös ollut helppo. Seuralla ei ole yhtään 
päätoimista työntekijää, ohjaajat toimivat oto-ohjaajina. Ohjaajille maksetaan palkkio, joten 
lainsäädännön mukaan he ovat työntekijöitä, vaikkakin kokevat ohjauksen ja valmentamisen 
harrastamisena. Monet asiat puolisivat liittymistä, erityisesti paikallisen sopimisen mahdollisuus mm. 
sunnuntailisistä. 
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Toimintavuonna alkoi valmistautuminen kesän 2022 Suomi Gymnaestradaan valitsemalla ohjelmat, 
joita eri ikäisille seura jäsenille tarjotaan. Ohjaajat kävivät ohjelmien koulutukset ja niin päästiin jo 
syksyllä harjoittelemaan kenttäohjelmia sekä yli 60-vuotiaiden hallinäytösohjelmaa. Tärkeässä osassa 
oli tapahtuman sisäinen markkinointi, jotta saatiin paljon eri-ikäisiä seuran jäseniä mukaan. Onhan 
suuratapahtumiin osallistuminen yksi seuran strategisista painopisteistä. 

Lokakuussa seura sai yllättävän ja iloisen 
uutisen, Voimisteluliitto oli vallinnut vuoden 
2021 urheiluseura -ehdokkaaksi meidän 
seuramme. Vuoden urheiluseura julkaistaan 
valtakunnan urheilugaalassa tammikuussa 
2022 Helsingissä. Valintakriteereissä 
painotettaan turvallista toimintaympäristöä ja 
yhdenvertaisuutta, lisäksi seuran hallinnon piti 
olla muutoinkin hyvin hoidettu. Meidän tuli 
kertoa Olympiakomitealle valintakriteereistä 

vastaamalla kysymyksiin. Meille Voimisteluliiton ehdokkuus on suuri kunnia ja kiitos pitkäaikaisesta 
työstä. Olemme tehneet pitkään töitä turvallisen toimintaympäristön sekä yhdenvertaisuuden eteen, 
mitkä ovat hyvin haastavia asioita seuratoiminnassa. Kumpikin valintakriteeri vaatii opettelua ja 
erityisesti se, että muistetaan tarkastella asioita myös näiden kautta. Emme ehtineet ”toipua” 
ehdokkuuden tuomasta ilosta, kun saimme marraskuun alussa tietää, että olemme kolmeen 
ehdokkaan joukossa, joista valitaan vuoden 2021 urheiluseura. 

Sitten alkoikin jännä kuukasi, kun asiaa piti 
pitää salassa viralliseen julkaisupäivään, joka 
oli 3.12. Tämän kuukauden aikana piti 
organisoida seuran esittelyvideon kuvaukset, 
kertomatta totuutta videon käytöstä jäsenille. 
Videota esitettiin yhdessä muiden 
ehdokkaiden videoiden kanssa YLE TV 2 
Urheilustudiossa. Tämä finaaliin pääsy oli 
seuralle iso ja äärettömän hieno asia sekä iso 
kiitos kaikille seuratoimijoille, jotka ovat vuosien aikana olleet viemässä seuraa siihen, missä nyt ollaan. 

Marraskuussa järjestettiin voimisteluliiton 125–vuotisjuhlanäytös - Tarina jatkuu. Juhlanäytökseen 
valittiin seuran joukkueista Laventeli ja Magenta, jotka esiintyivät todella hienosti ja sykähdyttävästi. 
Esiintyminen oli varmasti hieno kokemus myös joukkueille ja heidän ohjaajillensa sekä 
valmentajillensa iso kiitos pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta työstä. 

Iso kiitos kaikille toimintavuodesta 2021! Haasteita on ollut, mutta niistä on hyvin selvitty. Katse 
suunnataan nyt tulevaan kesään Suomi Gymnaestradaan Tampereella. Siellä varmasti koetaan suurta 
suomalaista voimistelujuhlaa.  

Eeva-Leena, 
puheenjohtaja 
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2 Vuosikokoukset 

PÖYTÄKIRJA  KEVÄTKOKOUS  
  
AIKA:  2.6.2021 klo 18.00  
PAIKKA: Pohjois- Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimitalossa, Sammonkatu 6  
  
1 § Kokouksen avaus  
  
Seuran puheenjohtaja Eeva-Leena Ylimäki avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti kokousväen 
tervetulleeksi.  
Kokouksen alussa jaettiin kiertopalkinnot vuosi 2020:  

• järjestöpokaali: Minna Kouri   
• erityispokaali: Juhlavuoden tekijät   
• lasten ohjaajien lautanen: Hanna Pentilä    
• aikuisten ohjaajien pokaali: Elisa Keränen,    
• vuoden juniorivalmentaja -pokaali: Veera Manninen  

  
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  

ääntenlaskijat  
  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veera Manninen.  
Sihteeriksi valittiin Tuula Strömberg.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Minna Kouri, Kirsi-Marjut Räisänen.  
  
3 § Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet  
  
Tuula Strömberg, Kirsi-Marjut Räisänen, Eeva-Leena Ylimäki, Milka-Maaria Tarkiainen, Raija 
Saloranta, Iina Lepistö, Veera Manninen, Piia Vähäkainu, Raija Waris, Minna Kouri, Irma Ala-aho, 
Elisa Keränen, Pia Hannus sekä Unna ja Elias Väänänen. Yhteensä 14 äänioikeutettua osallistujaa.  

  
4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
  
Kokouskutsu on ollut Kalevan Seuratoimintapalstalla 21.5.2021, ja se on lisäksi toimitettu jäsenille 
sähköpostitse (Ovoslainen) 9.5.2021. Lisäksi kokouskutsu on jaettu Oulun Voimisteluseuran 
Facebookissa.  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
  
5 § Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus  
  
Seuran puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet esittelivät vuosikertomuksen vuodelta 2020.  
  
6 § Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto  
  
Milka-Maaria Tarkiainen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien antaman 
lausunnon.  
  
7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille  
  
Hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnan jäsenille ja muille   
vastuuvelvollisille.  
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8 §  Muut asiat  
  
Muita asioita ei ole toimitettu johtokunnalle määräaikaan mennessä.  

  
9 § Päätetään kokous  
  
Puheenjohtaja kiitti kokousta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18.54.  
  
Oulussa ____. ____.2021  
  
___________________________________________  ___________________________________________  
Veera Manninen, puheenjohtaja  Tuula Strömberg, sihteeri 

Kevätkokouksessa palkittiin perinteisesti seuratoimijoita kiertopalkinnoin. 
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PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUS   
   
AIKA:  23.11.2021 klo 18.00  
PAIKKA: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n toimitalossa, Sammonkatu 6  
  
1 §     Kokouksen avaus  
  
Seuran puheenjohtaja Eeva-Leena Ylimäki avasi kokouksen klo 18.00.  
  
Tämän vuoden Osallistuva Ovoslainen  -kunniamaininta  myönnettiin Tiina Siiroselle.  Hän on 
aktiivinen ja luotettava huoltaja ja sitoutunut joukkueenjohtaja  
  
Vipinäviikon arvonta.  
  

• Alle 8v  HopLop-lippu Toivo Vehkaperä, Perheliikkari  
• 8-14v   Reenis-lippu, Nea Salmi, Kanerva  
• yli 14v  Kisamatka, Helena Le, Salvia  

  
2 §     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat  
  
Valittiin puheenjohtajaksi Raija Waris, sihteeriksi Tuula Strömberg, ja pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi Pirjo Pyörälä ja Tiina Siironen  
  
3 §    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet  
  
Eeva-Leena Ylimäki, Laura Räisänen, Raija Waris, Tuula Strömberg, Riitu Ruokamo, Milka-Maaria 
Tarkiainen, Peppi Tarkiainen, Raija Saloranta, Maija-Liisa Salo, Tiina Siironen, Pirjo Pyörälä, Piia 
Vähäkainu, Ritva Järvinen  
  
4 §     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
  
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
  
5 §     Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä  
  
Päätettiin, että jatketaan olemassa olevia jäsenyyksiä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 2022 
johtokunnan päätösten mukaan.  
  
6 §     Vahvistetaan vuoden 2022 liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus  
  
Päätettiin, että nostetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksu 18 euroon/vuosi. 
 
7 §    Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio  
  
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja Milka-Maaria Tarkiainen esitteli 
talousarvion vuodelle 2022.  Molemmat hyväksyttiin.  
  
8 §    Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi    
  
Eeva-Leena Ylimäki valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.  
  
9 §    Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmeksi vuodeksi   
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Valittiin erovuoroiset jäsenet Riitu Ruokamo ja Irma Ala-aho jatkamaan heidän suostumuksellaan, 
Milka-Maaria Tarkiainen ei jatka, hänen tilalleen valittiin Rina Nahari.  
  
Johtokunta kokonaisuudessaan: Puheenjohtaja Eeva-Leena Ylimäki toimikautta 2 vuotta sekä 
jäsenet: Riitu Ruokamo, Rina Nahari ja Irma Ala-aho toimikautta 3 vuotta Elisa Keränen, Piia 
Vähäkainu ja Tuula Strömberg toimikautta 2 vuotta; Pia Hannus, Laura Räisänen ja Raija Saloranta 
toimikautta 1 vuotta. 
  
10 §   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa  
  
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin HT Mikko Lumila. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Timo 
Salonen. Koska kyseessä on tilintarkastusyhteisö, yksi tarkastaja riittää.  
  
11 §    Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä  
  
Annettiin johtokunnan tehtäväksi valita edustajat yllä mainittuihin kokouksiin.   
  
12 §   Muut esille tulevat asiat   
  
Paltaan liittymisestä keskusteltiin syyskokoukseen osallistuneille.  
  
13 §   Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt käsiteltäväksi  
  
Ei ole tullut käsiteltäviä asioita.  
  
14 §     Kokouksen päättäminen   
  
Kokouksen puheenjohtaja Raija Waris päätti kokouksen klo 19.02.  
  
Oulussa _____. _____.202_  
  
___________________________________________  ___________________________________________  
pj. Raija Waris     sihteeri Tuula Strömberg  
  
Vakuudeksi  
Oulussa _____. _____.202_  
  
___________________________________________  ___________________________________________  
Tiina Siironen     Pirjo Pyörälä  
Pöytäkirjan tarkastajat  
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3 Yhdistyksen johtokunta 

 Tehtävä, läsnä kokouksissa 

Eeva-Leena Ylimäki Puheenjohtaja, 15/15 

Irma Ala-aho Varapuheenjohtaja, aikuisten Tähtiseura-vastaava, 15/15 

Pia Hannus Tanssillisen voimistelun vastaava, matkavastaava, Suomi Gymnaestrada -
gymppi, 13/15 

Elisa Keränen Tanssin vastaava, 14/15 

Riitu Ruokamo Viestintävastaava, jäsenrekisterinhoitaja, 14/15 

Laura Räisänen Voimistelukoulu-vastaava, Tähtiseura-vastaava, koulutusvastaava, 14/15 

Raija Saloranta Liikuntaleikkikoulu-vastaava, kestävän kehityksen vastaava, 15/15 

Tuula Strömberg Sihteeri, jojo-vastaava, talkoovastaava, 15/15 

Milka-Maaria Tarkiainen Talousvastaava, 15/15 

Piia Vähäkainu Seuratuotteiden vastaava, 11/15 

 

Pykäliä on kertynyt kokouksissa yhteensä 242. 

Johtokunnalle otettiin käyttöön Office 365. Riitu Ruokamo vastasi Teamsin käyttöönottoprojektista. 
Teams-työtilaan tallennetaan seuran asiakirjoja (mm. esityslistat, pöytäkirjat ja muu materiaali). Myös 
johtokunnan etäkokoukset pidettiin Teamsin välityksellä.  
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4 Seuran jäsenten luottamustehtävät 

Iina Lepistö Voimisteluliitto, tanssillisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän jäsen, 
tanssillisen voimistelun kouluttaja. 

Elisa Keränen   Voimisteluliitto, tanssin kehittämistyöryhmän jäsen. 

Milka-Maaria Tarkiainen Voimisteluliitto, Pohjois-Suomen seura- ja voimistelutoiminnan 
asiantuntijaryhmä, seuraneuvottelukunnan jäsen. 

Roosa Savolainen  Voimisteluliito, Lasten voimistelun kehittämisryhmä 

Sanna Sundqvist Voimisteluliitto, Tähtiseura kehittäjäverkosto 

Katri Virtanen   Voimisteluliitto, Valtakunnallisen kiltatyöryhmän jäsen. 

Marraskuussa tanssillisen voimistelun joukkueet pääsivät pitkästä aikaa kisaamaan. Kuvassa Laventeli. 
Kuva: Minna Kouri. 
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5 Edustukset eri tilaisuuksissa 

              

Pvm. Tilaisuus Osallistujat 

11.2. Pohjois-Suomen alueellinen seuraverkosto Milka-Maaria Tarkiainen ja Eeva-
Leena Ylimäki 

22.2. Tähtiseurojen info- ja kyselytunti etänä  Raija Saloranta, Irma Ala-aho ja 
Eeva -Leena Ylimäki 

7.4. Tähtiseura-auditointisparraus etänä Irma Ala-aho, Pia Hannus, Riitu 
Ruokamo, Laura Räisänen, Raija 
Saloranta, Tuula Strömberg, Milka-
Maaria Tarkiainen, Eeva-Leena 
Ylimäki, Veera Ahonen ja Sanna 
Sundqvist  

24.4. Voimisteluliiton kevätkokous Riitu Ruokamo 

25.4. Voimisteluliiton Vastuullisuusklinikka etänä Raija Saloranta ja Eeva-Leena 
Ylimäki 

1.9. Tanssillisen voimistelun tuomariseminaari etänä  Pia Hannus, Henna Häkkilä, Sanna 
Sundqvist ja Iina Lepistö. 

20.11. Voimisteluliiton syyskokous Helsingissä Raija Saloranta 
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6 Muut toimihenkilöt 

Maaliskuussa PoPLi palkkasi neljälle seuralle yhteisen viestintäsuunnittelijan. Työhaastattelussa oli 
mukana Tuula Strömberg ja lähiesimiehenä OVOSin osalta toimii Riitu Ruokamo. 

Tilintarkastus 

 

 

Pitkästä aikaa kisoissa! Kuvassa Kanerva. Kuva: Minna Kouri. 

Tilintarkastaja KHT Simo Salonen 

Varatilintarkastaja KHT Timo Salonen 
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7 Jäsenistön yhteenveto 

Vuoden 2021 lopussa Oulun Voimisteluseuraan kuului maksaneita jäseniä yhteensä 300. 

 
0-12 -

VUOTIAAT 
13-18 -

VUOTIAAT 
19-34 -

VUOTIAAT 
35-64 -

VUOTIAAT 
YLI 65-VUOTIAAT KAIKKI 

YHTEENSÄ 

2021 123 53 70 39 15 300 

2020 126 83 56 64 20 349 

2019 120 78 55 60 21 334 

  

javascript:__doPostBack('ctl00$CP$TabContainer_Laskutus$TabPanel_Osallistujajakaumat$GridView_JasenluetteloOsallistujajakauma_Suppea','Sort$Kaikki%20yhteens%C3%A4')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP$TabContainer_Laskutus$TabPanel_Osallistujajakaumat$GridView_JasenluetteloOsallistujajakauma_Suppea','Sort$Kaikki%20yhteens%C3%A4')
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8 Koulutus 

Ohjaajien ja johtokunnan jäsenten osallistumiset kursseille ja koulutustilaisuuksiin: 

Pvm. Koulutus Osallistujat 

29.8.  Gymnaestrada kenttänäytösohjelmien 
opetuskurssi Helsinki  

Iina Lepistö, Saima Pajula ja Maija Anttila 
sekä etänä Veera Manninen ja Elisa 
Keränen 

11.9. Gymnaestrada kenttänäytösohjelmien 
opetuskurssi Tampere 

Leena Kumpulainen, Sanna Sundqvist, 
Roosa Savolainen 

25.9. Voimisteluohjaajan startti -koulutus Lotta Viholainen 

26.9.  Fyysisen valmennuksen peruskoulutus  Henna Vaaraniemi ja Annika Komulainen  

20.11. Gymnaestrada hallinäytösohjelman 
opetuskurssi 

Eeva-Leena Ylimäki 
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9 Liikuntaleikkikoulu 

Liikuntaleikkikoulu jatkui koko vuoden v. 2021. Koronarajoitusten vuoksi keväällä toimi vain 4-6-
vuotiaiden ryhmä.  Liikuntaleikkikoulussa tehtiin toiminnasta Google Forms -palautekysely 
vanhemmille kevät- ja syyskauden päätteeksi.  

Liikuntaleikkikoulu-ryhmät keväällä 

Ryhmä Ohjaaja 

Liikuntaleikkikoulu 4-6 v. Hanna Pentilä, Tiina Karevuo 

Liikuntaleikkikoulu-ryhmät syksyllä 

Ryhmä Ohjaaja 

Perheliikuntaleikkikoulu 2-3 v. Hanna Pentilä, Anastasia Trudova 

Liikuntaleikkikoulu 4-6 v. Hanna Pentilä, Anastasia Trudova 
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10 Voimistelukoulu 

Keväällä seurassa toimi neljä voimistelukouluryhmää: Kanerva, Lumi, Koralli ja Kaneli. Syksyllä 
perustettiin uusi pienten voimistelukouluryhmä Oliivi ja Kanerva siirtyi tanssillisen voimistelun 
toimialalle. Syksylläkin voimistelukouluryhmiä oli neljä: Lumi, Koralli, Kaneli ja Oliivi.  

Voimistelukoulu-ryhmät keväällä 

Ryhmä Ohjaaja 

Kanerva Iina Lepistö, Saima Pajula ja Maija Anttila 

Kaneli Annika Komulainen ja Henna Vaaraniemi 

Lumi Roosa Savolainen, Sanna Sundqvist, Annastiina Inget ja 
Tiia Kyngäs 

Koralli Saima Pajula, Venla Savolainen ja Anniina Liikanen 

Voimistelukoulu-ryhmät syksyllä 

Ryhmä Ohjaaja 

Oliivi Lotta Viholainen, Helena Le ja Noora Oikarinen 

Lumi Roosa Savolainen, Sanna Sundqvist, Annastiina Inget ja 
Tiia Kyngäs 

Koralli Saima Pajula, Venla Savolainen ja Anniina Liikanen 

Kaneli Annika Komulainen, Henna Vaaraniemi ja Matilda 
Harjula 
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11 Tanssi 

2020 keväällä kuusi tanssiryhmää; aikuisten ryhmät Magenta ja Mariini sekä alle 18-vuotiaiden 
ryhmät Siena, Pinkki, Lime ja Minttu ja ja syksyllä seurassa toimi neljä tanssiryhmää: aikuisten ryhmä 
Magenta sekä alle 18-vuotiaiden ryhmät Siena, Salvia ja Minttu. 

Tanssiryhmät keväällä 

Ryhmä Ohjaaja 

Siena Juulia Ruonala  

Mariini Elisa Keränen 

Magenta Veera Manninen, Elisa Keränen 

Minttu Katriina Pylväs, Johanna Heino 

Pinkki Veera Manninen 

Lime Ronja Snåre, Anna Still, Minttu Kiviniemi 

Tanssiryhmät syksyllä 

Ryhmä Ohjaaja 

Siena Johanna Heino, Henna Häkkilä 

Magenta Veera Manninen, Elisa Keränen 

Minttu Katriina Pylväs, Minttu Kiviniemi 

Salvia Veera Manninen 
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12 Tanssillinen voimistelu 

Tanssillisen voimistelun ryhmistä toimi keväällä Lila, Laventeli, Jasmiini, Fuksia, Fandango sekä 
Karmiini. Jasmiini-ryhmän toiminta päättyi kevätlukukauden jälkeen. Syksyllä tanssillisen 
voimisteluun siirtyi voimistelukoulusta Kanerva ja 60+ -ryhmä Meripihka aloitti uudelleen toiminnan. 

Tanssillisen voimistelun ryhmät keväällä 

Ryhmä Ohjaaja 

Lila Roosa Savolainen, Sanna Sundqvist ja Henna 
Saastamoinen 

Jasmiini Henna Häkkilä 

Laventeli Iina Lepistö 

Fuksia Iina Lepistö ja Pia Hannus 

Fandango Katja Vähäkuopus 

Karmiini Irma Ala-aho 

Tanssillisen voimistelun ryhmät syksyllä 

Ryhmä Ohjaaja 

Kanerva Iina Lepistö, Saima Pajula, Maija Anttila 

Lila Roosa Savolainen ja Sanna Sundqvist 

Laventeli Iina Lepistö 

Fuksia Iina Lepistö ja Pia Hannus 

Fandango Katja Vähäkuopus 

Karmiini Henna Häkkilä/Irma Ala-aho/vaihtuva 

Meripihka Raija Sipola, Ritva Järvinen, Eeva-Leena Ylimäki 
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13 Tapahtumat 

Pvm. Tapahtuma (*= järjestettiin etätapahtumana) 

30.1. Virtual TanVo Cup 3 Seinäjoella * 
8-11-vuotiaat  

− Lila sijoittui kolmanneksi (kategoria III), ansaiten kultamitalin.  
Tuomareina kisoissa seurasta toimivat Iina, Pia, Sanna, Irma ja Henna. 

 

28.2. Virtual TanVo Cup 2, Raisiossa * 
8-11-vuotiaat   

− Lila sijoittui kolmen parhaan joukkoon (kategoria II), ansaiten kultamitalin.   
− Kanerva kategoria III  

16-19-vuotiaat  
− Laventeli 1./5 

Tuomareina kisoissa seurasta toimivat Iina, Sanna ja Irma.   

24.4. Virtual TanVo Cup 4, Jyväskylässä  
8-11-vuotiaat 

− Lila (kategoria II), kultaa  
− Kanerva (kategoria III), kultaa  

 
16-19-vuotiaat  

− Laventeli 1./5 

28.4. Seuran auditointitilaisuus * 

20.5.  Seuran auditointi hyväksyttiin  

29.5. LUMO Semitapahtuma, Vantaa * 
13-15-vuotiaat 

− Pinkki 3./8 
− Lime 5. ja kunniamaininta/8 
− Minttu 8./8 

6.6. Videokevätnäytöksen julkaisu   

 Lila osallistui videolla Helen Oy:n Hyvän energian seura 2021 –kilpailuun. Ryhmä 
teki opetusvideon, jolla näyttivät ja opettivat ryhmän harrastukseen liittyvän taidon 
tai tempun. Äänestysaika oli 5.5.-6.6. 

7.6.  Ohjaajien puistoporinat Ainolanpuistossa 

12.6. LUMO Semitapahtuma, Mäntyharjulla 
13-15-vuotiaat  
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− Lime 2. lisäksi kunniamaininta 
  

Voimistelu ja tanssi, pieni ryhmä (enintään 15) 
- Karmiini, kategoria pronssi 

29.7.  TanVo  treenipäivä Ouluhallissa 

11.8. Ohjaajatapaaminen Arkkitehtikillalla 

21.8.  On POP liikkua - seurojen liikuntapäivä Ouluhallissa. Esiintymässä Lumi, Kanerva ja 
Lila 

14.-15.8. Tanssileiri Vierumäellä, seurasta 17 osallistujaa 

26.8. Seuran Gutz-kampanjan käynnistäminen PoPLilla 

16.9.  
25.-26.9.  

Suomi Gymnaestrada -info jäsenille ja huoltajille * 
Tanvoleiri Kisakallion urheiluopistolla, 22 osallistujaa. 

28.9. Seurapaitapäivä 

4.10. Ohjaajien työsopimusinfo * 

6.10. Ohjaajien työsopimusinfo * 

7.10. Ohjaajien työsopimusinfo * 

vko 41 Vipinäviikko 

6.11.  TanVo Cup 1, Jyväskylässä 
8-11-vuotiaat 

- Kanerva, kategoria IV 
 
12-15-vuotiaat 

- Lila 3./15 
 
Yli 20-vuotiaat 

- Laventeli 4./7 
- Fuksia 6./7 

20.11. Voimisteluliiton 125-vuotis juhlanäytös Helsingissä. Esiintyjinä mukana Laventeli ja 
Magenta 

23.11. Seuran syyskokous PoPLi 

27.11. TanVo Cup 2, Mäntsälässä  
12-15-vuotiaat 
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Gymnaestrada Tampere 2022 -tapahtuma 

Syksyllä aloitettiin valmistelut Gymnaestrada Tampere 2022 -tapahtumaa varten. Tapahtumasta 
kiinnostuneet jäsenet aloittivat harjoittelemaan kenttänäytösohjelmia ja lisäksi syyskauden aikana 
kerättiin alustavat ilmoittautumiset. 

− Lila 8-/14 
 
Yli 20-vuotiaat 

− Laventeli 5./7 

27.11. Kainuun Stara -aluetapahtuma, Kajaanissa 
Lumi 
Koralli 
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14 Seuran toiminta  

Seuran kestävän kehityksen teemana 2021–2022 on Henkinen hyvinvointi – Hyvää mieltä 
harrastamisesta.   

Keväällä tehtiin seuran jäsenille sekä lasten ja nuorten huoltajille Olympiakomitean laatima 
Seuratoiminnan palautekysely OVOSin toiminnasta.  Saadun palauteen perusteella suunniteltiin 
tarvittavia toimenpiteitä henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.   

Keväällä aloitettiin uusi toimintamalli, jossa seuran toimialavastaavat toimivat turvahenkilöinä. Seuran 
jäsen, joka kokee itseensä kohdistuvaa epäasiallista käytöstä, eikä uskalla tai halua kertoa siitä 
ohjaajalle eikä joukkuekavereille, voi ottaa yhteyttä valitsemaansa toimialavastaavaan. Tilanteen 
ulkopuolella olevan henkilön avulla tapahtunutta lähdetään selvittelemään kaikkia osapuolia 
kuunnellen.  

Palautekyselyssä yhden nuoren vastauksesta kävi ilmi, että hän on kokenut ryhmässänsä kiusaamista 
jonkin verran. Kiusaaminen liittyy oleellisesti seuran Hyvää mieltä harrastamisesta – Henkinen 
hyvinvointi -teemaamme. Yksikin kiusaamiskokemus on liikaa ja toimimme syyskauden aikana 
seuraavalla tavalla kiusaamisen ehkäisemiseksi: 

• Kyselyn tulokset esiteltiin ja niistä keskusteltiin ohjaajien kanssa syyskauden 
aloituspalaverissa. 

• Ohjaajat ottivat kiusaamisen keskusteltavaksi harrastajien ja vanhempien 
pelisääntökeskusteluissa kauden alussa ja muistuttavat seuran käytänteistä 
ongelmanratkaisupolusta ja turvahenkilöjärjestelmästä. Tarvittaessa ryhmissä keskusteltiin 
asiasta lisää kauden aikana. 

• Kauden päätteeksi ala- ja yläkouluikäisten ryhmissä toteutettiin Ilmapiirimittari-kysely. 
Kyselyn laatimiseen osallistuivat Irma Ala-aho ja Raija Saloranta. 

Toimintavuoden aikana työstettiin ja päivitettiin seuran strategia. Työstämiseen osallistuivat seuran 
johtokunnan lisäksi ohjaajat ja kiltalaiset. Työpajat järjestettiin Teamsin välityksellä 11.1., 20.1., 28.1. 
ja 10.2.2021. Johtokunta hyväksyi uuden strategian huhtikuun johtokunnan kokouksessa.  

Keväällä oli OVOSin Tähtiseura-auditointi. Auditointityöryhmään kuuluivat johtokunnasta Laura 
Räisänen, Irma Ala-aho ja Raija Saloranta sekä ohjaajat Sanna Sundqvist ja Veera Ahonen. Työryhmä 
kokoontui yhdeksän kertaa työstämään Tähtiseura-verkkolomaketta. Auditointitilaisuuden jälkeen 
työryhmän piti vielä tarkentaa muutamaa kohtaa, minkä jälkeen Tähtiseura-laatutunnus hyväksyttiin. 
Auditointi edellytti, että seuralla on toimintakäsikirja, johon pohjatyön tekivät Irma-Ala-aho ja Raija 
Saloranta.  

Voimisteluliiton Vastuullisuusaskelten toteuttamissuunnitelman kahdenvuoden ajalle laativat Eeva-
Leena Ylimäki ja Raija Saloranta. Vastuullisuusaskelten toteuttaminen aloitettiin syyskaudella. 
Ohjaajatapaamisessa elokuussa ohjaajille kerrottiin heidän suoritettavat vastuullisuusaskeleet.   

Seuralla vuosia vuokralla ollut varasto irtisanottiin 1.9. alkaen. Uusi varasto löytyi PoPLi:n alakerrasta. 
Varaston muutosta vastasivat Irma-Ala-aho ja Milka-Maaria Tarkiainen.   
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Olympiakomitea ja lajiliitot suosittelevat seuroja järjestäytymään työnantajana Palvelualojen 
työnantajat Palta ry:n. Jäsenyyden hakemisen myötä mahdollistuu urheiluseurojen liitäntäpöytäkirjan 
kautta mahdollisuus noudattaa urheiluseurojen työehtosopimusta. Toimintavuonna johtokunta 
käsitteli asiaa useassa kokouksessa ja teki päätöksen Paltan jäsenyyden hakemisesta ja liittymisestä 
urheiluseurojen liitäntäpöytäkirjaan. Päätöksen perusteena oli se, että liittyminen selkeyttää seuran 
ohjaustoimintaa siitäkin huolimatta, että seuran ohjaajat ovat oman toimensa ohella toimivia ohjaajia 
ja heille ohjaustoiminta on harrastus.  Liittyminen mahdollistaa pakallisen sopimisen esim. 
sunnuntaikorvausten osalta. Seura hyväksyttiin vielä toimintavuoden aikana Paltan jäseneksi. Seuran 
ohjaajille järjestettiin webinaarit liittymisestä ja sen vaikutuksista ohjaajiin. 

Yhteistyökumppaneiden joulumuistamisiin tarkoitetut varat lahjoitettiin jälleen Hope – Yhdessä & 
Yhteisesti ry:lle. Lahjoitus mahdollistaa yhden lapsen osallistumisen Liikuntaleikkikouluun. 

Vipinäviikon arpajaisten palkinnot olivat aineettomia: lahjakortit HopLopiin ja Reenikselle sekä yksi 
ilmainen kisamatka. Ohjaajat saivat aineettomana joulumuistamisena elokuvaliput. 

Voimisteluliitto valitsi OVOSin Olympiakomitean vuoden urheiluseura 2021 -ehdokkaaksi. Valinnan 
kriteereinä olivat turvallisuus ja yhteisöllisyys. Lajiliittojen ja aluejärjestöjen tekemistä ehdotuksista 
OVOS pääsi kolmen ehdokkaan joukkoon Urheilugaalaan. Yle kuvasi seuran ryhmien toimintaa 
esittelyvideota varten, jota esitettiin televisiossa.  Lopullinen valinta tehdään 13.1.2022. 

Koronviruspandemian vaikutus seuran toimintaan 

Oulun Kaupungin antamien kokoontumisrajoitusten vuoksi alle 18-vuotiaiden ryhmät saivat aloittaa 
kevätkauden vasta 22.1. Rajoitus jatkui tuolloin yli 18-vuotiaiden osalta, jolloin osa  ryhmistä 
aloitti etäharjoittelun seuran kustantaman maksullisen Zoom-ohjelman välityksellä. Laventeli-joukkue 
sai jatkaa saliharjoittelua kaupungilta anotun ja saadun erityisluvan perusteella. Laventelissa voimisteli 
sekä alle että yli 18-vuotiaita. 

Kevätkaudella  aikuisten ryhmät ja osa nuorten ryhmistä maksoivat jäsenmaksun ja vain puolet 
kausimaksusta. Osa tunneista oli etänä ja loppukeväästä päästiin harjoittelemaan saleille.  

Tavallisesti maalikuussa pidettävä seuran kevätkokous pystyttiin pitämän kokoontumisrajoitusten 
vuoksi vasta kesäkuussa. Johtokunnan kokoukset järjestettiin vuoden aikana pääosin etänä ja se   
kokoontui vuoden aikana tavallista useammin muuttuneiden Korona-suositusten vuoksi. Uusittuja 
Koronaohjeistuksia tarvittiin lyhyellä aikavaroituksella ohjaajien käyttöön. 

Jatulissa pidettäväksi suunniteltu kevätnäytös ”Yö kirjastossa” järjestettiin etäkevätnäytöksenä. 
Kevätnäytös koostettiin joukkueiden ohjelmista kuvatuista videoista ja juontovideopätkistä. 
Näytöksen juonnoista vastasi Irma Ala-aho. Näytöksen teknisestä toteutuksesta vastasi PoPLin 
kautta OVOSilla työskennellyt Perttu Vedenoja. Näytös esitettiin SolidSport-palvelun kautta. 

Virtuaalikisojen järjestäminen toi uusia haasteita kisoihin valmistautumiseen, kun ohjaajat opettelivat 
kuvaamaan ohjeiden mukaisia videoita ja tallentamaan niitä videopalveluihin. Seuran tuomarit 
opettelivat tuomaroimaan virtuaalisesti. Kisasuorituksia varten pyrittiin saamaan kuvaukseen 
parhaiten soveltuvia tiloja käyttöön, ja tanssillisen voimistelun joukkueiden treeneissä oli mukana 
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valvojia seuraamassa kisakuvauksen ohjeiden mukaista toteuttamista. Kisoja seurattiin aluksi 
yksilöinä ja myöhemmin joukkueittain striimien ääressä.  
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15 Tiedotus ja markkinointi 

Seuran tiedotus- ja markkinointitoimintaa on ohjannut vuoden alussa laadittu viestintäsuunnitelma. 

Ulkoinen tiedotus 

Tiedotukseen ja markkinointiin käytetään lähinnä seuran nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia, 
joista lisää myöhemmin. Ilmoitukset vuosikokouksista on julkaistu paikallislehden 
seuratoimintapalstalla, kuten säännöt velvoittavat, lisäksi niistä on viestitty jäsenille sähköpostitse ja 
sosiaalisen median kanavissa. 

Sisäinen tiedotus 

Sisäinen tiedotus on hoidettu pääasiassa sähköpostitse ja viestit on lähetty Voimisteluliiton tarjoaman 
Hoika-jäsenrekisteriohjelman välityksellä. Jäseniä ja heidän huoltajiaan on tiedotettu mm. 
ryhmiin/joukkueisiin ilmoittautumisesta, tulevista tapahtumista, seuran kokouksista, koronatilanteen 
vaikutuksista seuratoimintaan ja muista koko jäsenistöä koskevista asioista. 

Facebookin Ovoslaiset-ryhmässä oli jäseniä vuoden lopussa 235 (2020 lopussa 240). Esiintyvien 
ryhmien/joukkueiden ohjaajat ovat käyttäneet Facebookin suljettua OERO-ryhmää. Koko seuran 
ryhmänä on toiminut myös OVOS ostaa/myy/vaihtaa/antaa -kirpputoriryhmä. Lisäksi eri projekteilla 
ja porukoilla (esim. joukkueenjohtajat ja toimialojen ohjaajat) on ollut omia, suljettuja, Facebook- ja 
WhatsApp-ryhmiään. Sähköpostijäsentiedote Ovoslainen julkaistiin kerran toukokuussa 2021. 

Ryhmien ohjaajat ovat tiedottaneet ryhmien/joukkueiden jäseniä ajankohtaisista asioista paperisilla 
tiedotteilla, sähköpostitse ja WhatsApp-ryhmissä. Ryhmien/joukkueiden ohjaajille on edelleen 
korostettu sitä, että kaikki ajankohtaiset asiat tulee tiedottaa alaikäisten harrastajien lisäksi myös 
näiden huoltajille. 

Nettisivut ja sosiaalinen media 

Ulkoisen näkyvyyden ykköskanava on nettisivusto https://ovos.fi, jonka ylläpidosta on vastannut 
johtokunnan viestintävastaava Riitu Ruokamo. Kuvagalleriana käytössä on https://kuvat.ovos.fi, joka 
toimii myös seuran kuva-arkistona. 

Seuran Facebook-sivulla oli tykkääjiä vuoden lopussa 508 (2020 lopussa 458). Julkaisuja on tehty 
yhteensä 140 (vuonna 2020 91). Julkaisut ovat levinneet kuitenkin tykkääjämäärää laajemmalle 
yleisölle saavuttaen parhaimmillaan lähes 1 700 ihmistä (julkaisun kattavuus). Vuoden laajimmalle 
levinnyt julkaisu koski syksyn Liikuntaleikkikoulu-ryhmiä, ja tämän julkaisun jakamiseen käytettiin 
maksettua mainontaa (vain kaksi kommenttia ja jakoa, 258 julkaisun klikkausta, kattavuus 1 661 
ihmistä). 
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Instagram-seuraajia oli vuoden lopussa 924. Julkaisuja on tehty yhteensä 138 ja ne ovat saavuttaneet 
kauttaaltaan jopa 500-600 ihmistä. Eniten tykkäyksiä (145) keräsi julkaisu Laventelin ja Magentan 
osallistumisesta Voimistelu 125 -juhlanäytökseen. 
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Instagramissa oli seuran joulukalenteri teemana #OmanElämäsiOVOS, jossa esiteltiin ovoslaisia. 
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16 Talous 

Seuran talous on ostolaskujen ja palkkioiden maksun sekä kirjanpidon osalta Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ry:n eli PoPLin taloshallinnon hoidettavana. Talousvastaava ja puheenjohtaja tarkastavat ja 
hyväksyvät ostolaskut maksettavaksi. Jäsenten jäsen- ja kausimaksusuoritukset maksetaan 
suurimmaksi osin Paytrail-maksupalvelussa. Tilisiirtoja Hoika-ohjelmaan kirjaa ja maksumuistutuksia 
lähettää talousvastaava. Tavoitteena on saada kaikki jäsenistöltä tulevat maksusuoritukset Paytrailin 
kautta, jotta suoritusten manuaalinen kirjaaminen loppuisi kokonaan ja tässä onnistuttiinkin varsin 
hyvin. Vuosibudjetin teki ja toteutumisesta vastasi talousvastaava yhdessä johtokunnan kanssa. 
Talousvastaava esitteli johtokunnalle PoPLin koostaman tilikauden tilinpäätöksen. 

Magenta valmistautui Voimistelu 125 -juhlanäytökseen, jonne joukkue oli valittu esiintymään. Myös 
Laventeli esiintyi juhlanäytöksessä. Kuva: Riitu Ruokamo. 
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17 Joukkueenjohtajatoiminta ja yhteys vanhempiin 

Joukkueenjohtaja- eli jojo-toiminnan ja yhteydenpidon vanhempiin tavoitteena on yhteisöllisyyden 
lisääminen. Joukkueenjohtajatoiminnan tavoitteena on myös helpottaa ohjaajan työtä mm. 
esiintymisasu- ja huoltaja-asioissa. 

Vuoden 2021 aikana lähes kaikille lasten ja nuorten esiintyville ryhmille saatiin yhdestä kolmeen 
joukkueenjohtajaa/ryhmä, ja toimintaa saatiin ylläpidettyä koko vuoden ajan. Uusille ryhmille ja 
poisjääneiden jojojen tilalle saatiin aina uudet jojot.  Nuorten ryhmien 18-vuotiaiden jäsenten ottaessa 
enemmän vastuuta ryhmän toiminnasta (kisa-asut, huoltajatehtävät), ryhmille on nimetty 
vanhemmista yhteyshenkilö. 

Joukkueenjohtajaohjeistus löytyy seuran nettisivuilta (seura > jäsenenä seurassa > materiaalit ja 
ohjeet). Ohjeistusta käytiin läpi vanhempien kanssa syksyllä järjestetyissä joukkuekohtaisissa lasten 
ja nuorten vanhempainilloissa. Lisäksi ohje on käyty läpi/saatettu tiedoksi uusien huoltajien kanssa 
ennen kisareissuja. 

Joukkueenjohtajille on perustettu OVOS Jojot FB-ryhmä ja WhatsApp-ryhmä kommunikointia 
varten. Kommunikointi on sisältänyt seuran puolelta jojo- ja huoltajaohjeistusten jakoa tapahtumien 
yhteydessä, tapahtuma-aikataulujen jakoa, talkoopyyntöjä, varainhankintaan liittyviä keskusteluja ja 
seuran tiedotteiden jakoa. Jojot ovat myös keskustelleet ajankohtaisista asioista keskenään. Selkeästi 
yhteisöllisyys on tällä rintamalla kasvanut. 
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18  Varainhankinta ja talkootoiminta 

Varainhankinta 

Seuran varainhankintaohjeistus löytyy seuran nettisivulta. 

Toinen seuratason Gutz-varainhankintakampanjamme käytiin syksyllä 2021. Kampanjassa olivat 
mukana seuran voimistelukoulun, tanssin ja tanssillisen voimistelun joukkueet. Kaikki joukkueet 
osallistuvat toimintavuoden aikana erilaisiin kisatapahtumiin, joten joukkueille tulee kuluja kisa-
asuista ja kisamatkoista.  Kampanjan tuottoa käytetään pienentämään näitä kuluja.  Tuotolla voidaan 
hankkia myös joukkueasuja.  Hinta-laatusuhteeltaan hyviä tuotteita oli helppo myydä, tilaukset 
näppärä laittaa eteenpäin. Kuvasto oli houkutteleva, monipuolinen ja runsas.  Joukkueet saivat hyviä 
tuloksia aikaan. 
 
Syksyllä 2021 kokeiltiin myös TueTiimia.fi-varainhankintaa kolmen kuukauden ajan.  Verkkokaupan 
tuotevalikoima koostuu vastuullisten suomalaisten yritysten tuotteista, joten jokainen ostos tukee 
samalla myös suomalaista työtä.  Tuotolla kartutettiin Tampereen Gymnaestradan matkakassaa. 
 
Lisäksi muutamat joukkueet ovat tehneet vuoden aikana varainhankintaa pienentääkseen 
kisamatkakuluja tai hankkiakseen joukkueasuja.  

Talkootoiminta 

Vapaaehtoiset talkoolaiset mahdollistavat isojen tapahtumien järjestelyt ja onnistumisen. Korona 
perui vuoden 2021 tapahtumat (kevätnäytös etänä ja Joulupolku peruuntui), joten talkootoiminta oli 
vähäistä.   
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19 Seuratuotteet 

Oulun Voimisteluseuran edustustuotteisiin kuuluvat Piruetin sininen edustustakki ja toppi sekä laukut 
(2 kokoa), PromoSetin kautta hankitut sininen collegepusero sekä t-paita ja pipo. Tuotteiden esittelyt 
löytyvät seuran nettisivulta. Edustusvaatteita tilattiin syksyllä. 

Ohjaajapalaveria vietettiin ja myös yhteiskuva otettiin ajan hengen mukaisesti maskit kasvoilla. Kuva: 
Riitu Ruokamo. 
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20 Oulun Voimisteluseuran U-killan vuosikertomus 

Johtokunnan valinta vuosikokouksessa 10.05.2021. Johtokunnan kokoonpano on ollut: kiltaäiti Raija 
Waris, muistiinmerkitsijä Ritva Järvinen, tähystäjät Ilmi Siik ja Raija Sipola, kiltamuori Aila Greus. 
Kunniakiltamuori Elsi Niinimaa. Erovuorossa Raija Vimpari joka valittiin uudestaan. 

Kokoukset 

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa 23.2.22 ja 31.8.22. 

Tapaamiset 

Kiltatapaamisia oli keväällä kaksi (2) ja syksyllä neljä (4) kertaa. 

Jäsenmäärä 

Killan jäseniä v.2021 oli 32, joista maksavia jäseniä 30. Yksi kunniajäsen ja yksi 90-vuotias jäsen. Uusi 
kiltalainen Riitta Savela 1.5.2021. 

Varainhankinta 

Killan jäsenmaksu oli 7 euroa vuodelta 2021 ja kahvimaksu 2 euroa/kerta. 

Edustukset 

Raija Waris osallistui 2.6. OVOSin kevätkokoukseen. Raija Waris ja Ritva Järvinen osallistuivat 23.11. 
Oulun Voimisteluseuran syyskokoukseen. 

Kiltatapaamiset Aleksinkulmassa 

Kevätkauden pääsimme aloittamaan vasta 10.5.2021 Villa Hannalassa vuosikokouksella. 25.5. 
retkipäivä Koitelinkoskelle, osallistujia oli 11 kiltalaista.  

Syyskausi alkoi 9.9.21 Aleksinkulmassa 

14.10.21 Ulkoilupäivä/askartelua. Kävimme kävelemässä ja ruokailemassa ravintola Lasaretissa. 
Tämän jälkeen menimme askartelemaan Aleksinkulmaan. Askartelun tuloksena syntyi kauniita 
voipaperitähtiä ikkunalle ripustettavaksi. 

11.11.21 Aleksinkulma. Kaikkien kiltojen 70 vuotisjuhlapäivä. Juhlistimme päivää kynttiläseremonialla 
ja täytekakkukahvilla. 

9.12.21 Pikkujoulu Aleksinkulmassa. 

Tapahtumia ja toimintaa 

13.-17.9.21 Kuntoviikolle Varalan urheiluopistolle osallistuivat Riitta Savela, Raija Sipola ja Ritva 
Järvinen. Liisa Orkon apurahan saivat Raija ja Ritva. 

Kiltatreffit 25.11.21 Oulun Taidemuseolla. Kutsujina olivat Pohjois-Suomen kiltavastaava Katri 
Virtanen ja Limingan U-kilta. Kuulumisten ohella joimme piirakkakahvit ja Katri piti pienen 
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tilannekatsauksen. Paikalla oli Limingan ja Oulun Naisvoimistelijoiden sekä Oulun Voimisteluseuran 
kiltalaisia yhteensä 30 henkeä. Lopuksi tutustuimme oppaan johdolla Vilho Lammen taidenäyttelyyn.  

Huomionosoitukset  

 Onnittelukortit syntymäpäivien johdosta 

25.6.2021   Terttu Tervo 90 vuotta 

27.9.2021   Siiri Rautio 80 vuotta 

13.11.2021 Marja-Liisa Rusi 80 vuotta 

 

Oulu 29.1.2022 
Ritva Järvinen 
sihteeri 


