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1. PERUSASIOIDEN VUOSI 2021
Mikkelin Voimistelijat ry:n eli MiVon tarkoituksena on edistää jäsenistömme liikuntaa ja
tarjota eri ikäisille jäsenillemme mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja
liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu- urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden
mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin
periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin
edistäminen.
Seuran visio on “MiVo toimii laadukkaana kasvattajaseurana sekä jäsenilleen että
työntekijöilleen. Seuran asiantuntijuus on tunnistettu ja sitä hyödynnetään kansallisesti”.
Strategiassa arvoiksemme on päätetty laadukkuus, yhteisöllisyys, houkuttelevuus ja rohkeus.
Lähdemme vuoteen 2021 hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Vuoden 2020 aikana olemme
globaalin COVID-19-pandemian takia joutuneet mukauttamaan toimintaamme
viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Toiminnassamme oli muutaman kuukauden tauko
keväällä 2020 ja parin viikon tauko syksyllä. Koska pandemia ei ole vielä ohi, sillä tulee
väistämättäkin olemaan vaikutusta myös vuoteen 2021.
Vuoden 2020 aikana aloitimme useita perustoimintaamme liittyviä kehitystoimenpiteitä
kuten esimerkiksi rakensimme ohjaajaopastamme, koulutimme ohjaajiamme
ensiaputaitoihin liittyen sekä pyrimme parantamaan talousseurantaamme. Vuonna 2021
haluamme saattaa näitä toimenpiteitä loppuun ja keskittyä seuramme arjen pyörittämiseen.
Tulevien vuosien aikana meidän on myös pohdittava toimitilahaasteita, jotka tuntuvat
kasvavan vuosi vuodelta.

2. JÄSENHANKINNAN KEINOT JA TAVOITE
Seuramme jäsenhankinnassa painotetaan sähköisiä järjestelmiä niiden helppokäyttöisyyden
ja edullisuuden vuoksi. Syksykauden alussa teemme lehtimainoksen, mutta muutoin
käytämme markkinointikanavinamme mm. Facebookia, Instagramia, Googlen sivustoja sekä
nettisivujamme. Lisäksi käytämme aktiivisesti mikkeliläisiä sivustoja kuten MikkeliNyt,
MeijänMikkeli/menoksi ja menoinfo.fi. Uusien lajien ja jo olemassa olevien tuntien, joissa
on vähemmän kävijöitä tärkeänä markkinointikanavana toimivat workshopit, joihin voi
osallistua ilmaiseksi tai pienellä maksulla ja kokeilla lajin sopivuutta itselleen.
Vuonna 2021 haluamme luoda tunneistamme jäsenille yhä selkeämmän kuvan. Panostamme
tuntikuvauksiin sekä markkinointiin. Tavoitteenamme on tehdä tunneista lyhyet
markkinointivideot, jotka ohjaavat jäseniämme heille sopiville ja heitä kiinnostaville
tunneille.
Seurallamme ei ole tavoitteena kasvaa jäsenmäärältään edellisvuosia suuremmaksi, vaan
koemme että noin tuhannen jäsenen vuosittainen määrä seurassamme on seuran ja tilojen
resursseihin suhteuttuna hyvä määrä. Akron, voimistelun ja tanssin osalta jäsenmäärä
pyritään pitämään samana kuin edellisenä vuonna. Uutena lajina seuraan vuonna 2020 tullut
kilpa-aerobic pyrkii saamaan kolmisenkymmentä jäsentä lajin pariin. Sekä aikuisten
liikunta että cheerleading muokkaa toimintaansa vuonna 2021: cheerleading laajentaa
ikäkausiaan ja näin entistä nuoremmat mutta myös vanhemmat pääsevät mukaan toimintaan.

Aikuisten liikunta tavoittelee entistä enemmän miehiä seuran jäseniksi omalla miesten
jumpalla.

3. TULEVAN KAUDEN HAASTEET
Haasteita tulevalle kaudelle asettavat maailmanlaajuinen terveystilanne sekä Mikkelin
kaupungin liikuntatilojen vähäisyys - mahdollinen salivuorojen saatavuusongelma.
Koronaepidemian arvaamattomuus vaikuttavat seuran jäsenmäärään varsinkin aikuisten
liikunnan puolella. Haasteeseen vastaamme tiedottamalla jäseniämme turvallisesta
harrastamisesta, rajaamalla ryhmien osallistujamääriä suositusten mukaisiksi, huolehtimalla
välineiden ja tilojen hygieenisyydestä tehostamalla siivousta ja välineiden puhdistusta, sekä
painottamalla harrastajien omien välineiden käyttöä seuran välineiden sijasta. Seuraamme
aktiivisesti sairaanhoitopiirin antamia suosituksia ja keskeytämme toimintamme, jos näin
suositellaan. Haluamme näillä toimenpiteillä luoda jäsenillemme turvallisen ympäristön
liikkua ja nauttia yhdessä olosta.
Kaupungin tarjoamien liikuntatilojen vähäisyyteen seura ei voi itse vaikuttaa. Olemmekin
pohtineet seuralle uuden salin vuokraamista. Toiveenamme on, että saisimme tilan johon
voisimme siirtää kaiken toimintamme. Etsimme tilaa hiljalleen ja tutkimme eri vaihtoehtoja.

4. TIEDOTUSTOIMINTA
4.1

Sisäinen tiedotus

Tiedotamme seuramme ohjaajia kuukausittain ohjaajakirjeellä sähköpostitse. Kirjeessä
kerromme ajankohtaisista asioista tapahtumista ja koulutuksista. Lisäksi jokaisella lajien
ohjaajaryhmällä on oma whatsapp-keskusteluryhmä, joissa lajivastaavat tiedottavat nopeasti
eteentulevista asioista sekä muistuttelevat ohjaajakirjeessä mainituista kyseisiä ohjaajia
koskevista asioista.
Jäsenistöä tiedotamme sähköpostitse pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Tällöin
tiedotuksen aiheena ovat näytökset, toiminnan ja ilmoittautumisen alkaminen ja muut
ajankohtaiset asiat. Lisäksi jäsenistöä voidaan tarvittaessa informoida akuuteista asioista
sähköpostitse. Tiedottamista teemme myös Facebookin, Instagramin sekä seuran nettisivujen
kautta. Facebook ja seuran nettisivut ovat ensisijaisia tiedottamiskanavia. Instagramin kautta
tuomme esiin enemmän seuran tunnelmaa. Lisätietoja tiedottamisesta ja markkinoinnista
liitteenä olevasta markkinointi ja tiedottamissuunnitelmasta.
Seuran hallitus käyttää keskinäiseen tiedottamiseen Hangoutsia sekä seuran kokouksia,
Teams-kokouksia ja puhelinta.

4.2

Ulkoinen tiedotus

Yhteistyötä median kuten Kaupunkilehden, Länsi-Savon ja Ylen Mikkelin toimituksen
kanssa pyrimme pitämään yllä koko vuoden. Tavoitteenamme on tiedottaa seurassa
tapahtuvia asioita nopeasti ja joustavasti eri medioille. Seuran ulkoista tiedottamista hoitaa
seuramme toiminnanjohtaja.
Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito liittoihin joissa seura on jäsenenä
sekä alueen muiden seurojen kanssa toimiminen. Tiedottaminen tapahtuu erilaisissa
kokoontumisissa ja keskusteluissa. Erityistilanteissa muita seuroja ja liittoja voidaan
informoida myös sähköpostitse. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa näytökset ja
kilpailut. (erityiset tapahtumat, näkyvyyden tarve). Lisätietoa ulkoisesta tiedottamisesta ja
markkinoinnista liitteenä olevasta markkinointi ja tiedottamissuunnitelmasta.

5. TOIMINTA
5.1

Perustoiminta

Vuosi 2021 starttaa käyntiin uuden strategiakauden käynnistyessä. Vuonna 2021
tavoitteenamme on selkeyttää yhä enemmän seuran toimintaa. Aloitamme työn
hallinnollisista asioista ja muokkaamme seuran toimintaohjeistukset ajantasalle. Haluamme
lisätä seuran läpinäkyvyyttä, joten toimintaohjeita tullaan julkaisemaan myös
nettisivuillamme jäsenien tiedottamiseksi.
Vuoden aikana teemme jokaisesta lajista omia mainoksia, joita voimme jakaa sosiaalisessa
mediassa. Haluamme kuvata toimintaamme yhä tarkemmin jäsenistöllemme, jotta he
löytävät oman lajinsa helpommin.
Seuran lajeina pysyvät samat lajit, joita olemme tarjonneet jo aikaisemmin. Panostamme
uuden lajimme kilpa-aerobicin markkinointiin. Toimintamme tulee tulevana vuonna
jakautumaan kevät- ja syksykauteen. Kesän aikana tapahtuva toimintamme kuuluu
kevätkauteen.

5.2

Lajien toiminta vuonna 2021

5.2.1 Aikuisten kuntoliikunta
Aikuisten kuntoliikunnan kevätkaudella 2021 jatkuvat samat tunnit kuin syyskaudella
2020. Rekryämme uusia ohjaajia mukaan jo keväällä kohdistaen katseemme syyskaudelle.
Syyskaudella 2021 aloitamme uusia liikuntaryhmiä, jotta mahdollisimman moni pääsisi
mukaan. Tavoitteenamme on kasvattaa aikuisten jäsenmäärää uusien jumppien kautta sekä
tarjota liikunnan iloa ja yhteisöllisiä kokemuksia monentasoisissa ryhmissä. Eritasoisten
liikuntaryhmien markkinointi asettaa haasteita ja etsimme aktiivisesti keinoja
vastataksemme näihin haasteisiin.

Tuomme tuntivalikoimaamme aiemmilla kausilta tuttuja joogaa, pilatesta ja muita kehoa ja
mieltä huoltavia tunteja syksyn aikana. Peruskuntoliikuntatunnit, eri tasoisina kevennetystä
tehotunteihin, pysyvät jumppakalenterissa. Samoin kuin tanssilliset tunnit ja workshopit eri
muodoissaan. Myös kokeilemme tänä syksynä omaa liikuntaryhmää miehille sekä syksyllä
2020 toteutumatta jäänyttä ulkoliikuntaryhmää.

5.2.2 Akro
Vuonna 2021 seuramme tarjoaa akrobatiavoimistelua lapsista aikuisiin. Ryhmään
osallistuvilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta akrobatiavoimistelusta tai muusta
voimistelulajista. Ryhmiimme ovat tervetulleita kaikki yli kolmevuotiaat, eikä yläikärajaa
osallistumiselle ole. Tuotevalikoimastamme löytyy tunteja niin lapsille, aikuisille kuin lapsiaikuispareillekin.
Tunneillamme pidämme hauskaa mukavassa seurassa samalla akrobatiavoimistelun
perusteita oppien. Tuntien määrä pidetään samana kuin vuonna 2020. Tarjoamme edelleen
oheistreenimahdollisuuksia esimerkiksi lihaskunto- ja liikkuvuustreeninä sekä tanssia ja
akroa yhdistävän acrodancen muodossa (lyhytkurssi).
Kilpailuihin emme pääsääntöisesti osallistu, mutta jokaisen kauden lopussa ryhmäläiset
pääsevät näyttämään taitojaan joulu- ja kevätnäytöksissä. Tämän lisäksi voimistelijoillamme
on mahdollisuus suorittaa Voimisteluliiton alaisia merkkisuorituksia (esim. Starttimerkki ja
lajin oma pronssimerkki). Kannustamme seuran ryhmiä osallistumaan oman seuramme
järjestämiin Voimisteluliiton alaisiin tapahtumiin (esim. Stara-tapahtuma & Lumo).
Tavoitteenamme on akrossa säilyttää olemassa olevat ryhmät, saada ohjaustyöhön mukaan
lisää valmentajia sekä lisätä harjoittelun monipuolisuutta oheisharjoittelun ja lyhytkurssien
ja syyslomaleirin kautta.

Cheerleading
Vuonna 2021 tarjoamme cheerleadingiä nykyisten ikäryhmien lisäksi myös 5-8v mikroille
sekä workshopin muodossa yli 18-vuotiaille. Mahdollisuuksien mukaan yli 15-vuotiaiden
sennujoukkueelle olisi tarvetta. Tavoitteena on kasvattaa cheerleadingin harrastajamäärää
muun muassa uusien ryhmien avulla. Haluamme, että tarjontamme on monipuolista ja
jokaiselle halukkaalle löytyy oman tasoinen joukkue, jossa on turvallista ja mielekästä
harrastaa. Alkeisjoukkueisiin ilmoittautuvilla ei tarvitse olla mitään aikaisempaa kokemusta
lajista ja pelkkä ilmoittautuminen riittää. Sen sijaan muodostamme muut harrastejoukkueet
sekä kilpajoukkueet joukkuejakotreenien avulla.
Kilpajoukkueita tulee olemaan viime kauden mukaisesti kaksi, joista toinen on mineille ja
toinen junioreille. Osallistumme kilpailuihin mahdollisuuksien mukaan ainakin kerran
vuodessa. Kaikilla seuran joukkueilla on mahdollisuus esiintyä seuran kevät- ja
joulunäytöksissä. Joukkueilla on myös tarpeen mukaan mahdollisuus pitää omia leirejä.
Kilpajoukkueilla tulee olemaan muutamia päiväleirejä kilpailuun harjoittelua varten.

5.2.4 Kilpa-aerobic
Laajennamme vuonna 2021 kilpa-aerobicin lajitarjontaa alkeisryhmiin alle kouluikäisille ja
yli 7- vuotiaille. Alkeisjatkoryhmä Caraway jatkaa toimintaansa. Lisäksi tarjoamme
aikuisille workshop- ja viikkotunteja kilpa-aerobicista ja aerodancesta. Yli 7- vuotiaiden
lasten ja nuorten ryhmät harjoittelevat yhteisharjoitusten merkeissä vähintään kerran
kaudessa.
Kaikki seuramme kilpa-aerobicin ryhmät esiintyvät seuran omissa näytöksissä. Lisäksi
alkeisjatkoryhmäläiset voivat osallistua alueella järjestettäviin seuran omiin,
Voimisteluliiton tai muihin alueen tapahtumiin. Vaikka lajin nimi on kilpa-aerobic, ei
mikään ryhmä osallistu lajin kilpailuihin.
Koulutamme tulevana vuonna lisää kilpa-aerobicin valmentajia muun muassa
lisenssikoulutusten avulla. Kilpa-aerobicin osalta tavoitteemme on lisätä ryhmiä ja
valmentajia ja näin saada lisää harrastajia lajin pariin. Tulevalla kaudella lisäämme lasten
alkeisryhmiä kahdella uudella ryhmällä alle kouluikäisille ja kouluikäisille sekä aikuisille
lyhyitä kolmen kerran ryhmiä.

5.2.6 Voimistelu ja tanssi
Vuonna 2021 tarjoamme jäsenillemme monipuolisesti voimistelutunteja perheliikunnan
1-vuotiaista taaperoista aina aikuisiälle saakka. Tarjontaamme kuuluvat voimisteluryhmät,
perheliikunta, tanssillisen voimistelun ryhmät 7-vuotiaista alkaen sekä lasten ja nuorten
tanssilliset tunnit. Tavoitteenamme on, että jokaiselle ikäryhmälle löytyisi vähintään yksi
tarjottava tunti. Päätarkoituksena voimistelun ja tanssin puolella on, että jokaisella tunnilla
voimme nähdä ja kokea yhdessä tekemisen mielekkyyden sekä liikunnan riemun ja
onnistumisien kokemukset.
Lisäksi tavoitteenamme on aloittaa syksyllä 2021 vähintään yksi tavoitteellisesti
harjoitteleva esiintyvä nuorten tanssillisen voimistelun ryhmä. Näiden esiintyvien ryhmien
tavoitteena on osallistua vähintään kerran kaudessa tanssillisen voimistelun kilpailuihin.
Haluamme tarjota jokaiselle osallistujallemme mahdollisuuden esiintyä ja näyttää taitojaan
kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä seuramme kevät- ja joulunäytöksessä. Lisäksi on
mahdollisuus osallistua muihin seuran järjestämiin tapahtumiin, joita ovat esimerkiksi
LUMO, Stara ja merkkisuorituspäivät. Koulutamme ohjaajamme mahdollisimman kattavasti
lisenssikoulutuksilla ja Voimisteluliiton koulutuksilla. Rekrytoimme myös uusia ohjaajia
tarpeen mukaan aktiivisesti.
Ensi vuonna kehityskohteenamme on saada voimistelijan polku MiVo:ssa selkeäksi
jäsenistölle. Voimistelijan polussa muun muassa selvitetään, kuinka jäsen voi voimistelun
ryhmissä kehittyä tavoitteellisesti aina lapsesta aikuisuuteen saakka. Tavoitteenamme on
kehittymisen seurannan parantaminen ja laadukkuuden takaaminen jokaisessa ryhmässä.
Tähän liittyy myös tanssillisen voimistelun merkkijärjestelmän käyttöönotto syyskaudella
2021.Voimistelun ja tanssin osalta tavoitteenamme on saada jokainen suunniteltu ryhmä
toteutumaan riittävän osallistujamäärän avulla. Jäsenmäärän kasvattaminen ei ole
tavoitteena.

6. TAPAHTUMAT
6.1

Koulutukset

Jatkamme Voimisteluliiton lisenssikoulutuksien järjestämistä omassa seurassamme myös
vuosina 2021-2022. Jokainen lasten ja nuorten ohjaajamme käy sekä Startti-koulutuksen että
Voimistelukoulu-koulutuksen, joilla voimme varmistaa ohjaustaitojen perusosaamisen.
Lisäksi ohjaajamme käyvät lajinsa omia koulutuksia koulutuspolun mukaisesti.

Lisenssikoulutukset:
16.1.2021
Monipuolista harjoittelua (päiväkoulutus)
2. & 9.6.2021
Fyysisen valmennuksen perusteet (iltakoulutus)
21.8.2021
Starttikoulutus (päiväkoulutus)
2. & 16.10.2021
Voimistelukoulu-koulutus (päiväkoulutus)
25-27.10.2021
Akron lajitaito (päiväkoulutus)
27.-29.10.2021
Tanvon lajitaito (päiväkoulutus)

6.2

Workshopit - Olisiko tämä sinun lajisi?

Workshopien avulla haluamme antaa mikkeliläisille mahdollisuuden kokeilla eri lajeja ilman
pitkää sitoutumista ja korkeiden maksujen maksamista. Tavoitteenamme on saada
workshopien kautta lisää uusia liikkujia seuraamme. Kehitämme workshoppien mainontaa
nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja panostamme sen oikea-aikaisuuteen. Vuonna 2021
houkuttelemme uusia kokeilijoita workshoppeihin Olisiko tämä sinun lajisi?-teemalla.
Kausi 7.1-30.7.
6.2.
Cheerleading 1/3
13.2. Cheerleading ⅔
20.2. Cheerleading 3/3
10.4. Merkkisuoritus päivä Stara
15.4. Apteekki Stellan jumppa
Kesä-elokuussa aikuisten kesäjumpat
12.8. Kesäakro
Kausi 30.8-12.12.
2.8.
Lasten ja nuorten ilmoittautuminen
9.8.
Aikuisten ilmoittautuminen
Vko 34 Valmistaudu syksyyn viikko
25.9. Kilpa-aerobic ja aerodance
23.10. Tanvo
20.11. Tanssin päivä
20.11. Stara merkkisuoritus
30.11. MiVon oma stara (esitykset kuvataan ja arvioinnit saa etänä)

6.3

Näytökset

8.5.
Kevätnäytös Lahja äidille (Mikaeli)
11.12. Joulunäytös Joulupukki matkaan jo käy (Mikaeli)

6.4

Kisat

Active Cheer STAGE -tapahtuma

Seuramme järjestää mahdollisesti vuoden 2021 toukokuussa Active Cheer konseptiin
kuuluvan itäisen alueen STAGE-tapahtuman. Tapahtuma on cheerleadingin
harrasteurheilijoille suunnattu näytöstapahtuma, jossa joukkueet ja ryhmät, jotka eivät halua
kilpailla pääsevät näyttämään taitonsa. Joukkueita ei laiteta järjestykseen, mutta he saavat
arvostelupaneelilta eli arveilta kirjallisen palautteen suorituksesta. Kaikki tapahtumaan
osallistuvat urheilijat palkitaan.
Myös pienten lasten- ja aikuisten joukkueet sekä erityisryhmät voivat osallistua
tapahtumaan, koska tapahtumassa ei ole ikärajaa tai vaatimuksia taitotasosta ja kisoista
poiketen eri-ikäiset voivat esiintyä samana joukkueena. Tapahtumaan osallistumista on
helpotettu harrastejoukkueiden valmentajille, sillä liitto tarjoaa valmiiksi suunnitellun
koreografian sekä musiikin. Tärkeintä tapahtumassa on liikunnan ilo.

6.6

Leirit ja leiritykset

Akron syyslomaleiri
Järjestämme akron syyslomaleirin (vko 43) kaksipäiväisenä kokonaisuutena Saimaa
Stadiumilla. Leirille ovat tervetulleita kaikki akron lasten ja nuorten ryhmien osallistujat.
Kahden päivän aikana on leirillä opitaan uusia asioita akrosta sekä syvennetään jo opittuja
taitoja. Lajitekniikan lisäksi leirille on tarkoitus tuoda oheisharjoittelua esimerkiksi
AcroDancea, jonka kautta harjoitellaan lyhyt sarja sekä erilaisia yksilöakron tanssiliikkeitä.
Akron leiri on tarkoitus linkittää vahvasti akron lajitaidon koulutuksen kanssa, jolloin
koulutukseen osallistuvat pääsevät harjoittelemaan ohjaustaitoja autenttisessa tilanteessa
leirillä.
Kilpa-aerobicin kesäleirit
Järjestämme kilpa-aerobicissa kaksi kesäleiriä. Toinen leireistä on suunnattu uusille lajista
kiinnostuneille lapsille ja toinen jo harrastaneille. Uusien leiri painottuu lajitekniikalle ja
oheistreenille, lisäksi leirillä käydään läpi lajille tyypillisiä akroliikkeitä. Jo harrastaneiden
leirillä on lisäksi aerodancea, jolla päästään syventämään rytmiikkaa, esiintymistä, sekä
lajille ominaisia nopeatempoisia sarjoja.

Tanvon leiri
Tanvon kaksipäiväinen leiri on tarkoitettu uusille ja jo harrastaville. Leirin aikana teemme
niin lajitekniikkaa kuin oheistreeniä eri teemoilla (akro, kilpa-aerobic, cheerleading).
Tanvon leiri on linkitetään yhteen tanvon lajitaidon koulutuksen kanssa. Koulutuksessa
olevat pääsevät tekemään ohjausharjoittelua käytännössä ja leiriläiset saavat ohjaajien
koulutuksessa saaman viimeisimmän tietotaidon itselleen.

Cheerleading: Rubies ja Sapphires kisaohjelmaleirit
Keväällä järjestetään kaksi kahdeksan tunnin leiripäivää kisaohjelman koontia ja harjoittelua
varten. Leirit ovat tarkoitettu keväällä Rubies- tai Sapphires joukkueessa urheileville.
Molemmat leirit järjestetään Saimaa Stadiumilla ja leiripäivät aikataulutetaan niin, että
kummallakin joukkueella on neljä tuntia treeniaikaa. Leiripäivien suunnittelusta ja
valmennuksesta vastaavat joukkueiden omat valmentajat.

6.8

Muu toiminta

4.10. Golden age Festival, Kreeta (ulkomaat)
Vuodelta 2020 koronan takia siirretty Golden Age festivaali järjestetään vuonna 2021
lokakuussa. Seuramme toimii yhdyshenkilönä kolmen seuran delegaatiossa.
Voimistelun 125-vuotis juhlavuosi
Voimistelun juhlavuosi näkyy myös seuramme toiminnassa. Tuomme muun muassa seuran
somessa esiin juhlavuotta julkaisemalla liiton materiaaleja sekä seuran omia vanhoja kuvia
seuran alkutaipaleelta. Lisäksi hallituksen nimittämät henkilöt osallistuvat liiton
marraskuussa järjestettävään juhlanäytökseen. Gymnaestrada-ryhmämme osallistuu
juhlanäytökseen esiintymällä Ystäväni, elämäni -kenttänäytöksessä.

7. YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN
KANSSA
Seuramme tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Olemme sopineet
Mikkelin seudun alueen muiden voimisteluseurojen, Mikkelin Kilpa-Veikkojen, Brahen
voimistelijoiden ja Voimisteluseura Siriuksen kanssa yhteistyöstä. Suomen Voimisteluliitto
järjestää vuosittain kaksi sparrauskertaa seuroille ja olemmekin sopineet mikkeliläisten
seurojen kanssa että näiden sparrauskertojen jälkeen pidämme palaverin. Näissä palavereissa
voimme päättää yhdessä miten käytämme liiton sprarrauskerran annin hyväksi ja edistämme
mikkeliläistä voimistelua. Vuonna 2021 olemme halukkaita kuulemaan ja keskustelemaan
erilaisista yhteistyömuodoista muilta seuroilta, mutta emme itse ole yhteistyömuotoja
määritelleet.
Seuramme toiminnanjohtaja ja seurakehittäjä ovat aktiivisesti yhteydessä eri seuroihin niin
puhelimitse, erilaisissa liittojen järjestämissä tapaamisissa sekä sähköpostein ja eri
somekanavissa. Haluamme jakaa omaa osaamista muille seuroille, mutta myös etsimme
aktiivisesti erilaisia tapoja kehittää seuraamme ja lajejamme. Luonnollisesti pidämme
yhteyttä enemmän Voimisteluliiton ja Cheerleadingliiton alaisiin seuroihin, mutta olemme
yhteydessä varsinkin mikkeliläisiin muun lajisiin seuroihin.
Vuonna 2021 teemme yhteistyötä myös muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Haluamme
olla mahdollisuuksien mukaan mukana eri lajijen järjestöjen toiminnassa. Esimerkiksi
Selviytyjät-hankkeen kanssa tarjoamme erityislapsille mahdollisuuden kokeilla
lajitarjontaamme.

8. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Seuramme toiminta on ollut vakavaraista menneinä vuosina ja olemme pystyneet
taloudellisesti toimimaan voittoa tavoittelemattomasti seuran tuottojen kattaessa menot.
Vuonna 2020 myimme seuran mökin Koppelon, joka toi myyntituottoja seuralle. Lisäksi
vuosikymmenten saatossa olemme kerryttäneet tuottoja seuran toiminnasta hiljalleen.
Olemme pohtineet näiden rahojen käyttöä niin, että ne palvelisivat seuraa pitkäaikaisesti ja
seuran hallitus on muun muassa kartoittanut oman isomman salin hankintaa. Haluamme
kuitenkin tehdä päätöksen huolellisesti harkiten ja tutkimme erilaisia mahdollisuuksia
seuran salille. Tämän vuoksi olemme ehdottaneet syyskokoukselle 2020, että saisimme
sijoittaa matalalla riskillä tilillä olevat rahat siksi aikaa kunnes löydämme rahoille
käyttökohteen.
Vuonna 2021 jatkuvan koronaepidemian aiheuttama epävarmuus ja näin ollen myös
toimintasuunnitelmamme ja budjettimme tulee elämään. Toiminnan sopeuttaminen ja
jäsenmäärän tippuminen voivat aiheuttaa hintojen nostoja, mutta tavoitteenamme on pitää
hintamme mahdollisimman alhaalla, jotta mahdollisimman moni pääsisi toimintaamme
mukaan riippumatta tulotasoista. Vuodelle 2021 tehdyssä budjetissa ei ole huomioitu
mahdollisia osallistumismaksujen nostoa.
Seuramme suurin tulonlähde ovat osallistumismaksut sekä näytöksistä tulevat tuotot. Lisäksi
vuodelle 2021 on haettu OKM:n rahoitusta Cheerleading liikuttaa -hankkeelle. Suurin
kuluerä toiminnassamme ovat palkat ja niihin liittyvät sivukulut. Vuonna 2020 voimaan
tulleet Mikkelin kaupungin perimät salivuokrat lohkaisevat vuonna 2021 suuren osan seuran
tuotoista.
Varainhankintaa seuramme tulee tekemään yhteistyössä niin Stadiumin kanssa kuin myös
omissa tapahtumissa arpa- ja narikkamyynneillä. Lisäksi seuran ryhmillä on mahdollisuus
omatoimisesti kerätä rahoja omaa toimintaansa varten sopimalla asiasta lajivastaavan
kanssa. Esimerkiksi Gymnaestrada-ryhmämme kerää rakettimyynnillä vuosittain rahaa
Gymnaestrada tapahtumia varten.

USKOLLISUUDEN KILLAN TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Kuukausikokoontumiset Seuran toimisto Pohjolankatu 20 kaksi kertaa kuukaudessa lukuun
ottamatta touko-elokuussa.
Jumppatuokiot kiltakokouksessa
kevät 2021: 12.01. 09.02. 09.03. 13.04.
Syksy: 2021: 14.09. 12.10. 09.11. Joulupuuro missä/milloin?
Kevätretken ja syysretken ajankohtaa ja paikkaa mietimme yhdessä kiltalaisten kanssa.
KILTATOIMINTAA 70-vuotta “Kiltatähti säteilee”. Kiltapäivä siirtyi pidettäväksi
20.2.2021 koronan vuoksi.
Irman päivät? Ajankohtaa ja paikkaa mietimme yhdessä kiltalaisten ja alueemme
Kiltavastaavan Karisen Pirjon kanssa.

