
KOKKOLAN JYMY  
 

VOIMISTELUJAOSTO 

 

Ohjaajatapaaminen Metsolassa ti 16.8.2016 klo 17 (vanhat ohjaajat) klo 18 kaikki 

 

PAIKALLA: Mervi Isoaho, Lilja-Aino Oikarinen, Sukeina Kotajärvi, Anni Mantela, Jaana 
Rahkola, Laura Rintala, Tanja Pohto, Aila Saari, Nora Kuhlström, Pirjo Hirvi, Maria-Liisa 
Tuomisto, Sanna Lahtonen, Anne Tuukkanen, Tiina Isotalus, Veera Piispanen, Tiia Keränen, Anna 
Huhtamäki, Jasmin Rantala, Anni Urpilainen, Johanna Illanvuori, Pauliina Malherbe, Päivi Iivonen, 
Anna Pajala, Inka Hirvinen, Minttu Leipälä, Jonna Korkea-aho, Isla Makowiecka, Viivi Kellomäki, 
Erika Korpi, Satu Ellilä-Salo, Emma Fagernäs, Emma Peltoniemi, Hanna Breilin, Helmi Mäkelä, 
Jenni Hotakainen, Sanna Räisänen (siht.) 
 

1. Avaus 

Kokous avattiin klo 17 salivuorojen selvittelyllä, uudet ohjaajat saapuivat klo 18. 

Puheenjohtaja Pirjo Urpilainen toivotti tervetulleeksi ja onnitteli iloisista perhe- ja opiskelu-

uutisista.Paljon on uusia ohjaajia saatu mukaan, uusia jymyläsiä syntynyt ja sitä kautta 

saadaan jatkumoa, kun äidit jää Jymyyn lasten kanssa. Ohjaajan käsikirja julkaistu 

kotisivuilla uusien ohjaajien tueksi. Eri ryhmien ohjaajat muodostavat tiimejä (perhe, 

vauvat, taaperot ym.), jotka voivat kokoontua useammin, isolla joukolla ohjaajapalaveri 

kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Voimistelujaoston pöytäkirjasta tärkeimmät asiat laitetaan 

muistiona Jymyn nettisivuille, Ohjaajille –osioon. 

 

2. Sihteeri 

Sihteerinä toimi Sanna Räisänen 

 

3. Asialista hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin 

  

4. Seuran työntekijä 

Rauni Madetoja jatkaa Jymyn työntekijänä, parhaiten hänet tavoittaa numerosta 0400-

797241, Rauni hoitaa käytännön asioita, hänelle voi laittaa myös sähköpostia 

toimisto@kokkolanjymy.fi. 

 

5. Voimistelujaosto 



Voimistelujaosto käsittelee asioita ohjaajapalavereihin. Jaosto  koostuu tiimivetäjistä, 

puheenjohtajasta, sihteeristä sekä taloudenhoitajasta.  

6. Harjoituskausimaksut 

Kokkolan Jymyllä ollut aina periaatteena se, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa 

halpojen kausimaksujen takia. Mutta koska Kokkolan kaupunki nostaa salivuokria, on myös 

seuran nostettava maksuja. Uudet maksut kaudelle 2016-2017 ovat: 
 

- harrasteryhmät (harjoitukset kerran viikossa) 50 euroa 
- perheliikunta ja aikuisliikunta 50 euroa 
- kilparyhmät (harjoitukset kahdesti tai useammin viikossa) 70 euroa 
- Joukkuevoimistelu 70-80 euroa riippuen maksullisista saleista. 
 

Lisenssit maksetaan itse. Ohjaajat eivät maksa kausimaksua, vaan jäsenmaksun 15 euroa. 

Ohjaajien lapset eivät maksa harjoituskasimaksua. Uusien osallistujien yhteistiedot kerättävä 

TOISEN harjoittelukerran jälkeen ja toimitettava HETI Jymyn sähköpostiin 

(toimisto@kokkolanjymy.fi). Vanhojen tiedot tarvittaessa päivitetään ja heistä riittää vain 

nimi. Laskut toimitetaan ohjaajille, alle 7-vuotiaille postitetaan. Jos uusia tulee myöhemmin, 

tiedot heti Jymyn sähköpostiin. 

 

7. Pelisääntöasiat 

Kokkolan Jymy on sinettiseura, siksi kaikissa (alaikäisten ryhmissä) on tehtävä pelisäännöt 

eli yhteiset ohjeet siitä, miten harjoituksissa ollaan. Pelisäännöt tulee laittaa nettiin VALO:n 

sivuille. Pelisäännöt on hyvä tehdä myös aikuisten kanssa, erityisesti puhelimen käyttöön 

tulee puuttua. 

 
8. Harjoituspäiväkirjat ja kausisuunnitelmat 

Kausi on hyvä suunnitella etukäteen, jotta tulee kokonaiskuva. Yksittäiset tunnit voi 

suunnitella viikottain. Harjoituspäiväkirjat jokainen täyttää henkilökohtaisesti niiltä 

harkkakerroilta, kun on ollut pitämässä harkkoja. Täyttäminen tehdään huolellisesti ja 

siististi. Harjoituspäiväkirjat on tärkeää palauttaa sovittuun aikaan. 

 

9. Koulutusasiaa 

Uusille ohjaajille järjestetty starttikoulutusta keväällä. Kaikkien uusien ohjaajien tulee käydä 

Jumppakoulu 1-3, toinen osa Kokkolassa syksyllä, kaikki koulutukset näkyvät 

Voimisteluliiton koulutuskalenterista. Halukkaille lasten tanssin ohjaajille 27.8. koulutusta 

Tampereella. 



 

10. Syksyn tapahtumia 

- Suomi 100 vuotta: miten huomioidaan? Puheenjohtaja Pirjo osallistuu Valon 

vinkkipalaveriin 7.9 

- TUL:n showtanssikisat la 29.10.2016 Haukiputaalla (soolot, duot ja ryhmät, huom! 

uusitut säännöt) 

- Joulujuhla 8.12 Isokylässä 

- Mahdollisuus flash mobille 9.9. kulttuurin ja kauppojen yössä 

- Jymyn ilmoitus (listamainen koonti joukkueista) Kokkola-lehdessä ke 24.8.2016, sitä 

ennen harjoituskalenteri kotisivuilla. Harjoitukset alkavat 5.9. 

 

11. Salivuorot ja ohjaajat 

Ohjaajatilanne hyvä, salitilanne huono, liitteenä kaikki ohjaajat ja harjoitusvuorot. (LIITE 1) 

 

12. Muut asiat 

- Ohjaajia sponsoroidaan yhä kuntosali Rokissa, kuntosali ilmainen, jumpat 2 euroa. 

- ohjaajille sponsoroidaan lippuja talvitansseihin helmikuussa 

- VesiVeijarissa perheuinti lauantaisin klo 17.30-19.00 

- muita toiveita: IKEA-reissun uusinta? 

- Kokkolan Jymy järjestää Voimisteluliiton uudet tanssikisat Kokkolassa 28.1.2017 

- TUL:n ryhmätanssikisat Kemissä 4.2.2017 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin n. klo 20.00 


