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YLEISTÄ 

Voimistelujaoston toiminta on jälleen 

jatkunut erittäin aktiivisena ja tavoitteellisena 

kuluneena kautena. Jymyn 100-

vuotisjuhlavuosi on työllistänyt ohjaajia ja 

jaostoa. Ohjaajia on kiitettävästi. Uusia 

ohjaajia nousee vanhempien joukkueista ja 

he aloittavat ensin apuohjaajien roolissa ja  

siirtyvät vähitellen vastuuohjaajan rooliin. 

Myös vauvajumpalla tai taaperojumpalla 

aluksi jumppaamassa käyneet äidit ovat 

aloittaneet itse ohjaamisen. Salivuoroja on 

yhä melko vaikea saada ja tarjotut vuorot 

ovat usein myöhäisiä. Torkinmäen uusi sali on 

helpottanut varsinkin joukkuevoimistelun harjoittelua, sillä voimistelumatto säilytetään ko. koululla. 

Talkootyö on aina ollut seuramme ja jaostomme voimavara. Sitä olemme vaalineet myös kuluneena 

vuonna mm. lukuisien narikkakeikkojen ja toukokuisen CityRunin (10.5.2019) muodossa. 

Tähtiseurastatukseen liittyvä auditointi pidettiin 4.4.2019. 

 

 

Kokkolan Jymyn voimistelujaosto 

järjesti sunnuntaina 20.1.2019 Hollihaan 

koulun liikuntahallissa Voimisteluliiton 

Voimistelun ja tanssin Pohjanmaan 

alueen Lumo-kilpailut. Hollihaan 

liikuntahalli täyttyi katsojista, 

kannustajista ja kisaajista. Jymyn 

kisaorganisaatio toimi jälleen ja kaikki 

sujui mallikkaasti. Kokkolan kisoissa oli 

mukana 25 joukkuetta ja 8 seuraa. 

 

 

 

 



HALLINTO 

Voimistelujaostoon ovat kuluneena vuonna kuuluneet Anni Urpilainen, Anni Mantela, Johanna Elo, 

Maria-Liisa Tuomisto, Johanna Illanvuori, Carita Luomala, Lilja-Aino Oikarinen, Pirjo Hirvi, Kaisa 

Urpilainen, Pauliina Malherbe, Pirjo Urpilainen (pj.) ja Sanna Räisänen (siht.). Jaosto valmistelee 

asiat ohjaajapalavereihin, joita pidettiin 31.3., 21.5., 13.8., 27.10. Voimistelujaoston kokouksia 

pidettiin 8.1., 15.1., 16.2., 19.3., 7.5., 28.8., 8.9., 18.9., 8.10., 15.10., ja 30.12. Lisäksi Jymy100-

juhlien tiimoilta pidettiin useita palavereja. Seuran ohjaajatilanne on ollut kuluneena vuonna hyvä, 

ohjaajia on ollut yhteensä 42 (LIITE 1). Ohjaajat ovat jakautuneet pienempiin tiimeihin: pienten 

lasten ryhmät, harrasteryhmät sekä kilparyhmät. Tiimit kokoontuvat omiin palavereihinsa ja tiimien 

vetäjät kuuluvat jaostoon. Seura kouluttaa ohjaaja säännöllisesti ja he saavat osallistua haluamiinsa 

koulutuksiin jaoston kustannuksella. 

 

Ohjaajat ovat osallistuneet aktiivisesti ohjaajatapaamisiin. Jaosto on muistanut ohjaajia tarjoamalla 

ruokaa syyskauden avajaisissa Café Brygganissa, panostamalla ohjaajatapaamisten tarjoiluihin 

(kuten aloittamalla kokoukset Hotelli Kaarlen aamupalalla), sponsoroimalla lippuja Talvitansseihin, 

järjestämällä ohjaajille kerran viikossa joogatunnin sekä kukkasilla ja stipendeillä kevätnäytöksessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARSINAINEN TOIMINTA 

Jaosto tarjosi edelleen monipuolista 

liikuntaa eri-ikäisille periaatteella 

muksusta mummoon. Ilmoittautuminen 

tapahtui sähköisesti Flowmembers-

ohjelman kautta. Tanja Pohto ja Jari 

Isohanni hoitavat sähköisen järjestelmän 

kautta seuran jäsenrekisteriä ja sähköistä 

laskutusta. Harjoituskalenteri ilmestyi 

myös menneellä kaudella sähköisenä. 

 

 

 

Vauvajumppa, taaperojumpat, liikuntaryhmät sekä pienten tyttöjen tanssi- ja voimisteluryhmät ovat 

suosittuja. Isompien tyttöjen ja naisten 

harraste- ja kilparyhmät harjoittelevat kerran 

tai useammin viikossa. Miesten kuntojumppa 

harjoittelee ahkerasti urheilutalolla. 

Kevätkaudella kisaryhmille pyöri omat 

balettiharjoitukset. 

 

Joukkuevoimistelun Aminit Adera ja Aminit 

Lidia harjoittelivat 4 kertaa viikossa ja 

osallistuivat ahkerasti kisoihin ja kaupunki-

cuppeihin. Syksyllä 2019 Aminit yhdistyivät 

Team Amineiksi ja 11-12-syntyneiden Aminit 

Seelia perustettiin kevätkaudella 

”pikkusiskojoukkueeksi”, joka alkoi heti 

harjoitella tavoitteellisesti. Syksyllä Seeliat harjoittelivat jo omaa, ensimmäistä ohjelmaansa. 

 

 

 

 

 

 



Kilpailevat joukkueet sekä tanssissa että joukkuevoimistelussa ovat pärjänneet hienosti ja tuoneet 

seuralle mainetta ja kunniaa niin TUL:n kuin Voimisteluliiton kisoissa ja monissa esiintymisissä. 

Helmikuun alussa Säteet-ryhmä osallistui Kokkolan Talvitanssien järjestämään Open Stage-

tapahtumaan Kokkolan Kaupunginteatterissa ohjaajansa Anni Urpilaisen The Circus-ohjelmalla. He 

saivat arvokasta palautetta tanssin ammattilaisilta. TUL:n Pohjanmaan piirin 100-vuotisjuhlat 

järjestettiin 9.3.2019 Vaasassa. Juhlapuhujana oli kansanedustaja ja seuran kasvatti Jutta Urpilainen 

ja esiintymässä tapahtumassa oli Sunnuntairyhmä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jymyn Säteet-joukkueesta Helmi Mäkela ja Emma Peltoniemi osallistuivat yläkoulujen ja lukioiden 

PowerMover-aluetapahtumaan Seinäjoella ja voittivat sarjansa. He edustivat Länsipuiston koulua. 

Heidät valittiin tanssimaan valtakunnalliseen kilpailuun Helsinkiin 28.5. Koreografia oli tyttöjen oma 

(nimeltään Move me). Myös Koivuhaan koulua edustaneet Fiorel-joukkueen Juudit Hyytinen ja 

Aminit-jukkueen livia Lehto ja Netta Honkaniemi voittivat oman sarjansa alakoulujen duo/triosarjan 

ja pääsivät valtakunnallisiin kisoihin. 

 

Lisätiedot joukkueista ja ryhmistä sekä kisamenestyksestä löytyvät omasta luvustaan 

toimintakertomuksen lopusta.  

 



TUL 100 JA JYMY 100 

Jymyn voimistelujaosto oli voimallisesti mukana koko 

toimintavuoden erilaisissa tapahtumissa ja näytöksissä, kun 

juhlittiin satavuotiasta seuraa. Ensin juhlittiin TUL:a, joka 

juhli Helsingissä 14.-16.6. Joukkojen juhlaan valmistauduttiin 

koko kevät puheenjohtaja Pirjo Urpilaisen kantaessa 

päävastuun matkan organisoinnista. Ohjelmia opeteltiin 

muiden koreografioiden ohella ja kaikki kenttäohjelmat 

esitettiin kenraaliharkoissa Kipparihallissa maanantaina 10.6. 

Yli sadan jymyläisen joukko osallistui liittojuhlille ja matkaa 

tehtiin omalla junavaunulla.  

 

Juhlaviikonloppu oli täynnä erilaisia tapahtumia. Jymyläiset osallistuvat niistä kolmeen suurimpaan 

eli pääjuhlan kenttäohjelmiin (aikuinen-lapsi ohjelmaan, nuorten ohjelmaan, kuntoilijoiden 

ohjelmaan, valioihin sekä naisiin), teatterigaalaan ja Show Competion tanssikilpailuihin. Seuran 

sihteeri ja pitkäaikainen ohjaaja Sanna Vähäkangas (os. Räisänen) teki koreografian aikuinen-

lapsiohjelmaan ja seuran kasvatti, tanssiopettaja Mimmi Marjamaa teki koreografian nuorille. 

 

Perjantai-illan teatterigaalaan Helsingin 

kaupunginteatteriin haettiin esiintymään 

videohakemusten kautta, joista raati valitsi 

kolme Jymyn joukkuetta esiintymään: 

loppuunmyydyssä näytöksessä esiintyivät 

ohjaajista ja Jymyn konkareista koostettu 

aikuinen-lapsiryhmä, kilpajoukkue Celenet 

sekä Sunnuntairyhmä. Sunnuntaina 

pidettäviin Show Competition 

tanssikilpailuihin osallistui viisi joukkuetta: Daliat, Säteet, Freesiat, Celenet ja Sunnuntairyhmä. 

 

 

 

 

 



Jymyn omat 100-vuotisjuhlat koittivat 

syksyllä marraskuun 16.-17.päivä.  

Hollihaan koululla esitettiin koko 

seuran voimin Jymyn 100-

vuotisjuhlanäytös ”Vuosisadan 

Jymyjuttu”, jossa Jymyn satavuotista 

taivalta esiteltiin ja juhlittiin uudella 

tavalla seuran puheenjohtajan 

kantaessa päävastuun juhlallisuuksien 

organisoinnissa. Lauantain 

kenraaliharjoitusten jälkeen tarjottiin 

kaikille esiintyjille täytekakkua. Sunnuntaina oli onnittelujen vastaanotto ja kutsuvieraiden kahvitus. 

Juhlan pääohjelma oli molempina päivinä esitetty reilun tunnin mittainen juhlanäytös, joka johdatteli 

tanssin, voimistelun ja teatterin kautta seuran vaiheisiin eri vuosina ja vuosikymmeninä Kokkolan 

Jymyn perustamisesta 1919 lähtien. Mukana oli lähes 300 eri ikäistä jymyläistä niin 

kehärumpuohjelmassa, sotakohtauksessa kuin mailanvarressakin, monia Jymyssä aikojen saatossa 

harrastettuja lajeja unohtamatta.  

 

Seuran ja jaoston sihteeri Sanna Vähäkangas kirjoitti näytöksen käsikirjoituksen- Seuran ohjaajat 

(Satu Ellilä-Salo, Emma Fagernäs, Anni Mantela, Johanna Illanvuori, Lilja-Aino Oikarinen, Pauliina 

Malherbe, Päivi Iivonen, Anni Urpilainen, Veera Piispanen, Minttu Leipälä, Kaisa Urpilainen ja Tanja 

Pohto) tekivät tanssiteatteriesitykseen toinen toistaan hienompia koreografioita. Seuran tanssijat ja 

urheilijat toimivat näytöksen näyttelijöinä. Ääni- ja videotallenteet kokosi Ville Viitamäki. Ohjaajana 

toimi Pirjo Hirvi. Jymyn lauluun uuden melodian ja sovituksen teki Jymyn Mojo-Voices of Kokkola 

kuoronjohtaja Maria Häkkinen. Kuoro laulama Jymyn laulu oli osa videotallennetta. Mukana 

näytöksessä oli esiintyjiä myös kendojaostosta, voimailujaostosta sekä kuntonyrkkeilyjaostosta. 

Näytökseen upeat valot loihti Veli-Matti Ersta. Jymyssä lapsena ja nuorena tanssinut Sini Sulkakoski 

valokuvasi näytöksen. Juhlanäytös taltioitiin ja tallenteen sai tilata itselleen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUUT NÄYTÖKSET JA TAPAHTUMAT 

Perinteiseen tapaan Jymyn vuosi oli täynnä toimintaa. Helmikuussa oltiin mukana Kokkolan 

talviharmonikan laskiaisriehassa. Osana juhlavuottaan Jymy järjesti koko perheen 

Kevättemmellyksen Isokylän koulun liikuntasalissa lauantaina 13.4. Jymyn ohjaajat olivat 

rakentaneet hauskan ja monipuolisen temppuradan koulun saliin. 

 

Maaliskuussa Kokkolan Jymy osallistui 

Elban talvipäivä-tapahtumaan omalla 

toimintapisteellään.  Jymyn iloiset 

valmentajat ohjasivat lapsia Elban 

päärakennuksen terassille tehdyllä 

temppuradalla. Lapset saivat 

suorituksestaan palkaksi seuran 

heijastimen. Talvipäivä-tapahtuma 

keräsi paljon yleisöä, eikä ilmassa 

leijuva tihkusade haitannut lasten iloa.  

 

Toukokuussa Jymyn jumpparit 

ohjaajineen osallistuivat isolla joukolla 

Kokkola-lehden siivoustempaukseen ja siivosivat Prisman ympäristöä. Mukana oli pieniä 

jumppareita vanhempineen, kilparyhmiä sekä seuran toimihenkilöitä. Siivoajat palkittiin jäätelöillä.  

 

Kokkolan Jymyn perinteinen kevätnäytös 

pidettiin jälleen kahtena näytöksenä, jotta 

kaikki joukkueet pääsivät näyttämään 

taitojaan. Kevätnäytökset pidettiin Hollihaan 

liikuntasalissa sunnuntaina 19.5.2019 klo 14 

ja 17 suurille yleisöille. Mukana olivat kaikki 

seuran tanssijat vauvoista aikuisiin naisiin. 

Virallista joulujuhlaa ei vuonna 2019 ollut, 

sen korvasi Jymyn 100-vuotisnäytös. 

 

 

 



KOULUTUS 

Uudet ohjaajat on perehdytetty vanhojen ohjaajien toimesta seuran käytäntöihin ja kaikki ohjaajat 

käyvät Voimisteluliiton Jumppakoulu-koulutuksen. Uusille ohjaajille on olemassa myös ohjaaja opas. 

Tervetuloa ohjaajaksi-koulutus järjestettiin uusille ohjaajille 19.9. Lotta Kyllönen-Jämsä piti tanssin 

treenipäivän kaikille Jymyn ohjaajille ja kilpajoukkueiden tanssijoille elokuun alussa, lajeina olivat 

show- ja diskotanssi. Voimisteluliiton tanssillisen voimistelun koulutus pidettiin tilauskoulutuksena 

Kokkolassa innokkaille jymyläisille 21.-22.9. 

 

 

 

 

 

Liikuntaleikkikouluohjaajiksi kouluttautui 

parisen kymmentä ohjaajaa syyskuun 

alussa. Liikuntaleikkikoulu on Suomen 

olympiakomitean konsepti. Kouluttaja 

toimi Keplin Emilia Hirvi. 

 

 

 

 

TALOUS 

Jaoston talous on vakaalla pohjalla. Harjoituskausimaksut pysyivät samoina edelliseen vuoteen 

verrattuna. Kilpailumatkojen omavastuuosuudet on pyritty kuitenkin pitämään kohtuullisina. Lasten 

tasavertaiset harrastusmahdollisuudet ovat tärkeä asia. Joukkueet voivat tehdä talkoita ja kerätä 

itselleen ns. korvamerkittyö rahaa esim. esiintymispukujen hankkimiseen. 

 

 

 

 

 

 

 



MUU TOIMINTA 

Menneenä vuonna on edelleen panostettu Kokkolan Jymyn tanssijoiden ja voimistelijoiden 

näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa kotisivujen, Facebookin sekä Instagramin (#kokkolanjymy) 

muodossa. Jymyn oman Instagram-tilin (@kokkolanjymy) päivittäminen on toiminut aktiivisemmin 

menneenä vuotena. Myös joukkueet ovat luoneet omia, joukkuekohtaisia tilejään ja päivittävät niitä 

kiitettävästi. 

 

Voimistelujaosto oli aktiivisesti mukana seuran yhteisen Jymyläinen-juhlalehden toimituskunnassa 

sekä jakamassa lehtiä kotitalouksiin. 

 

Jymyssä yli 65 vuotta ohjannut ja tanssinut Kirsti Niemi saatettiin viimeiselle matkalla, ja jymyläiset 

sanoivat tälle uskomattoman elämäntyön Jymyssä tehneelle naiselle näkemiin syksyllä 2019. 

 

Kokkolan kaupunki palkitsi joulukuun 2019 

loppupuolella vuoden aikana ansioituneita 

urheilijoita. Kokkolan Jymyn Sanna 

Vähäkangas palkittiin vuoden seuratoimijana. 

Sanna toimii Kokkolan Jymyssä monessa 

roolissa, tanssimisen sekä ohjaamisen ohella 

Vähäkangas on toiminut mm. työntekijänä, 

hallituksen sihteerinä, koreografina, 

käsikirjoittajana ja pukuompelijana.   

 

Voimistelujaoston jäsenet vaikuttavat monissa kunnallisissa, alueellisissa, ja valtakunnallisissa 

luottamuspaikoissa ja toimivat myös tuomareina tanssi- ja voimistelukisoissa. Seuramme/jaostomme 

on hyvin verkostoitunut ja pysymme jatkuvasti ajan hermolla. Yhteistyö kokkolalaisten TUL:n 

seurojen, Keplin ja kaupungin liikuntatoimen kanssa on toiminut hyvin.  

 

 

 

 

 

 

 



KILPAJOUKKUEIDEN MENESTYS 2019 

Voimisteluliiton Lumo-aluekisat 20.1.2019 Kokkola 
sarja 12-15v. kultaa Säteet 

sarja 12-15v. pronssia Daliat 

sarja 12-15v. 4.sija Odettet 

sarja 16-19v. hopeaa Freesiat 

sarja yli 20v. kultaa Celenet 

 

TUL Ryhmätanssi Tampere 10.2.2019 

sarja 16-18v. kultaa Freesiat 

sarja yli 18v. kultaa Celenet 

sarja yli 50v. kultaa Sunnuntairyhmä 

sarja 12-14v. hopeaa Odettet 

sarja 12-14v. 4.sija Aminit 

sarja 14-16v. hopeaa Daliat, lisäksi kunniamaininta iloisesta teemasta ja eläytymisestä 

sarja 14-16v. pronssia Säteet, lisäksi kilpailujen tanssitaidepalkinto idearikkaasta ja luovasta 

koreografiasta. 

 

Voimisteluliiton Valtakunnallinen Lumo-finaali Jyväskylä 27.-28.4.2019 

sarja 12-15v. pronssia Daliat 

sarja 16-19v. pronssia Säteet 

sarja 16-19v. 11.sija, Freesiat 

sarja yli 20v. 5.sija Celenet 

 

International Show Competition Helsingissä 16.6.2019 

sarja 14-16v. 5.sija Daliat 

sarja 14-16v. kultaa Säteet 

sarja yli 16v., 4.sija Freesiat 

sarja yli 25 v. kultaa Celenet, lisäksi oman lajin parhaan palkinto 

sarja yli 50v. kultaa, Sunnuntairyhmä 

 

Joukkuevoimistelun Wasa Cup Vaasassa 9.3.2019 

sarja 12-14v. kategoria 4., pronssia Aminit Lidia  

sarja 10-12v. kategoria 6 Aminit Adera 

 

Joukkuevoimistelun HaHeCup Oulu 28.4.2019 

sarja 10-12v. kategoria 4, sijoitus 4-5/18 Aminit Adera 

sarja 12-14v. kategoria 2, hopeaa Aminit Lidia 

 

Joukkuevoimistelun Kalakukko Cup Leppävirta 4.5.2019 

sarja 10-12v. kategoria 3, sija 6-9/22 Aminit Adera  

sarja 12-14v. kategoria 2, kultaa Aminit Lidia 
 

TUL:n Joy Games show- ja discotanssikilpailut Pori 26.10.2019 

sarja 14-16v. duo, kultaa Helmi Mäkelä ja Emma Peltoniemi 

sarja 12-14v soolo, 5.sija Hilma Virtanen 

sarja 12-14v. 6.sija Fiorel 
 

Joukkuevoimistelun välinekilpailut NVS Cup Nokialla ja VaVo Cup Valkeakoskella 

sarja 12-14v. pronssia molemmat kilpailut 

 



VOIMISTELUJAOSTON JOUKKUEET JA OHJAAJAT 2019 

 

Lastenryhmät 

 

Pylleröjumppa 19-synt. 

Satu Ellilä-Salo ja Mervi Isoaho 

 

Lastenjumppa Pandat 14-15-synt. 

Jenni Myllys ja Sanna Pohjonen, 

apuohjaajana Oona Kauppinen ja Peppi 

Paajanen 

 

Taaperojumppa 16-synt. 

Satu Ellilä-Salo ja Emma Fagernäs 

 

Liikuntakerho Eemelit ja Iidat 13-15-synt. 

Satu Ellilä-Salo, Emma Fagernäs, Kaisa 

Urpilainen, Hanna-Mari ja Jarkko Pulkkinen 

sekä apuohjaajana Anni Peltoniemi 

 

Satujumppa Poutapilvet 13-14-synt. 

Nella Välimaa ja Aino Koivisto 

 

Satujumppa Auringot 11-12-synt. 

Enni Hakala ja Sini-Sofia Laakso 

 

Satujumppa Luminat 13-14-synt. 

Anna Paajanen, Riina Lahnalampi ja Fanny 

Paananen 

 

Harrasteryhmät 

 

Säihkeet 10-12-synt. 

Anni Urpilainen ja Amanda Ruisaho, 

apuohjaajana Senja Hosionaho 

 

Aurorat 10-11-synt. 

Hanna Breilin ja Helmi Mäkelä 

 

Falinet 07-08-synt. 

Anni Klapuri ja Peppi Mahanen 

 

Lupiinit 06-04-synt. 

Neea Lumilaakso 

 

Bambinat 06-08-synt. 

Isla Makowiecka ja Viivi Kellomäki 

Kilparyhmät 

 

Aminit Seelia 11-12-sytn. 

Pauliina Malherbe ja Päivi Iivonen 

 

Team Aminit 06-07 

Pauliina Malherbe ja Päivi Iivonen 

 

Fiorel 05-07-syntyneet 

Minttu Leipälä ja Jonna Korkea-aho 

 

Odettet 05-06 

Anni Mantela ja Mervi Isoaho 

 

Apollo 05-synt. 

Veera Piispanen ja Leena Koskela 

 

Daliat 03-04-synt 

Lilja-Aino Oikarinen ja Johanna Illanvuori 

 

Säteet 02-04-synt. 

Anni Urpilainen 

 

Freesiat 01-02-synt. 

Lilja-Aino Oikarinen 

 

Celenet yli 20v. 

Johanna Illanvuori 

 

 

Aikuisten ryhmät 

 

Divinet 00-01-synt. 

Minttu Leipälä ja Leena Koskela 

 

Aspera yli 20v. 

Sanna Vähäkangas ja Noora Tastula 

 

Sunnuntairyhmä yli 50. 

Pirjo Hirvi, Maria-Liisa Tuomisto, Sanna 

Vähäkangas 

 

Miesten kuntojumppa 

Janne Ilola ja Osmo Ilola 

 


