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YLEISTÄ 

Maailmalla puhjennut koronaepidemia vaikutti vahvasti seuran voimistelujaoston toimintaan 

menneellä kaudella. Kevätkausi aloitettiin aktiivisesti ja tavoitteellisesti, mutta maaliskuun 

puolivälissä koronatilanne lamautti seuran toiminnan. Syyskausi päästiin aloittamaan normaalisti 

pitkän kevät- ja kesätauon jälkeen, mutta koronatilanteen huononnuttua, joutuivat joukkueet 

keskeyttämään harjoitukset marraskuun lopulla. 

 

Kaikesta huolimatta ohjaajia on mukana 

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. 

Talkootyö on aina ollut seuramme ja 

jaostomme voimavara, mutta menneenä 

vuotena talkoitten tekeminen jäi vähäiseksi koronatilanteen takia. 

 

Ennen koronaepidemian puhkeamista kerittiin 

kilpailla muutamissa tanssi- ja voimistelukisoissa. 

Etäharkkoja, uusia tapoja pitää kokouksia sekä 

hygieniaohjeista huolehtiminen olivat 

avainsanoja menneenä vuotena. 

 

 

 

 

 

 



HALLINTO 

Voimistelujaostoon ovat kuluneena vuonna kuuluneet Anni Urpilainen, Anni Mantela, Maria-Liisa 

Tuomisto, Johanna Illanvuori, Lilja-Aino Oikarinen, Pirjo Hirvi, Kaisa Urpilainen, Pauliina 

Malherbe, Veera Piispanen, Leena Koskela, Minttu Leipälä, Emma Fagernäs, Satu Ellilä, Pirjo 

Urpilainen (pj.) ja Sanna Vähäkangas (siht.). Jaosto valmistelee asiat ohjaajapalavereihin. Kokouksia 

pidettiin livenä ja etänä. Hakalahden suuri ruokasali tarjosi mahdollisuuden kokoontua turvavälein ja 

maskein. Seura tarjosi kaikille ohjaajille omat kangasmaskit, kun koronaohjeistuksia kiristettiin.  

 

Ohjaajia on ollut yhteensä 42 menneenä vuotena. Ohjaajat ovat jakautuneet pienempiin tiimeihin: 

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

tiimien vetäjät kuuluvat jaostoon. Seura kouluttaa ohjaajia 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, kun koronatilanne on sallinut). 

Koronatilanne vaikeutti ohjaajien yhteisiä tapaamisia. Sen sijaan tiimipalaverit ovat lisääntyneet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARSINAINEN TOIMINTA 

Koronatilanne asetti harjoittelulle omat haasteensa, mutta kun tilanne salli, jaosto tarjosi edelleen 

monipuolista liikuntaa eri-ikäisille periaatteella muksusta mummoon. Ilmoittautuminen tapahtui 

sähköisesti Flowmembers-ohjelman kautta. Kaisa Urpilainen hoitaa sähköisen järjestelmän kautta 

seuran jäsenrekisteriä ja sähköistä laskutusta, Maija Minkkinen kirjanpitoa. 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 urheilutalolla. Kisaryhmille pyörivät omat 

balettiharjoitukset, kun koronatilanne salli. 

 

Joukkuevoimistelun Team Aminit ja 

pienempien Aminit Seelia harjoittelivat 3 

kertaa viikossa ja osallistuivat ahkerasti 

kisoihin ja kaupunki-cuppeihin. 

Helmikuun alussa Team Aminit kerkesi 

osallistua Kuortaneen Urheiluopistolla 

lajileirille sekä uudelleen lokakuussa 

koronarajoituksia noudattaen. 

 

Kilpailevat joukkueet sekä tanssissa että 

joukkuevoimistelussa kerkesivät kilpailla viime 

keväänä muutamissa kisoissa ja toivat seuralle 

mainetta ja kunniaa. Kokkolan Jymyn ryhmä Säteet ja 

koreografi Anni Urpilainen voittivat kultaa 17-18.1. 

Kuopiossa järjestetyssä Polkuja-

koreografiakilpailussa. Urpilaisen koreografia 

”Sadonkorjuu” palkittiin myös Taiteen kosketus -

palkinnolla. Jymystä Säteiden lisäksi kilpailuihin 

osallistuivat ryhmät Daliat Johanna Illanvuoren ja Lilja-Aino Oikarisen koreografialla ”Lumottu 

sade”, Freesiat Lilja-Aino Oikarisen koreografialla ”Kaunis minä” sekä Celenet Johanna Illanvuoren 

koreografialla ”Hypnoosi-johdateltu mieli”. 

 

 



Joukkuevoimistelussa Aminit Seelioiden kisaharjoittelua sotki korona, sillä heidän tavoitteenaan oli 

päästä kisaamaan Stara-sarjoihin jo keväällä 2020 ja 

syksyllä 8-10-vuotiaiden sarjaan. Koronan takia tämä on 

siirtynyt vuodella eteenpäin.  

 

Team Aminit piti etäharkkoja Teamsin välityksellä sekä 

kotiohjein ja itsenäisesti. Aminit Seeliat pääsivät vihdoin 

esiintymään ensimmäiseen Stara-tapahtumaansa 

marraskuussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot joukkueista ja ryhmistä sekä 

kisamenestyksestä löytyvät omasta luvustaan 

toimintakertomuksen lopusta.  

 

 

 

 

 

 

 



MUUT NÄYTÖKSET JA TAPAHTUMAT 

Jymy järjesti perhetemmellyksen 11.1. Isokylän koululla, jossa lapset osallistuivat temppurataan, 

onnenpyörään sekä arpajaisiin. Temmellykseen oli vapaa 

pääsy.  Tapahtuman mahdollistivat Kokkolan Kaupunki, 

Actilife, Easyfit, Hieroja Toni Niemelä, Parturi-

kampaamo Jasmiira, Medirex, Minimani, Lähitapiola, 

Prisma, Pörhön autoliike, Studio Toni Yrjänä sekä 

Vesiveijari. 

 

 

 

 

 

Helmikuussa oltiin mukana Kokkolan talviharmonikan 

laskiaisriehassa. Keski-Pohjanmaan Liikunnan 

Urheilugaalassa Jymy palkittiin ”Vuoden kulttuuriteko” 

palkinnolla 100-vuotisnäytöksestään. Myös TUL:n 

Pohjanmaan Piiri palkitsi Jymyn 100-vuotisnäytöksen 

mainetekopalkinnolla 28.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä koronatilanteen helpotettua 

aloitettiin harjoittelu Jymyn ”kevätnäytökseen”, joka järjestettiin su 15.11. klo 14 ja 17 turvavälein 

sekä hygieniaohjein. Osallistujamäärä oli puolitettu. Jokaisella joukkueella oli oma pukuhuone 

eivätkä joukkueet kohdanneet näytösten aikana. Näytöksen juonsi Jani Vähäkangas ja striimauksesta 

huolehti Kalle Ålander ja Henna Röyttä. Näytöksen kuvasivat Jarski Paananen ja Juha Kiviharju. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOULUTUS 

Uudet ohjaajat on perehdytetty vanhojen ohjaajien 

toimesta seuran käytäntöihin. Uusille ohjaajille on 

olemassa myös ohjaajaopas. Koronan vuoksi uusien 

ohjaajien koulutus siirrettiin tammikuulle 2021. 

 

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. 

korvamerkittyä rahaa esim. esiintymispukujen hankkimiseen. Vaikka koronan vuoksi jaoston tulot 

vähenivät, niin toisaalta kisamatkojen puuttuminen säästi rahaa. 

 

Kevätkaudella harjoituskausimaksuja ei palautettu, vaikka kausi loppui kesken. Joukkuevoimistelijat 

eivät maksaneet 4. osaansa kausimaksusta. 

 

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. Koronaohjeet ilmestyivät kiitettävästi Jymyn instagram-tilille, Facebookkiin sekä 

nettisivuille. 



 

Jymyn ohjaajat osallistuivat Siskot & Simot -yhdistyksen 

Joulupostia ikäihmisille -kampanjaan ja kirjoittivat 

joulukortteja ohjaajapalaverissa marraskuussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EILAN MUISTOLLE 

Joulukuussa 2020 seuran pitkäaikainen tanssija ja grand old lady Eila Pohjonen nukkui pois kotonaan 

ja koko seuraväki jäi kaipaamaan häntä ja kunnioittamaan hänen perintöään Jymyssä ja Kokkolassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työväentalolta keväällä 1946 alkoi Eila Pohjosen (os. Liedes) ura monitoimisena jymyläisenä. 

Kokkolan Jymyn ohjaaja Sara Kultala etsi seuran helatorstaiviestijoukkueeseen tyttöjä. Eila suostui. 

”Meidät vastatulleet kutsuttiin suoraan viestijuoksun jälkeen harjoittelemaan liittojuhlien naisten 

ohjelmaa Työväentalon saliin.” Eila osallistui vuonna 1946 Työväen Urheiluliiton liittojuhlille 

Helsingissä Jymyn voimistelijana.  ”Voi sitä onnea, kun oltiin niin pitkällä, että saatiin kokoontua 

Stadionin tornin juurelle kuvattavaksi uusissa, puhtaissa esiintymisasuissa.” muistelee Eila 

kirjoittamassaan Jymyn 50-vuotis historiikissa. 

 

Yhtä vauhdikkaasti alkoi myös ohjaajan ura. Kun liittojuhlien jälkeen tyttöjä tulvi harjoituksiin, 

tarvittiin ohjaajia. Aktiiviseksi jäseneksi voimistelijoihin liittynyt Eila Pohjonen pääsi v. 1949 ja 1954 

seura- ja voimistelujohtajakursseille Pajulahteen. Siitä alkoi ohjaustoiminta. Jymyn johtokuntaan Eila 

valittiin jo v.1948 ja sihteeriksi v.1958, yhteensä johtokunnassa 33v (+ lisäjäsenenä 14v). Naisjaosto 

/ voimistelujaosto on ollut aina lähimpänä sydäntä, mutta yleisseurassa mikään tehtävä ei ole ollut 

hänelle vieras. Eila ideoi, toteutti ja taltioi aktiivisesti Jymyn toimintaa ja tapahtumia. 

 

Nuoren Eilan Jymy oli TUL:n jäsen. Ohjaajauransa Eila aloitti tyttöjen ohjaajana. Hän perusti 50-

luvun alussa ”notkeusvoimistelu tai pöytävoimisteluksi” kutsutun ryhmän. Ryhmä esitti isolla 

pöydällä telinevoimisteluliikkeitä erilaisissa tilaisuuksissa ja iltamissa. Ikimuistoinen esiintyminen 



oli Kalajoen juhannusjuhlilla tuhatpäiselle yleisölle itsensä Eemelin kanssa. Telinevoimistelu, 

ryhmävoimistelu ja tanssinumerot olivat 50- ja 60-luvun tyttöjen ohjelmassa. 60-luvulla Eila vei 

tyttönsä osallistumaan Suomen Naisten Liikustakasvatusliiton (SNLL) valtakunnallisille 

kesäpäiville, piirin voimistelukilpailuihin ja tapahtumiin. SVUL:n Suurkisatkin tulivat tutuiksi. 

SNLL:n järjestötoiminnassa Eila oli myös aktiivinen. 

 

Eilan rooli Antti Pohjosen rinnalla oli merkittävä, kun TUL:sta erotetut seurat perustivat oman liiton 

Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton. Eila oli alusta asti mukana organisoimassa uuden liiton 

naisten voimistelu- ja tanssitoimintaa. Pohjanmaan piiri perustettiin ja kilpailutoiminta organisoitiin. 

Eilalle oli tärkeää kaikenlainen yhteistyö niin urheilun kuin kulttuurinalalla. Niinpä Eila oli heti 

valmis ottamaan uuden liiton ensimmäiset modernin voimistelun mestaruuskilpailut Jymyn 

järjestettäväksi. Laji oli uusi koko maassa, mutta Eilalta ei rohkeutta puuttunut. Kisat onnistuivat 

hyvin ja Jymyn kilpailijatkin menestyivät kisassa. Eila kannusti nuoria valmentajiksi ja kilpailijoiksi 

lajiin, josta jymyläiset saivat 70-luvulla useita TUK:n ja SM mitaleita. Tytär Maiju toimi 

valmentajana ja kilpaili ja esiintyi itsekin. Antti ja Eila kuskasivat omalla autollaan tyttöjä eri puolille 

Suomea kisoihin. Kilometrejä ei kumpikaan laskenut. Jymy osallistui 60- ja 70-luvuilla TUK:n ja 

SNLL:n alaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin Kokkolassa, Keski-Pohjanmaalla ja valtakunnallisesti. 

 

Eila kirjoitti Jymyn 60-vuotisjuhlakirjaan: ”Kun seura liittyi takaisin TUL:oon ja sen piirijärjestöön, 

olimme taas valmiita mukaan toimintaan välittömästi v. 1979 alusta. Valmistimme kilpailuohjelman, 

jolla osallistuimme piirin joukkuevoimistelumestaruuskilpailuihin. Minut hyväksyttiin piirin 

naisvaliokuntaan ja siitäkin voi sanoa, että hyvin on työ lähtenyt käyntiin.” Eila ei koskaan jäänyt 

surkuttelemaan mennyttä, vaan katsoi aina tulevaisuuteen ja etsi uuden tavan toimia.  

 

1980- ja 90-luvuilla Eila piti meidän jymyläisten voimistelijoiden ja tanssijoiden puolia. Voimistelun 

ja tanssin kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien parantaminen olivat hänelle tärkeitä. ESY 

perustettiin, jotta urheiluseuroissa toteutettava tanssi kaikissa muodoissaan olisi osa kulttuuritointa ja 

tuettavaa toimintaa. Pohjanmaan taidetoimikunnan jäsenenä Eila pääsi kehittämään tanssin asemaa 

alueellamme. 

 

Kokkola tanssii- näytökset olivat pitkälti hänen ansiotaan, ja samoin jymyläiset hyväksyttiin myös 

Pohjanmaa tanssii -näytöksiin esiintymään tasavertaisina tanssikoulujen kanssa. Läänin 

tanssitaiteilijankin hän sai työkeikoille Kokkolaan. Oma lukunsa olivat kenttänäytökset, jotka Eilan 

kanssa teimme niin TUL:n Pohjanmaan piirin piirijuhliin kuin ESY:n ryhmille mm. Pohjoismaisille 

päiville. Unohtaa ei sovi myöskään Jymyn Sunnuntai-ryhmää, jolle Eila antoi nimen ja moton 



”Harjoittelemme huviksemme ja esiinnymme iloksemme.” 

 

Eila vaikutti pitkään Kokkolan kunnanvaltuustossa ja eri lautakunnissa; mm. kulttuurilautakunnassa. 

Hän on monen kokkolalaisen yhdistyksen perustajajäsen; mm Esityksellisen Liikuntataiteen 

Yhteistyötoimikunta (ESY), Ventuskartano ry, Kustannusosuuskunta Länsirannikko. Hän osallistui 

aktiivisesti Suomen Sosialidemokraattisen puolueen paikallis-, piiri- kuin valtakunnalliseenkin 

toimintaan. 

 

Jymy oli Eilan silmäterä ja me jymyläiset olemme hänelle kiitollisia. Hän kannusti aina nuoria ja oli 

kiinnostunut tulevaisuudesta. Kokkolan Jymyn 80-vuotis juhlakirjassa Eila kiteyttää mitä 

jymyläisyys on. Tätä jymyläisyyttä Eila toteutti omassa toiminnassaan meidän kaikkien hyväksi. 

Tämä olkoon hänen testamenttinsa meille. ”Seuran perustaja(naiset) määrittelivät tehtäväkseen 

nuorten ihmisten kasvattamisen liikunnan kautta terveiksi kansalaisiksi. Perinne on siirtynyt 

ikäpolvelta toiselle siinä uskossa, että suunta on ollut oikea. Ne (naiset), jotka ovat keränneet 

lapsuutensa ja nuoruutensa muistoja Jymyn riveissä voimistelijoina, tanssijoina, ohjaajina, 

uudistavina toimijoina, vastuunkantajina ja kasvattajina, ansaitsevat ympäristönsä arvostuksen. Tämä 

vapaaehtoisesti tehty työ on ollut laajalle ulottuvaa, ihmistä jalostavaa kulttuuria, jonka varassa 

luodaan parempaa tulevaisuutta.” 

 

Eila Maria Pohjonen os. Liedes 23.12.1921 – 15.12.2020 

Naimisissa Antti Pohjosen kanssa 1946 – 1978 

Lapset: Maiju ja Veikko 

 

Eilaa lämmöllä muistaen ja 58:sta yhteisestä vuodesta jymyläisenä kiittäen 

Maria-Liisa Tuomisto 

 

 

 

 

 

 

 



KILPAJOUKKUEIDEN MENESTYS 2020 

 

TUL: Ryhmätanssin mestaruuskilpailut 8.2.2020 Tampere 

12-14v. Odettet pronssia 

12-14v. Fiorel 6.sija 

14-16v. Daliat hopeaa 

14-16v. Apollot 4.sija 

16-18v. Säteet kultaa 

yli 18v. Celenet kultaa 

yli 18v. Freesiat hopeaa 

yli 50v. Sunnuntairyhmä kultaa 

 

Voimisteluliiton Lumo aluekilpailut 16.2.2020 Seinäjoki 

12-15v. Apollot 4.sija 

12-15v. Odettet 6.sija 

16-19v. Daliat hopeaa 

yli 20v. Celenet kultaa 

 

Koria POP Cup 6.-7.11.2020 Seinäjoki 

12-14v. kilpasarja vapaaohjelma Team Aminit kategoria 6 

 

Hahe Cup 21.11.2020 Oulu 

12-14v. kilpasarja Team Aminit kategoria 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOIMISTELUJAOSTON JOUKKUEET JA OHJAAJAT 2020 

 
Lastenryhmät 

 

Pylleröjumppa 19-synt, 

Anni Mantela ja Emma Fagernäs 

 

Taaperojumppa 19-synt. 

Satu Ellilä-Salo ja Mervi Isoaho 

 

Lastenjumppa Pandat 14-15-synt. 

Jenni Myllys ja Sanna Pohjonen 

 

Nappulajumppa 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 Luminat 13-14-synt. 

Anna Paajanen, Riina Lahnalampi ja Fanny Paananen 

 

Satujumppa Dianat 16-17-synt. 

Riina Lahnalampi ja Nella Välimaa 

 

Liikuntaleikkikoulu 14-15-synt. 

Anni Mantela ja Lilja-Aino Oikarinen 

 

Harrasteryhmät 

 

Tanssijumppa Metsätähdet 12-13.synt, 

Oona Kauppinen ja Pappi Paajanen 

 

Kielot 09-10-synt. 

Anni Peltoniemi 

 

Dianellat 11-12-synt. 

Enni Hakala ja Sini-Sofia Laakso 

 

Säihkeet 10-12-synt. 

Anni Urpilainen ja Amanda Ruisaho, apuohjaajana 

Senja Hosionaho 

 

Aurorat 10-11-synt. 

Hanna Breilin ja Helmi Mäkelä 

 

Lupiinit 06-08-synt. 

Neea Lumilaakso 

 

 

Kilparyhmät 

 

Falinet 07-08-synt. 

Peppi Mahanen 

 

Bambinat 06-08-synt. 

Isla Makowiecka ja Viivi Kellomäki 

 

Aminit Seelia 11-12-synt. 

Pauliina Malherbe ja Päivi Iivonen 

 

Team Aminit 06-07-synt. 

Pauliina Malherbe ja Päivi Iivonen 

 

Fiorel 05-07-syntyneet 

Minttu Leipälä ja Jonna Korkea-aho 

 

Odettet 05-06 (kevät 2020) 

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 

 

QSX yli 20v. (syksystä 2020) 

Itseohjautuva 

 

Divinet 00-01-synt. (kevät 2020) 

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 

 


