KOKKOLAN JYMYN
VOIMISTELUJAOSTON

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2021

YLEISTÄ
Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti vahvasti
seuran voimistelujaoston toimintaan myös menneellä
kaudella. Mennyt vuosi on ollut sopeutumista
pandemiatilanteeseen,
välillä

harjoitusten

tasapainoilua,

huolehtimista,

uusien

ja

suositusten

terveysturvallisuudesta
toimintatapojen

opettelua

(tiimien vetäjillä enemmän vastuuta), vastuunjakoa,
kilpailukentän

"laajentamista"

ja

omien

rajojen

rikkomista, kun ei ole enää "tuttua ja turvallista" (TUL,
SVOLI), samalla myös budjettien sovittelua. Huomiota
herättäneet motivaation ylläpito ja kilpailujen toteutumisen tärkeys nuorille ja lapsille.
Kevätkausi mentiin hiljaiselossa yli 20-vuotiaiden ja aikuinen-lapsi ryhmien ollessa harjoitustauolla,
osa ryhmistä kokoontui koko kevään ulkona. Syyskausi päästiin onneksi aloittamaan normaalisti
pitkän tauon jälkeen koronaturvallisuusohjeet ja -suositukset huomioiden.
Kaikesta huolimatta ohjaajia on mukana kiitettävästi, vaihtuvuutta ohjaajissa oli melko paljon, koska
moni ohjaaja lähti opiskelemaan ja uusia ohjaajia tarvittiin myös uusille joukkueille. 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 koronatilanteen vaikeutumista järjestettiin Kokkolassa etätanssikisat yhdessä Kokkolan
ammattiopiston kanssa. Etäharkkoja, uusia tapoja pitää kokouksia sekä hygieniaohjeista
huolehtiminen olivat avainsanoja menneenäkin vuotena. Jymytuvalta on ollut haettavissa
ensiapupakkauksia, kylmäpakkauksia ja ohjaajapäiväkirjoja sekä maskeja. Seura on pitänyt huolen
tarvikkeista.

HALLINTO
Voimistelujaostoon ovat kuluneena vuonna kuuluneet Maria-Liisa Tuomisto, Kaisa Urpilainen, Anni
Urpilainen, Satu Ellilä-Salo, Veera Piispanen, Leena Koskela, Minttu Leipälä, Johanna Illanvuori,
Anni Mantela, Emma Fagernäs, Lilja-Aino Oikarinen (varapj), Pirjo Urpilainen (pj) sekä Sanna
Vähäkangas (siht.) Jaosto valmistelee asiat ohjaajapalavereihin, joita pidettiin ennen pandemiaa
kutsuen ohjaajat paikalle. Voimistelujaoston kokouksia pidettiin läsnä ja etänä 17.1., 7.2., 28.3., 13.4.,
25.4., 30.5., 5.9., 12.9., 5.10., 9.11. sekä 7.12. Jaoston lisäksi jaoston alaisuudessa työskentelevät
työvaliokunta ja Eilan muistonäytösryhmä kokoontuivat useita kertoja syksyn aikana.
Ohjaajia on ollut yhteensä 63 menneenä vuotena. Ohjaajat ovat jakautuneet pienempiin tiimeihin:
lastentiimi (tiimivetäjä Anni Mantela), harrastetiimi (Anni Urpilainen), kilpatiimi (Lilja-Aino
Oikarinen) joukkuevoimistelutiimi (tiimivetäjänä Pauliina Malherbe) sekä aikuistiimi. 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 Villa Elbassa, panostamalla ohjaajatapaamisten tarjoiluihin (kuten
aloittamalla kokoukset Hotelli Kaarlen aamupalalla, kun koronatilanne on sallinut). Koronatilanne
vaikeutti ohjaajien tapaamista.

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

liikuntaa

eri-ikäisille

periaatteella

muksusta

mummoon.

Keväällä

2021harrastustoiminta sisätiloissa keskeytettiin 11.5 alkaen Soiten ohjeistuksen mukaan vallitsevan
koronatilanteen vuoksi ja ryhmät jäivät ennen aikaiselle kesälomalle. Monen suunnitelman ja
varasuunnitelman jälkeen kevätnäytöstä ei järjestetty.
Jymy

siirtyi

käyttämään

syyskauden

alkaessa

Suomisporttia,

jonka

virallisesti
kautta

ilmoittauduttiin Jymyn ryhmiin. Jokainen jymyläinen
hoitaa tästä eteenpäin maksuasiat SuomiSportin
kautta. Kaisa Urpilainen hoitaa seuran jäsenrekisteriä
ja sähköistä laskutusta, Maija Minkkinen kirjanpitoa.
Harjoituskalenteri ilmestyi myös menneellä kaudella
sähköisenä Timo Räisäsen toimiessa uutena ITasiantuntijana ja kotisivujen päivittäjänä.
Vauvajumppa, taaperojumpat, liikuntaryhmät sekä pienten tyttöjen tanssi- ja voimisteluryhmät ovat
edelleen suosittuja, vaikka koronan tähden joitakin lopettajia kauteen mahtui. Isompien tyttöjen ja
naisten harraste- ja kilparyhmät harjoittelevat kerran tai useammin viikossa. Miesten kuntojumppa
harjoittelee ahkerasti urheilutalolla. Balettiharjoitukset olivat syyskaudella tauolla.
Joukkuevoimistelun Team Aminit ja pienempien Aminit Seelia jatkoivat harjoituksiaan. Amineihin
perustettiin uusi joukkue Aminit Alise, joka aloitti harjoittelunsa syksyllä. Mukana oli 6 uutta
valmentajaa

sekä

2

uutta

joukkueenjohtajaa.
Lisätiedot joukkueista ja ryhmistä
sekä kisamenestyksestä löytyvät
liitteestä

toimintakertomuksen

lopusta sekä tiimeittäin tarkempia
kuulumisia seuraavassa luvussa.

TIIMIEN TOIMINTAA VUONNA 2021
LASTEN TIIMI
Lastentiimi kokoontui 9.2. perinteiseen talviriehaan,
jossa korvattiin kyseisen viikon harjoituskerta mäkeä
laskien. Tiimi kokousti helmikuun 25.päivä sekä
16.päivä Kaarlessa ruokailun merkeissä. Palaveri
jaettiin kahteen suuren osallistujamäärän vuoksi
(toisena päivänä tapasivat ns. perheliikunnan ohjaajat,
toisena lastenryhmien ohjaajat. Palavereissa käytiin
läpi mm. Suomi-sportin käyttöä.
Koko jaoston toiminnan aloittavssa palaverissa Elbassa
elokuussa olivat tiimin ohjaajat ja tulevat uudet ohjaajat mukana. Syksyn tiimikohtainen
suunnittelupalaveri pidettiin kevään tapaan Kaarlessa aamiaisen merkeissä 30.10. ja suunniteltiin
tulevaa joulunajantapahtumaan.
Jymyn

pikkuväelle

järjestettiin

5.12

Isokylän

monitoimitalolla jouluinen liikuntarata, jossa oli mehu- ja
piparitarjoilu. Koronan vuoksi ei voitu järjestää perinteistä
joulujuhlaa, joten tapahtuma järjestettiin koronaturvallisesti
ryhmä kerrallaan.

HARRASTETIIMI
Harrastetiimissä ei ole tapahtunut kuluneen vuoden aikana juuri mitään erikoista koronatilanteen
takia. Tiimi kokousti 7.3. ja 30.10. Kaarlessa aamiaisen merkeissä. Harrastustoiminta on ollut
käynnissä normaalisti, mutta esiintymisiä ei ole ollut kevätnäytöksen peruuntumisen takia.
Harrastustiimi osallistui myös jouluradalle 5.12. Lisäksi omissa ryhmissä harjoituksissa vietettiin
syyskauden päätteeksi pikkujouluja.
Ohjaajavaihdoksia menneellä kaudella tapahtui: Hanna Breilin (Aurorat) lähti opiskelemaan syksyllä
2021, joten hänen tilalleen ryhmän ohjaajaksi tuli Ava Ahonen yhdessä Helmi Mäkelän kanssa.
Ryhmässä aloitti myös apuohjaaja Ellinoora Salin. Enni Hakala (Dianellat) lopetti ohjaamisen, joten
Sini Laakson kanssa ryhmää alkoi ohjaamaan Venla Perkkilä. Kielot-ryhmän ohjaaja Anni Peltoniemi
lopetti ohjaamisen ja ryhmää alkoi ohjaamaan Telma Aho.
AIKUISTIIMI
Tiimin

alaisuudessa

toimivat

Sunnuntairyhmä,

Miesten

liikuntaryhmä,

Kuntosaliryhmät

Honkaharjussa sekä Vesijumppa Vesiveijarissa lauantaisin
sekä yli 25-vuotiaiden tanssiryhmä Aspera.
Sunnuntairyhmä on +50-vuotiaiden naisten tanssiryhmä.
Ryhmä harjoitteli edelleen torstai-iltaisin kerran viikossa.
Kuluneena vuonna harjoituspaikkana on ollut Koivuhaan
koulu ja Halkokarin koulu. Ryhmää ohjaa Pirjo Hirvi,
apuohjaajanaan

Maria-Liisa

tanssikoreografiat

laatii

Koronaepidemian

vuoksi

Tuomisto.
Sanna
ryhmä

Ryhmälle
Vähäkangas.

ei

harjoitellut

kevätlukukaudella, mutta rokotusten suojaamana jatkoi
harjoittelua syyslukukaudella. Ryhmän kokoukset pidettiin
pääsääntöisesti ennen tai jälkeen harjoitusten. Ryhmän
jäsenten täyttäessä vuosia juhlittiin yhdessä (mm. Kaisa Raatikaisen syntymäpäiviä vietettiin
Sällskapsklubbenilla 13.12.2021 ja Pirjo Hirven syntymäpäiviä 10.5.).
Ryhmä kunnioitti ryhmän perustajajäsenen ja pitkäaikaisen ryhmäläisen Eila Pohjosen muistoa
11.2.2021 kokoontumalla hänen haudalleen, laskemalla kukkalaitteen ja sytyttämällä kynttilät sekä
laulamalla Eilalle rakkaita lauluja.

Ryhmä ei osallistunut kuluvana vuonna myöskään perinteisiin eikä virtuaalitanssikilpailuihin.
Syksyn aikana ryhmä harjoitteli uutta kilpailuohjelmaa eli ”Bingotanssia” sekä Eila Pohjosen
muistonäytösohjelmaa.
Pirjo Hirvi ja Maria-Liisa Tuomisto ovat osallistuneet Eila Pohjosen muistonäytöksen
suunnitteluryhmään. Heidän vastuullansa on ollut näytökseen tarvittavien valokuvien hankkiminen
ja käsikirjoituksen laatiminen yhdessä Sanna Vähäkankaan kanssa. He laativat yhdessä myös Eila
Pohjosen muistokirjoituksen Keski-Pohjanmaan urheiluväen joulujulkaisuun. Seuran puheenjohtaja
Pirjo Urpilainen on toiminut muistonäytöksen tuottajana ja hankkinut näytöksen sponsorit.
Seuran puheenjohtajan ja sihteerin ohella Pirjo Hirvi ja Maria-Liisa Tuomisto ovat toimineet ryhmän
edustajina seuran hallituksessa ja voimistelujaostossa. Ryhmän jäsenet ovat perinteisesti toimineet
seuran eri tilaisuuksissa talkoolaisina ja järjestyksenvalvojina mutta koronan vuoksi ryhmä ei
osallistunut em. toimintoihin.
Miesten liikuntaryhmä kokoontui Urheilutalolla tiistaisin klo 19–20.30. Ryhmää vetää Janne Ilola.
Kuntosaliryhmät Honkaharjussa ma klo 11–12 (vertaisveturit Pirjo Hirvi ja Marjatta Karlsson) ja ti
11–12 (vertaisveturit Tarja ja Jarski Paananen). Korona on aiheuttanut seisokkeja myös
kuntosaliryhmien toimintaan. Jymyn & KTU:n yhteinen uimavuoro on lauantaisin klo 17.30–19.30
Vesiveijarissa. Siellä on ohjattu vesijumppa, jota vetää Sakari Ruisaho.
Tanssiryhmä Aspera harjoittelee sunnuntaisin Koivuhaan koululla tarkoituksenaan kisata koronaajasta selviydyttyään ensimmäisissä kisoissaan.

KILPATIIMI
Poikkeusolosuhteet asettivat paljon haasteita kilpatiimin toiminnalle ja rajoitukset vaikuttivat
tavoitteelliseen harjoitteluun. Treenitaukoja ollut paljon, kilpailuja jouduttu perumaan sekä
siirtämään (mm. Polkuja, LUMO:n valtakunnalliset
kilpailut sekä TUL:n ryhmätanssikisat) ja etäkisoja
ollut muutamat. Kilpatiimin joukkueet ovat saaneet
harjoitusta kisavideoiden kuvaamiseen etäkisojen
kautta. Maskien käyttö harjoituksissa ollut rutiinia,
ensin suositus oli yli 15-vuotiaille, kevään kuluessa
suositus koski yli 12-vuotiaita.

19.2.21 pidettiin kilpatiimin palaveri Sokos hotel
Kaarlen kokoustilassa ruokailuineen poikkeustilan
aiheuttamien uusien asioiden ja kilpailutilanteen vuoksi. Kilpatiimin ohjaajia ilmoittautui myös
Voimisteluliiton tuomarikoulutukseen, mutta koulutus peruttiin.

Syksyllä kilpatiimiin saatiin uusiksi ohjaajiksi Lyyli Virtanen (Fiorel) ja Jenna Märsylä (Bambinat).
Jymytuvalla pidettiin kilpatiimin palaveri ti 9.11. ja keskusteltiin tulevista vuoden 2022 kisoista.
Tiimissä haluttiin uusia tuulia ja muutoksia kisakulttuuriin sekä uusia kisoja, joihin osallistua. Haussa
myös vielä kilpatiimin "tulevaisuus", mihin halutaan jatkossa tähdätä esimerkiksi kilpailujen osalta.
Kilpatiimissä keskusteltiin myös mahdollisten yhteisten pelisääntöjen luomisesta tiimeittäin.
Kaudella päästiin myös muutamiin lähikisoihin, joista tuomisina oli mitaleita ja kunniamainintoja
(kts. liite).

JOUKKUEVOIMISTELUTIIMI
Team Amineilla ja Aminit Seelioilla oli kotisalileiri tammikuussa, kesäkuussa ja elokuussa. Team
leireili Voimisteluliiton leirillä Kuortaneella vain lokakuussa, sillä tammikuun leiri peruuntui
koronan vuoksi. Korona-vuonna kisattiin muutamissa kisoissa. Seeliat kisasivat keväällä Starasarjassa (ei pisteitä, ei sijoituksia) ja syksyllä 8-10v sarjassa ja saivat tulokseksi kategorian 8. Team
nousi 14-16-vuotiaiden sarjaan ja käyttöön tulivat ihan uudet säännöt ja pisteytykset.
Keväällä Team Aminit ja Aminit Seelia kisasivat
kaksissa virtuaalikisoissa, mutta kausi jäi kesken ja
kauden huipennukset väliin koronarajotusten vuoksi.
Tästä seurasi 3 kuukauden raskas etäharjoittelujakso
ja 30% Jymyn voimistelijoista lopetti harrastuksensa.
Syksyllä molemmat joukkueet kisasivat kaksissa
livekisoissa ja nauttivat kisajännityksestä valtavasti!
Team Aminien väline oli syksyllä vanne, Seelioilla naru. Syksyn kisoista Team Aminit sai
ennätyspisteensä 15,300 ja tuloksena oli kaksi pronssimitalia.
Team Aminien valmennuksesta vastaavat Pauliina Malherbe ja Päivi Iivonen, joukkueenjohtajana
Pekka Maasalo ja Johanna Saunamäki. Koreografiat ovat Hanna Niemen käsialaa. Seelioiden
valmennus keväällä Pauliina, koreografi Hanna Niemi, joukkueenjohtaja Janet Ojala. Syksyllä
valmennuksesta vastasivat Pauliinan lisäksi uudet valmentajat
Elli Malherbe, Netta Honkaniemi, Helmi Soininen ja
joukkueenjohtajana toimi Johanna Saunamäki, koreografina
Hanna Niemi.
Sunnuntaina

12.9.

järjestettiin

joukkuevoimistelun

kokeilutreenit Torkinmäen koululla, jonne kutsuttiin vuonna
2013-2014 sekä 2015-2016 syntyneitä joukkuevoimistelusta ja
tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneita. Kokeilutreenien
yhteydessä

samaan

aikaan

järjestettiin

vanhemmille

infotilaisuus

lajista, sen harjoittelusta ja vaatimuksista

voimistelijaa ja koko perhettä koskien. Joukkuevoimisteluun
perustettiin uusi joukkue Aminit Alise, jonka valmennuksesta vastaavat Tuulia Mattila, Olivia Lehto,
Juulia Viitala ja joukkueenjohtajana toimii Emma Fagernäs.

NÄYTÖKSET JA TAPAHTUMAT
Kokkolan

Jymy

järjesti

31.1.

etäkisat

aikuiskoulutuskeskuksessa, kisat streemattiin LimeTV:n
välityksellä.

Juontajina

toimivat

Sanna

ja

Jani

Vähäkangas. Mukana oli 32 joukkuetta. Kisoissa osa
tuomareista oli Kokkolassa, osa etänä Helsingissä.
Kisaorganisaatio toimi hienosti. Lähikisoihinkin päästiin
muutaman kerran lähes kahden vuoden tauon jälkeen.
Tarkemmat tulokset menneen vuoden kisoista voi katsoa
toimintakertomuksen liitteestä.

Tunnelmia kisakatsomosta!

Joulukuussa 2020 kuolleen seuran pitkäaikaisen tanssijan ja grand old lady Eila Pohjosen muistolle
päätettiin pian hänen kuolemansa jälkeen järjestää muistonäytös, jota alettiin suurella innolla
järjestelemään
tarkoitus

ja

järjestää

koronatilanteen

suunnittelemaan.
marraskuussa

heikennyttyä,

Näytös
2021,

näytös

oli

mutta

siirrettiin

tulevalle vuodelle. Näytöstyöryhmä teki suuren työn
kysyessään

vierailevia

käsikirjoittaessaan

esiintyjiä

näytöksen

näytökseen,

tekstejä

sekä

suunnitellessaan koreografioita ja esiintymisasuja.
Myös

yhteisharjoitusten

turvallisuusohjeiden

ja

suunnittelu,

-määräysten

kanssa

tasapainoilu lisäsivät haasteita.
Kevätkausi jouduttiin päättämään ilman perinteistä
kevätnäytöstä, sillä koronatilanne ei sallinut näytöksen järjestämistä edes ulkoilmatilaisuutena.
Säteet-joukkueen ja Anni Urpilaisen ”Sadonkorjuu” -koreografia valittiin Arktiset askeleet etätanssikatselmukseen.

KOULUTUS
Uudet ohjaajat on perehdytetty vanhojen ohjaajien toimesta seuran käytäntöihin ja kaikki ohjaajat
käyvät Voimisteluliiton Jumppakoulu-koulutuksen. Uusille
ohjaajille on olemassa myös ohjaaja opas. TUL:n Taitavaksi
ohjaajaksi

–koulutus

järjestettiin

kaksi

kertaa

tilauskoulutuksena jymyläisille. Ensimmäinen koulutus
pidettiin la 23.-su 24.1.2021 Kiviniityn koulun salissa ja
auditoriossa, kouluttajana toimi Heli Alapiha, mukana
koulutuksessa 19 osallistujaa, 13 joukkuevoimistelijaa ja 6
muista

joukkueista.

Toinen

oli

elokuussa

14.-15.8

Osallistujia 8.
Voimistelujaoston jäsenet osallistuivat Kisanet-palvelun
käyttökoulutukseen (etä) 28.1. sekä Tapahtumien järjestämiseen netissä-koulutukseen 19.4.(etä)
Kaikki ohjaajat koulutettiin Suomisportin käyttöön 11.8. (etä) Puheenjohtaja Pirjo ja kirjanpitäjä
Maija ovat istuneet monet Suomisportin webinaarit keväällä (mm. 16.2.,18.2,4.3.), kun seuran
toimintoja siirrettiin Suomisporttiin.

TALOUS
Jaoston talous on vakaalla pohjalla. Maksuja ei ole tarvinnut korottaa. Koronatauosta johtuen
kausimaksuja alennettiin aikuisten joukkueilla. Jäsenmaksu päätettiin kerätä vuonna 2022 eka kertaa
syksyllä.
Kilpailumatkojen omavastuuosuudet on pyritty pitämään kohtuullisina. Lasten tasavertaiset
harrastusmahdollisuudet ovat tärkeä asia. Joukkueet voivat tehdä talkoita ja kerätä itselleen ns.
korvamerkittyä rahaa esim. esiintymispukujen hankkimiseen. Esimerkiksi kilparyhmät osallistuivat
Isokylän asukasyhdistyksen tiedotteiden jakoon viikolla 10 sekä inventaariotalkoisiin Koivuhaan
Salessa ti 31.8. porrastetusti ja koronaturvallisesti.

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 aktiivisesti
menneenä vuotena. Koronaohjeet ilmestyivät kiitettävästi Jymyn instagram-tilille, Facebookkiin sekä
nettisivuille. Myös joukkueet ovat luoneet omia, joukkuekohtaisia tilejään ja päivittävät niitä
kiitettävästi. Timo Räisänen on päivittänyt kiitettävän tehokkaasti Jymyn kotisivuja.
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.
Olympiakomitea ja Gasum palkitsivat vuoden 2021 Tähtiseura-kannustepalkinnolla Kokkolan Jymyn
voimistelujaoston.

KILPAJOUKKUEIDEN KISAMENESTYS 2021
Lumo etäaluekisat Kokkolassa 31.1.2021
Tanssi 10-12v. ja 13-15v.
Apollot kultaa
Bambinat 7. sija7
Falinet 8. sija
Fiorel 9. sija

Tanssi 16-19v.
Säteet kultaa
Daliat hopeaa

Tanssi yli 20v.
Celenet kultaa
Freesiat hopeaa

HaHe Cup, Haukipudas, JV
Team Aminit pronssia sarjassa 14-16v., välineenään vanne
Aminit Seelia 8-10v. välineenään naru, kunniamaininta (8-10-vuotiaiden kilpailussa ei vielä jaeta sijoituksia)

TUL:n ryhmätanssin avoimet mestaruuskilpailut 7.11.2021
Daliat 16-18-vuotiaiden sarjassa kultaa
Apollot 14-16-vuotiaiden sarjassa pronssia
Fiorel 14-16v. sarjassa 5. sija
Falinet 12-14v. sarjassa 5. sija
Bambinat 12-14v. sarjassa 7. sija
Jymyn joukkueet saivat tanssikilpailuissa myös kolme kunniamainintaa: Bambinat kauniista, herkästä ja
tunnelmallisesta kokonaisuudesta, Falinet intensiivisesta ja tiivistunnelmaisesta eläytymisestä sekä Daliat
vangitsevasta kokonaisuudesta

ISC-virtuaalikisa 19.6.2021
Apollot 14-16v. sarjassa kultaa
Fiorel 14-16v. sarjassa hopeaa

VOIMISTELUJAOSTON JOUKKUEET JA OHJAAJAT 2021
Lastentiimin ryhmät, kevätkausi

Lastentiimin ryhmät, syyskausi

Pylleröjumppa 19-synt.,
Anni Mantela ja Emma Fagernäs

Taaperot 19-synt.
Emma Fagernäs, Anni Mantela, Satu Ellilä-Salo ja
Mervi Koskela

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,
Anni Peltoniemi
Satujumppa Poutapilvet 13-14-synt.
Nella Välimaa ja Aino Koivisto

Satujumppa Dianat 16-17-synt.
Riina Lahnalampi ja Nella Välimaa
Nappulat 16-synt.
Emma Fagernäs, Satu Ellilä-Salo, Mervi Koskela
ja Tytti Ågren
Hillat 16-17-synt.
Anna-Kaisa Ainasoja, Tanja Koskinen ja Senja
Rantala
Päivänkakkarat 15-synt.
Lilja- Aino Oikarinen ja Anni Mantela
Lastenjumppa Pandat 14-15-synt.
Sonja Palola ja Sella Pohjoispää

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

Harrastetiimin ryhmät
Tanssijumppa Metsätähdet 12-13.synt.
Oona Kauppinen ja Peppi Paajanen
Kielot 09-10-synt.
Anni Peltoniemi (kevät) Telma Aho (syksy)

Aurorat 10-11-synt.
Helmi Mäkelä, Hanna Breilin (syksy), Ava
Ahonen (syksy), Ellinoora Salin (syksy)
Lupiinit 06-08-synt. (kevät)
Neea Lumilaakso

Dianellat 11-12-synt.
Sini-Sofia Laakso, Enni Hakala (kevät), Venla
Perkkilä (syksy)

Amirat (ent. Poutapilvet)
Aino Koivisto, Mea Hilli ja Neea Korkeaniemi

Säihkeet 10-12-synt.
Anni Urpilainen, Amanda Ruisaho, Senja
Hosionaho

Luminat 13-14-synt.
Anna Paajanen, Fanny Paananen ja Riina
Lahnalampi (kevät)

Kilpatiimin ryhmät
Falinet 07-08-synt.
Anni Klapuri, Peppi Mahanen (kevät) Julia Jaakkola (syksy)
Claressat 07-08-synt. (ent. Bambinat, syksy)
Jenna Märsylä ja Sini-Sofia Laakso
Bambinat 06-08-synt. (kevät)
Isla Makowiecka ja Viivi Kellomäki
Fiorel 05-07-syntyneet
Minttu Leipälä ja Jonna Korkea-aho (kevät), Lyyli Virtanen (syksy)
Apollo 05-synt.
Veera Piispanen ja Leena Koskela (kevät)
Daliat 03-04-synt
Lilja-Aino Oikarinen ja Johanna Illanvuori
Säteet 02-04-synt.
Anni Urpilainen
Freesiat 01-02-synt. (kevät)
Lilja-Aino Oikarinen
Celenet yli 20v.
Johanna Illanvuori

Joukkuevoimistelutiimin ryhmät
Aminit Alise 13-14-synt. (syksy)
Tuulia mattila, Livia Lehto ja Meeri Maasalo
Aminit Seelia 11-12-synt.
Pauliina Malherbe, Helmi Soininen, Netta Honkaniemi ja Elli Malherbe
Team Aminit 06-07-synt.
Pauliina Malherbe ja Päivi Iivonen

Aikuistiimin ryhmät
Aspera yli 25v.
Sanna Vähäkangas
Sunnuntairyhmä yli 50.
Pirjo Hirvi, Maria-Liisa Tuomisto, Sanna Vähäkangas
Miesten kuntojumppa
Janne Ilola

