Viialan Naisvoimistelijat ry
Vuosikertomus 2018

1. Yleistä
Viialan Naisvoimistelijat on liikuntaseura, jonka pyrkimyksenä on järjestää monipuolista ja
edullista lähiliikuntaa eri-ikäisten ja eri kuntoisten tarpeet huomioon ottaen. Seura pyrkii
olemaan aktiivisesti mukana alueemme liikuntatoiminnan kehittämisessä ja pyrimme
monipuoliseen yhteistyöhön eri seurojen, kaupungin ja muiden tahojen kanssa.
Viialan Naisvoimistelijat ry on Voimisteluliiton sekä HLU:n jäsenseura.
Seuran toimintaan on voimakkaasti vaikuttanut koulujen liikuntatilojen sisäilmaongelmat.
Syksystä alkaen koulujen tilat ovat olleet käyttökiellossa. Seuramme on ollut mukana
suunnittelemassa liikuntahallia Viialaan, hanke ei suunnitelmien mukaisena tule
toteutumaan.
2. Vuoden 2018 toimintaa
Säännöllisten liikuntatuntien järjestämisen ohessa pyrimme järjestämään kaikille avoimia
liikunta- ja virkistäytymistapahtumia. Jumppia on järjestetty Lallintalolla ja Rasin koululla
sekä kevätkaudella Hirvialhon koululla, syyskaudella Metsälinnassa.
Ohjaajat ja johtokunnan jäsenet tekivät teatterimatkan Tamperelle 16.2.
Toukokuussa teimme perinteisen patikkaretken Arajärven maastoon, saunoimme ja
nautimme seuran tarjoamat kahvit. Kevätkauden päätös pidettiin puheenjohtajan mökillä
toukokuussa.
Kauden päättäjäiset siirtyivät vietettäväksi tammikuussa 2019.

3. Johtokunta
Vuosikokouksessa 20.2.2018 ja sen jälkeisessä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa
vahvistettiin johtokunnan kokoonpanoksi seuraava:
puheenjohtaja – Marjo Tipuri
varapuheenjohtaja – Ira Ådahl-Rautanen
sihteeri – Minna Tuunainen
rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja – Tiina Innala
killan edustaja – Heta Blom
muut jäsenet – Soile Multanen, Eeva Rantanen, Johanna Riekko-Paasikangas, Taru Ihamäki,
Minna Iloranta ja Jeanette Kuoppala. Jeanette erosi johtokunnasta marraskuussa.
Kaksivuotisen johtokunnan jäsenyyden jatkokaudella ovat Soile Multanen, Eeva Rantanen,
Ira Ådahl-Rautanen, Tiina Innala ja Heta Blom.
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Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanna Heikkilä-Collin ja Kaija Salmi.
Varatoiminnantarkastajiksi Merja Lannetta ja Riikka Valo.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 6 kertaa, Voimisteluliiton edustaja oli
huhtikuussa kertomassa meille liiton näkemyksiä liikuntatilojen järjestämisestä ja syksyllä
pidimme yhden yhteisen palaverin ohjaajien kanssa.
Osallistuimme Akaan Areena -liikuntahankkeen valmisteluihin ja allekirjoitimme
aiesopimuksen. Puheenjohtaja osallistui asiaa koskeviin palavereihin. Hanke ei saanut
tarvittavaa kaupungin rahoitusta.
Kirjanpidosta on vastannut Sirpa Saarinen.
Nettisivujen kautta tiedotuksesta on vastannut puheenjohtaja, internetsivujen päivityksestä
Ville Tipuri, Facebookin päivittäjiksi lisättiin Minna Iloranta ja Taru Ihamäki.

4. Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli yhteensä 137 henkilöä, joista alle 18-vuotiaita oli 46 .
Uskollisuuden killan jäseniä oli 18 . Aikuisten jäsenmaksu oli 60 €. Mikäli maksoi pelkän
kevät/syksyn maksun, oli summa 40 €/lukukausi. Alle 18-vuotiaiden 30 € ja
jumppatoiminnassa olevien kiltalaisten jäsenmaksu 20 €, samoin kannatusjäsenmaksu.
Kiltalaisten jäsenmaksu ilman jumppaoikeutta on 10 euroa. Ilmoittautumiset hoidetaan
Hoika -jäsentieto-ohjelman kautta.
Nettisivuja ja facebookia on käytetty tiedottamisessa mm. jumppamuutoksista.
5. Liikuntatarjonta
Kevätkaudella kokoontui viikoittain 6 aikuisten liikuntaryhmää, syksyllä 5. Koko vuoden
ajan on järjestetty kaksi lasten ryhmää, syksyllä aloitti myös nuorten tanssillinen jumppa.
Kuntosalicircuit on kokoontunut tauoitta koko vuoden ajan ja kesäkuukausina (touko-, kesäja elokuussa) järjestettiin kesäjumppaa ulkona.
Ryhmät ovat kokoontuneet seuraavasti: Lallintalolla (Hyvän olon jumppa) ja Rasin koululla
kuntosalicircuit, keväällä muut ryhmä Hirvialhon koululla, syksyllä Metsälinnassa.
Syksyllä oli kahtena sunnuntaina myös Zumba-tunti.
Kesäjumppaa tarjosimme myös jäsenistön ulkopuolisille kertamaksulla (2€).
6. Ohjaajat
Liikuntatoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Ohjaajien jaksamiseen ja kannustamiseen
pyrimme panostamaan erityisesti. Syyskauden päätteeksi ohjaajille kustannettiin
sisäliikuntatuotteita.
Jumppien ohjauksesta ovat vastanneet Susan Hakala, Ira Ådahl-Rautanen, Monika
Länsivaara, Päivi Joutsen, Eerika Rautanen, Johanna Riekko-Paasikangas, Taru Ihamäki ja
Minna Iloranta.
Ohjaajien koulutus
Ira Ådahl-Rautanen, Johanna Riekko-Paasikangas ja Eerika Rautanen osallistuivat keväällä
Naantalin Super treeneihin.
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Ira Ådahl-Rautanen ja Eerika Rautanen osallistuivat syyskuussa Svoli Convetionkoulutukseen Helsingissä.
Minna Iloranta osallistui voimisteluliiton koulutuksiin Ryhmäliikunnan ohjaajan peruskurssi
ja Tehotreeni.
Seurallemme myönnettiin SNLS:n koulutusavustus 148 euroa koulutuksiin käytettäväksi
2019-2020.

7. Muistamiset ja edustus

Vuoden Naisvoimistelijaksi valittiin Hanna Heikkilä-Collin.
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