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SAVITAIPALEEN LIIKUNTASEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Savitaipaleen Liikuntaseura on perustettu olympiavuonna 1952.
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Toiminta-ajatus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntamahdollisuuksia ja tarjota eri ikäisille
liikkujille mahdollisuus harrastaa monipuolista terveyttä edistävää voimistelua ja liikuntaa
harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.
Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.
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Hallinto

Johtokunta vastaa Savitaipaleen Liikuntaseuran strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta,
toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä seurannasta, toiminnan resursoinnista sekä toiminnan
jatkuvasta arvioinnista. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 7 jäsentä.

Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Jäsenet

Maarit Hiltunen-Toura
Rauni Inkinen
Milla Huhtanen
Mari Korhonen
Arja Pylkkö
Kirsi Sinkko
Sirpa Hyrkkänen
Satu Kauppi

JÄSENIÄ

Naisia
Miehiä
Tyttöjä
Poikia
Yht.

74
2
23
4
103

Johtokunnan kokouksia on pidetty 6 kpl ja vuosikokouksia yksi.
Arja Pylkkö on toiminut vuoden 2019 Voimisteluliiton seurakummina.
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Voimistelutoiminta

Voimistelutoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: a) perheliikuntaan sekä lasten ja nuorten
voimisteluun ja b) aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan. Molempien osa-alueiden toiminta on
harrasteliikuntaa. Seuralla ei ole kilpailutoimintaa. Seuran aikuisliikunnan toiminnan vastuuhenkilö
on Arja Pylkkö sekä lasten ja nuorten liikunnan toiminnan vastuuhenkilö on Kirsi Sinkko.

Perheliikunta sekä lasten ja nuorten voimistelu
Svoli Voimistelukoulu on suunnattu kaikille ala-asteikäisille tytöille ja pojille, mutta käytännössä
voimistelukoululaiset ovat 6 –9 -vuotiaita. Ryhmä on toiminut maanantaisin. Ohjaajina keväällä
Laura Olkkonen, Ronja Tuura, Elli Toura, Jutta Saarimäki ja ja syksyllä Verna Pulkka, Laura
Olkkonen ja Anastasia Nazarova. Keväällä lapsia ryhmässä on ollut 18 ja syksyllä 16.
Liikuntamaa-ryhmää vedettiin sunnuntaisin, vetäjinä Milla Huhtanen, Kaisa Pitkänen Ilkka Tohmo
sekä Ville Kilkkinen. Keväällä ryhmään on osallistunut 26 lasta ja syksyllä 8 lasta.

Aikuisten kunto- ja terveysliikunta
Aikuisten voimisteluliikunnan toimintamuodot olivat:
- Venytysjumppa: ryhmiä yksi, ohjaajana Arja Pylkkö, kävijöitä keväällä 40 henkilöä ja
syksyllä 28.
- Kuntosalicircuit training-ryhmä, ohjaajana Johanna Vasara, kävijöitä keväällä 18 henkilöä ja
syksyllä 10 henkilöä.
- Lavis: yksi ryhmä, ohjaajana Arja Pylkkö, kävijöitä keväällä 21 henkilöä ja syksyllä 14
henkilöä.
- Core-ryhmä, ohjaajana Kirsi Sinkko. Kävijöitä keväällä 33 henkilöä ja syksyllä 29 henkilöä.
- Tehotreeni keväällä Kirsi Sinkko ja Mari Korhonen kävijöitä 21 henkilöä. Syksyllä ryhmän
nimeksi muutettiin Mixtreeni, ohjaajina Kirsi Sinkko ja Mari Korhonen, kävijöitä 19
henkilöä.
- Kahvakuula-ryhmä, ohjaajana Johanna Vasara, kävijöitä 16 keväällä ja syksyllä 7 henkilöä.
- Kesäjumppa: kesä- ja heinäkuussa, ohjaajina Kaisa Leppänen-Gomes ja Emma Toura.
Kesäjumppa järjestettiin Kärnäkosken valleilla ja Olkkolan rannassa, kävijöitä Karnäkoskella
oli 21 henkilöä sekä Olkkolan rannassa 46 henkilöä.
- Lavis Säänjärven lavalla kesä- ja heinä- ja elokuussa , ohjaajina Arja Pylkkö, Anni-Sirkku
Askola-Piispanen, Sirpa Eronen ja Maarit Partanen, 105 kävijää
- KesäYoga yksi ryhmä, ohjaajana Arja Pylkkö, 12 kävijää
- Gymnaestrada –harjoitusryhmä yksi ryhmä, ohjaajana Arja Pylkkö, kävijöitä keväällä 4
henkilöä
- Syyskauden avauksena järjestettiin 5.9. Hakamäen portaissa porrastreeni, vetäjinä Kirsi
Sinkko ja Arja Pylkkö, kävijöitä 20 henkilöä
- Kinkkujumppa 30.12.2019, ohjaajana Arja Pylkkö, kävijöitä 20 henkilöä.
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Seuratoiminta

Savitaipaleen Liikuntaseuran seuratoiminnan kehittäminen nojaa vuonna 2008 alkaneeseen Priima
Svoli aikuisliikunnan laatuseura –kehittämisohjelmaan. Sertifikaatti muuttui Aikuisliikunnan
Tähtiseuraksi ja muuttui samalla Olympiakomitean alaisuuteen. Aikuisliikunnan
kehittämistavoitteet vuosille 2018-2020 ovat aikuisliikunnan ohjaajien rekrytointi ja
toimintakäsikirjan kehittäminen. Vuonna 2019 jatkoimme seuran kehittämistä sertifikaattiin
pohjautuen.
Tapahtumat :
- -World Gymnaestrada -tapahtuma Itävallan Dornbirnissä 7.-13.7.2019. Seurastamme
osallistui tapahtumaan 7 henkilöä.

Johtokunnan työnjako
Vuonna 2019 johtokunnan työnjako on ollut seuraavanlainen:
- Puheenjohtaja: johtaminen, yhteistyö sidosryhmiin, palkitseminen, suhteet
kuntaan, nettisivut, avustukset, varainhankinta, ohjaajien hankinta, sisäinen
tiedotus
- Varapuheenjohtaja: varainhankinta, välineet ja varusteet, suhdetoiminta
kuntaan, ohjaajien hankinta
- Rahastonhoitaja: rahaliikenne, tiliöinti, jäsenrekisteri ja –maksut, välineet ja
varusteet, tilitoimiston kanssa asiointi, nettisivut, ohjaajien hankinta
- Sihteeri: pöytäkirjat/arkistointi, sisäinen tiedotus, lainsäädäntö, välineet ja
varusteet, nettisivut, kouluyhteistyö, ohjaajien hankinta
- Aikuisliikunnan vastaava (AILI), Arja Pylkkö: ohjaajien hankinta, yhteistyö
sidosryhmiin, välineet ja varusteet, materiaalin tuotto, nettisivujen päivitys
- Lastenliikunnan vastaava Kirsi Sinkko: lasten/nuorten harrasteliikunta,
mahdollinen kilpailutoiminnan koordinointi, nettisivut, välineet ja varusteet,
kouluyhteistyö, ohjaajien hankinta, koulutuskoordinointi, Voimistelukoulun
vastuuhenkilö
- Sirpa Hyrkkänen: ulkoinen tiedotus, jäsenrekisteri ja -maksut, seuran salivuorot,
avustukset, suhdetoiminta kuntaan, nettisivut, ohjaajien hankinta
- Tapahtumavastaava, Satu Kauppi: retket ja talkoot, jäsenrekisteri ja –maksut,
ohjaajien hankinta

Markkinointi ja viestintä
Nettisivuja on kehitetty 2019 ja kehittäminen jatkuu rakenteen ja sisällön osalta edelleen.
Tavoitteena on lisätä sivujen päivittäjiä. Seuralla on myös Facebook-sivu.
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Koulutus
Vuonna 2019 seuran lasten, nuorten ja aikuisten voimisteluryhmien ohjaajia koulutettiin
seuraavasti:
• LAVIS-ohjaajien ideapäivä 17.8.2019 Vaajakoski, Arja Pylkkö
• Lasten liikunnanohjaajakoulutus osat 1, 2 ja 3 22.8., 5.9. ja 19.9.2019 Lappeenranta,
Verna Pulkka
• Voimistelukoulu-koulutus Kuopio 5.-6.10.2019, Verna Pulkka
• Etelä-Suomen seurapäivä 26.10.2019 Helsinki, Arja Pylkkö

Talous
Savitaipaleen Liikuntaseuran budjetti vuodelle 2019 oli 12 980 €. Budjetti oli laadittu
nollatavoitteella.
Olemme saaneet avustusta kunnalta seuratoiminnan avustuksena ja koulutusavustuksena 2 160 €
ja Savitaipaleen Osuuspankilta 500 € kesätoiminnan järjestämiseen sekä Antti Matikan säätiöltä
250 € avustusta lasten ryhmien ohjaajakoulutuksiin.
Vuonna 2018 hankittiin Hoika –jäsenrekisteriohjelman laaja versio ja seuran ryhmiin
ilmoittautuminen ja laskutus tehtiin vuonna 2019 ohjelmiston kautta.
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Yhteistyö

Vuonna 2019 olemme tehneet yhteisyötä seuraavien sidosryhmien kanssa:
• Savitaipaleen Sydänyhdistyksen kanssa on ollut ohjaajayhteistyötä. Arja Pylkkö on
toiminut kuntosaliryhmän ohjaajana kaksi kertaa viikossa
• Olemme mukana Savitaipaleen seurafoorumissa yhdessä StU:n, EkLu:n ja
Savitaipaleen liikuntatoimen kanssa
• StU:n Säänjärven osaston kanssa järjestettiin Lavis
• Kesäjumppa Partakosken kyläyhdistyksen kanssa
• Olimme esittelemässä seuraa Savikunnon uuden salin avajaisissa 14.10.
• MLL:n kanssa pidettiin keväällä sirkuskoulua
• SPR:n kesänavauksessa 11.5. torilla Gymnaestrada-ryhmä esiintyi

