Muuramen Syke ry toimintakertomus vuosi 2018
Vuosi 2018 oli Muuramen Syke ry:n yhdeksäs toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä pysyi lähestulkoon samana kuin
edellisenä vuonna, aivan kuten toimintasuunnitelmaan kuuluikin – Sykkeen tavoitteena oli etupäässä laadukas
toiminta, ei niinkään jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 1006 jäsentä, joista lapsia ja
nuoria 716 ja aikuisia 290. Edellisenä vuonna jäsenmäärä oli 1046 jäsentä.
Seuran hallitus
Muuramen Syke ry:n hallitus, valittu syyskokouksessa:
Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Elina Hienola. Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valittiin
jatkamaan Marika Manninen ja uutena hallitukseen valittiin Kirsi Pelo-Arkko. Hallituksessa jatkoivat Jenni
Hyötynen, Daisy Kangas, Minna Erkkilä ja Sari Oksanen. Hallituksen jäsen Niina Rantakeisu pyysi eroa hallitustyöstä
ja se hänelle myönnettiin. Johanna Pitkälä jatkoi seuran toiminnanjohtajana ja osallistui seuran hallituksen
kokouksiin esitelläkseen asioita. Johanna Pitkälä irtisanoutui työstään ja jäi pois toiminnanjohtajan roolista
marraskuun lopussa. Johannan tilalla jatkoi Niina Rantakeisu, joka on toiminut seurassa aikaisemmin
seuratyöntekijänä, valmentajana ja ohjaajana sekä hallituksen jäsenenä.

Seuran strateginen työ 2018
Vuoden 2018 alussa seuran hallitus kokoontui päivittämään ja miettimään seuran toimintaa ohjaavia arvoja,
tavoitteita ja toiminta-ajatusta niin, että se vastaa toimintaa. Lisäksi hallituksen vastuualueet päivitettiin myös.
Toiminnan ohjauksellisiin periaatteisiin ei juurikaan tullut muutoksia. Seuran arvot pysyivät samoina: liikunnanilo,
terveys ja hyvinvointi, yhteisöllisyys sekä vastuullisuus. Myös yleiset tavoitteet pysyivät samoina: laadukas tarjonta
niin harraste- kuin kilpailu- ja valmennusryhmissä sekä seuran tunnettuuden lisääminen voimistelu- ja
tanssiseurana. Lisäksi tavoiteltiin jäsenkunnan pysyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistamista sekä voimistelun
tunnettuuden lisäämistä perusliikuntamuotona.
Muuramen Syke ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota muuramelaisille ja lähialueilla asuville mahdollisuus
voimistelu- ja tanssiliikunnan harrastamiseen ja kilpailutoimintaan lähellä kotia. Syke tarjoaa voimistelu- ja
tanssiliikunnan iloa vauvasta vaariin liikuntaseuran edullisin hinnoin. Monipuolisella tarjonnalla Syke pyrkii
laajentamaan ja vahvistamaan käsitystä voimistelusta ja tanssista perusliikuntamuotona ihan kaikille. Toimintaajatukseen kuuluu olennaisena osana jatkuva uudistuminen jäsenten toiveita huomioiden, ohjaajien
kouluttaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Syke toimii kotiseurana, jonka toimintaan on helppo tulla
tutustumaan ja jäädä mukaan. Syke tukee jäsentensä kasvua liikkuvaan ja terveelliseen elämäntapaan.

Muuramen Syke ry henkilöstö
Sykkeessä toimi vuonna 2018 yksi kokopäiväinen toiminnanjohtaja, Johanna Pitkälä. Seuratyöntekijä Niina
Rantakeisun työhön on kuulunut toimistotyötä keskimäärin 16 tuntia viikossa ja tämän lisäksi valmennustyötä
keskimäärin 16 tuntia viikossa. Johanna Pitkälä jäi pois toiminnanjohtajan työstä marraskuun lopussa ja hänen
tilallaan toiminnanjohtajana aloitti Niina Rantakeisu 1.12.2018.
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Lisäksi palkallisia osa-aikaisia liikunnanohjaajia, joille maksettiin ohjauspalkkiota Sykkeeltä vuonna 2018 oli
yhteensä 61 henkilöä. Liikunnanohjaajille maksettiin palkkaa ohjaustyöstä ja matkalaskujen mukaisia
kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksia maksettiin yhteensä 7 926 e, tämä summa oli hieman edellisvuotta
pienempi. Palkkoihin ja palkkioihin sivukuluineen meni vuonna 2018 yhteensä 118 752 euroa. Palkkakustannukset
olivat kulueränä merkittävästi suurin.
Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita tai muuta korvausta hallitus- tai muusta talkootyöstä.

Vuoden 2018 toimintaa
Muuramen Sykkeen tärkeimpänä toimintaperiaatteena on tarjota edullisesti, monipuolisesti ja laadukkaasti
liikuntaa kaikenikäisille tytöille ja pojille, naisille ja miehille. Muuramen Syke ry:n toiminta ei tavoittele voittoa, vaan
haluaa mahdollistaa liikunnan laadukkaan harrastamisen kaikille tulotasosta riippumatta ja helpottaa liikunnan
aloittamista kaikissa ryhmissä.
Sykkeen ryhmissä lasten on mahdollista ”vain” harrastaa, olla mukana harrastusryhmässä, jossa ei kilpailla tai
esiinnytä ja tämä myös mahdollistaa pienet osallistumiskustannukset. Samalla kuitenkin tarjotaan mahdollisuus
myös kilpailemiseen niihin keskittyneissä ryhmissä. Kilpailevien joukkueiden määrä pysyi vuonna 2018 melko
samana kuin vuonna 2017 .
Aikuisten esiintyvät ja kilpailevat ryhmät Sykettäret, naisten tanssillisen voimistelun esiintyvä ryhmä, sekä LadiesIN!
show-tanssiryhmä olivat aktiivisesti mukana erilaisissa esiintymissä ja kilpailuissa. Lisäksi aikuisten joukkueeksi
luokitellaan cheertanssin seniori-ikäisten joukkue Dynamic, jossa tanssi ja kilpaili 16-vuotiaita ja sitä vanhempia
tanssijoita.
Joukkuevoimistelun puolella kilpailu- ja valmennusjoukkueita oli neljä. Esivalmennusjoukkue Opaalit 8-10
vuotiaille, kilpajoukkue Rubiinit 10-12 vuotialle, sekä kaksi joukkuetta 12-14 vuotiaille Safiirit ja Kvartsit (yhdistyivät
syksyllä 2018 yhdeksi 12-14 vuotiaiden joukkueeksi, Kvartsit). Joukkueet osallistuivat vuoden aikana seuran
näytöksiin sekä Voimisteluliiton joukkuevoimistelun kilpailuihin ja STARA-tapahtumiin. Rubiinit ja Kvartsit valittiin
myös mukaan Suomen Voimisteluliiton Joukkuevoimistelun aluevalmennusrinkiin kaudelle 2018-2019.
Tanssillisen voimistelun puolella toimi vuoden aikana kaksi joukkuetta Flow ja Kromit. Flow-joukkue lopetti kevään
2018 jälkeen, mutta Kromit jatkoivat toimintaa syksylläkin. Joukkueet osallistuivat vuoden aikana Voimisteluliiton
järjestämiin tanssillisen voimistelun kilpailuihin.
Myös cheertanssissa kilpailu- ja valmennustoiminta kehittyi ja kilpailevia joukkueita oli yhteensä neljä, miniikäisten harrestekilpailujoukkue Dazzling ja kilpailujoukkue Devotion, juniori-ikäisten kilpailujoukkue Dione ja
seniori-ikäisten joukkue Dynamic. Joukkueet osallistuivat useisiin näytöksiin ja kilpailuihin (kilpa- ja SM-tasolla)
vuoden 2018 aikana. Cheertanssi toteutettiin yhteistyössä Jaguars Spirit Athletes ry:n eli JSA:n kanssa, kilpailevien
ryhmien tanssijat olivat molempien seurojen jäseniä ja Suomen Cheerleadingliiton alaisiin cheertanssi-kilpailuihin
osallistuttiin JSA:n alla.
Kilpailevat ryhmät ja joukkueet maksoivat pääsääntöisesti itse kaikki kisoihin kohdistuneet kulunsa, joko
kauttalaskutuksen kautta tai osan kuluista omalla varainhankinnnallaan. Varainhankinnassa merkittävässä
roolissa olivat tapahtumat ja niiden kahviot, kuten Sykähdys, Joulunäytös ja PikkujouluShow.

Korpilahti ja Tikkala
Korpilahdella toiminta jatkui koko vuoden 2018, mutta Tikkalassa toiminta päättyi ohjaajan puuttumisen vuoksi
kevätkauteen 2018. Korpilahden toiminta lapsille oli kouluikäisten parkour sekä syyskaudella yhteistyössä
Jyväskylän kaupungin kanssa maksuton LiikuntaLaturin tanssitunti yläkoululaisille. Aikuisten tunteina Korpilahdella
oli vuoden aikana mm. Zumba, kahvakuula ja tehojumppa ja erilaisilla teemoilla olevia tunteja - SykeTeema.
Kesällä järjestettiin myös muutaman kerran Lavista Korpilahden satamassa.

Sykkeen ryhmät vuonna 2018
Vuoden 2018 aikana Muuramen Sykkeellä toimivat seuraavat lasten ryhmät:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Taaperotanssi n. 1 – 2 v lapselle ja hänen vanhemmalleen
Perheparkour alle kouluikäisille lapsille ja vanhemmille
Satubaletti-ryhmät 3-4 ja 5-6 vuotiaille sekä alkeisbaletti
Sporttikerhot 3-4 vuotiaille ja 5-6-vuotiaille tytöille ja pojille
Tarzan-koulut 3-4 vuotiaille ja 5-6-vuotiaille, joista yksi isä-lapsi Tarzan-koulu
Pikku Myy jumppa 3-4-vuotiaille ja 5-6-vuotiaille tytöille
Voimistelukoulut 3-4, 5-6 ja 7-9 vuotiaille tytöille
Lasten tanssi 4-5 ja 6-7 vuotiaille Leikarilla, Muuratsalossa ja Tikkalassa
Breakdance-ryhmä kouluikäisille pojille
Kouluikäisille tanssia Mixdance ja Showdance -nimisenä
Cheertanssin 6 joukkuetta
Parkour 1-2 ja 3-4 luokkalaisille sekä oma ryhmä Korpilahdella
Telinevoimistelun 4 ryhmää alakouluikäisille tytöille
Joukkuevoimistelun 6 joukkuetta
Tanssillinen voimistelun 2 joukkuetta
Reggaeton, rento tanssiryhmä yläkoulu ja lukioikäisille

Yhteensä toimivia lasten ryhmiä syyskaudella 2018 oli 42 ja kevätkaudella 48, joista kilpailevat ja esiintyvät ryhmät
kokoontuivat 2-4 kertaa viikossa, muut 1-2 kertaa viikossa.
Vuonna 2018 Sykkeellä toimivat seuraavat aikuisten ryhmät:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bailatino® (2 ryhmää, alkeet ja jatko)
Lavis®-lavatanssijumppa
Kahvakuulatreenit ulkona kaksi kertaa viikossa ja kerran viikossa Korpilahdella
Zumba® (Muurame, Korpilahti) ja Zumba®Mix (Kinkomaa)
Sykejumppa (2 ryhmää)
Pumppi (2 ryhmää)
Kehonhuolto
Hathajooga
Pilates
SykePyöräily
SykePyöräily + pumppi
Flowgymnastics®
Naisten esiintyvät ja kilpailevat ryhmät Ladies IN! ja Sykettäret
Ukkojumppa
55+ jumppa
Naisten terveysliikunta sähly
Les Mills Barre®
Liikkeelle Muuramessa -ryhmä vähän tai ei lainkaan liikkuville

Yhteensä toimivia aikuisten ryhmiä vuonna 2018 oli 26 kappaletta.
Muuramen Sykkeen toiminta tapahtui pääasiassa Muuramen Kulttuurikeskuksella sekä eri koulujen
liikuntasaleissa niin Muuramen keskustan alueella kuin Niittyahossa ja Kinkomaallakin. Lisäksi Leikarin kenttä oli
ahkeralla käytöllä kesätuntien aikana ja kahvakuulatunneilla. Kentän ollessa jäädytettynä kuulatreenit siirrettiin
Mäkelänmäen koulun pihaan. Muuramen ulkopuolella toimintaa oli Muuratsalon koululla lasten tanssiryhmille,
Korpilahdella, Korpilahden yhtenäiskoululla ja Tikkalan koululla sekä Jyväskylässä kilpajäähallin liikuntasalissa ja
JSA:n omalla salilla (cheertanssi).

Vuoden 2018 tapahtumia
Keski-Suomen urheilugaala 26.1.2018
Syke palkittiin Jyväskylän Paviljongissa järjestetyssä urheilugaalassa Muuramen vuoden 2017 liikuntateosta, joka
oli joukkuevoimistelun nostaminen kilpalajiksi Muuramessa. Kiitokset tästä kuuluvat erityisesti valmentajille Niina
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Rantakeisulle ja Anniina Hiekkataipaleelle, jotka kävivät gaalassa vastaanottamassa palkinnon. Lisäksi Syke sai
Sinettiseurana tuhannen euron koulutuslahjakortin Suomen Olympiakomitealta ja Gasumilta.
Sykähdys 28.4.2018 - Kaupunkielämää
Perinteinen seuran suuri kevätnäytös Sykähdys järjestettiin Muuramen kulttuurikeskuksella lauantaina 28.4.
Teemana oli tällä kertaa “kaupunkielämää” ja lavalla nähtiin 27 esitystä. Yksi Sykähdyksen tavoitteista on esitellä
seuran monipuolista voimistelu- ja tanssitarjontaa, ja se tavoite toteutui jälleen upeasti, sillä mukana oli monen
eri ikä- ja taitotason esiintyjäryhmiä.
Sykähdyksen väliaikakahvitusta hoitivat viime vuodelta tuttuun tapaan Sykkeen omat kilpa- ja
valmennusjoukkueet, jotka saivat monisatapäisen yleisön kahvittamisesta mukavasti tukea kisamatkakassaansa.
Sykähdyksessä myönnettiin Vuoden lasten ja nuorten ohjaajan palkinto Daisy Kankaalle, joka on kehittänyt
seurassa aktiivisesti etenkin lasten ja nuorten tanssillisen voimistelun harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi palkittiin
Jaana Jukansaari vuoden sykähdyttävimpänä sykeläisenä. Jaana on aktiivikävijä ryhmäliikuntatunneilla, joilla
hän luo ympärilleen aurinkoista sykehenkeä ja auttaa usein ohjaajaa esimerkiksi rahastamisessa.
Kesä 2018
Aikuisille oli paljon tarjontaa kesällä 2018. Kesän alussa järjestettiin Spiraalistabilaatiokurssi, jonne saatiin
mukavasti osallistujia. Kesän viikkolukujärjestyksestä löytyi erilaisia tunteja: Zumbaa Kinkomaan koulun pihalla ja
Puistopilatesta kunnantalon takana nurmella (sadesäällä tunti pidettiin Rajalan salissa). Leikarilla pidettiin
kesätreeniä ja kesäjumppaa ja näiden lisäksi kahvakuulasta oli kaksi eri tuntia; perinteinen kahvakuula ja
Kahvakuula+HIIT. Osa kahvakuulatunneista pidettiin rannalla helteisten kesäpäivien vuoksi. Sykettäret
harjoittelivat kesäkaudella maastovoimistellen Muuramenharjulla.
Korpilahdella pidettiin toukokuussa Ulkozumbaa, kesäTeema-tuntia kesä- ja elokuussa ja heinäkuussa
SatamaLavista. Kahvakuulatunti pyöri Korpilahdella läpi kesän.
Lasten ja nuorten toiminnassa keskityttiin tavoitteellisten ryhmien kesätreeneihin niin voimistelussa kuin
cheertanssissa. Lisäksi toukokuussa ja elokuussa pidettiin Leikarin päiväkodin pihalla Tarzan & Jane –kesäseikkailu
alle kouluikäisille. Kouluikäisille järjestettiin toimintaa Sykkeen Voimistelupäivillä ja Parkour-kurssilla, sekä
Korpilahdella ZumbaKids-tunnilla.
Sykkeen voimistelijoiden Joulunäytös
Sykkeen voimistelijoiden syyskausi huipentui voimistelijoiden joulunäytökseen, joka pidettiin 9.12. Muuramen
Kulttuurikeskuksella. Näytöksessä esiintyivät Voimistelukoulun ryhmät, joukkuevoimistelun harrastejoukkueet,
tanssillisen voimistelun joukkue Kromit, sekä tietysti joukkuevoimistelun kilpa- ja valmennusjoukkueet. Lisäksi
näytöksessä oli Tanssiinan loppuvaraston pop-up -myymälä ensimmäistä kertaa. Näytös toteutettiin lähestulkoon
talkoovoimin ja näytöksen tuotto jaettiin järjestäneiden joukkueiden kesken joukkueiden hyväksi. Yleisöä saapui
paikalle myös mukavasti.
PikkujouluShow
21.12.
järjestettiin
jo
perinteeksi
muodostunut
nuorten
tanssiryhmien
oma
PikkujouluShow
varainkeruutapahtuma. Pääroolissa showssa olivat cheertanssi-joukkueet Dione ja Dynamic, jotka toimivat
tapahtuman järjestäjinä ja joiden hyväksi tapahtuman tuotto käytettiin. Lisäksi mukana oli muutamia muita
Sykkeen ryhmiä, kuten cheertanssin joukkueet Dazzling, Devotion ja Davida, tanssillisen voimistelun joukkue
Kromit sekä Akrobatiavoimistelu. Tapahtuma pidettiin Muurame-salissa.
Suomi Gymnaestrada
Suomen Voimisteluliitto järjesti Suomi Gymnaestrada -suurtapahtuman Turussa 7.-10.6.2018. Tapahtumaan ja
kenttäohjelmiin osallistuminen piti markkinoida ja ilmoittautumiset varmistaa syksyn 2017 aikana. Sykkeen
gymppinä toimi Jenni Hyötynen.
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Sykkeestä osallistui 33 jäsentä Turun tapahtumaan: 4 Salaperäinen labyrintti -kenttäohjelmaan (7-12-vuotiaat),
16 Energian ympäröimä -kenttäohjelmaan (noin yläkouluikäisistä aikuisiin), 9 Elämän voima -kenttäohjelmaan
(aikuiset) sekä 3 huoltajaa ja yksi ohjaaja (muut ohjaajat itsekin mukana ohjelmissa). Sykkeen osallistujista 18 oli
alle 18-vuotiaita. Kenttäohjelmien harjoitukset alkoivat tammikuussa 2018. Kenttäohjelmia ohjasivat Jenni
Hyötynen, Daisy Kangas, Niina Rantakeisu ja Sara Hänninen.
Gymnaestradaan osallistuminen on yksi tärkeä osa yhdessä tekemistä ja Voimisteluliiton alaista näkyvää
toimintaa. Lisäksi se tarjoaa erilaisen, kilpailuttoman mahdollisuuden tavoitteelliseen harjoitteluun sekä
kansalliseen tapahtumaan osallistumiseen.
Muita pienempiä tapahtumia vuonna 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fillarilla treeneihin viikko 7-13.5.
Unelmien liikuntapäivä 10.5. Tunteja Leikarin kentällä
Muuramen markkinat 9.6. Rubiinit joukkuevoimistelun joukkue esiintymässä
Sykkeen Voimistelupäivät 11.6. - 13.6. Muuramen Kulttuurikeskuksella
Korpilahden Satamassa Lavista muutaman kerran heinäkuun aikana
Hyppää mukaan! -tapahtuma 1.9.
Polkujuoksu-tapahtuma 23.9. Syke mukana Muuramen Yrityksen järjestämässä tapahtumassa
alkulämmittelyjumpalla
Voimistelijoiden kisakatselmus 29.10. Muuramen Kulttuurikeskuksella
Black Friday 23.11. - Sykkeen kevään aikuisten kausikortti myynnissä alennushintaan yhden päivän ajan
6.12. Itsenäisyyspäivän Kuula special

Yhteistyötä
Vuoden aikana tiivistä seurayhteistyötä oli erityisesti jyväskyläläisen cheerleading-seura Jaguars Spirit Athletes
JSA ry:n kanssa toteuttamalla cheertanssi-ryhmät yhteistyössä. Niin sanottujen sisarusseurojen eli Palokan ILOn
(ent. Palokan naisvoimistelijat), Tikkakosken Voimistelu- ja liikuntaseuran, Vaajakosken tanssi- ja voimistelu
Illusionin sekä Jyväskylän naisvoimistelijoiden JNV:n kanssa tehtiin yhteistyötä perustamalla yhteiset Facebooksivut “Jyvässeudun voimistelutarjonta” ja järjestämällä samana päivänä kunkin seuran toiminta-alueella Hyppää
mukaan! -tapahtuma 1.9.2018. Sykkeen tapahtumapaikkana oli S-marketin edusta, tapahtumassa oli aktiivista
toimintaa sekä seuran toiminnan esittelyä. Lisäksi seuran työntekijät tapasivat toisiaan erilaisissa ideointi- ja
ajatustenvaihtopalavereissa. Sykkeellä oli yhteistyötä myös Muuramen Yrityksen, Säynätsalon Riennon ja
Korpilahden Pyrinnön kanssa.

Sinetti ja Priima -laatusertifikaatit
Sykkeelle on aiemmin myönnetty sekä lasten liikunnan laatusertifikaatti Sinetti että aikuisten liikunnan
laatusertifikaatti Priima. Toiminta siirtyi vuonna 2018 Suomen Olympiakomitean alle. Keväällä 2018 Sykkeelle
tehtiin kummankin laatusertifikaatin uudelleenarviointi, ja kumpikin sertifikaatti uusittiin. Suomi Gymnaestradassa
kesällä 2018 Sykkeelle luovutettiin Tähtiseura-sertifikaatit lapset ja nuoret sekä aikuiset -osa-alueissa.

Liikkeelle Muuramessa
Vuonna 2017 KKI-hanketuella aloitettu Liikkeelle Muuramessa (LiMu) -toiminta jatkui vuonna 2018 yhteistyössä
Muuramen kunnan kanssa Liikkuva Muurame -strategiaan sopien. Sekä syksyllä että keväällä toteutettiin
matalan kynnyksen LiMu-ryhmä vähän liikkuville ja liikuntaa aloitteleville monipuolisine lajikokeiluineen ja
teemaluentoineen. Ryhmien vastuuohjaajana toimi Susanna Tommola.

Seuran viestintä ja markkinointi
Seuran budjetissa oli varattuna pienehkö summa ilmoittelua ja markkinointia varten. Maksullista ilmoittelua oli
paikallislehti Muuramelaisessa sekä Facebookissa. Vuonna 2018 hyödynnettiin mainosten tekemisessä paljon
maksutonta Canva-palvelua, jolla saa luotua nopeasti ja helposti näyttäviä mainoksia.
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Seuran markkinointi tapahtui muutamia lehti-ilmoituksia lukuun ottamatta ilmaisia tai lähes ilmaisia kanavia
käyttäen ja sosiaalisen median rooli kasvoi edelleen vuonna 2018. Jäsenille lähti tietoa sähköpostitse, seuran
omat internet-sivut olivat tärkeä viestintäkeino, samoin käytettiin Facebookin Sykkeen omia sivuja sekä
muutamia Facebook-ryhmiä Sykkeen mainontaan ja viestintään. Whatsappin rooli viestintäkanavana kasvoi
entisestään ja se jopa syrjäytti sähköpostia. Instagramin kautta tavoitettiin erityisesti nuoria jäseniä ja osalla KiVajoukkueista oli myös omia Instagram-tilejä, joiden käyttöä aina kuitenkin aikuinen hallinnoi. Syvällisempänä
viestintäkanavana käytettiin Sykkeen blogia, jonka ahkerana ylläpitäjänä jatkoi hallituksen jäsen Jenni
Hyötynen. Blogin avulla voi niin markkinoida seuran toimintaa kuin tuoda sen jäsenille muuta lisäarvoa,
esimerkiksi terveellisiä välipalareseptejä tai säärystimien neulontaohjeita. Se on myös tärkeä osa yhteisöllisyyden
lisäämistä.
Sanomalehti Keskisuomalaisen maksuttoman menopalstan käyttöä vähennettiin edelleen vuodesta 2017, sillä
sen ei todettu juurikaan tuovan uusia kävijöitä perusviikkotunneille. Palstaa kuitenkin edelleen käytettiin esim.
uutuustuntien ja tapahtumien mainostamiseen. Myös kunnan nettisivuilla olevaan Muuramessa tapahtuu osioon laitettiin infoa tapahtumista ja uutuustunneista. Tärkeänä markkinointikeinona pidettiin edelleen jäsenten
mahdollisuutta olla henkilökohtaisesti yhteydessä seuran henkilökuntaan, puhelimitse tai sähköpostitse ja myös
tavata henkilökuntaa eri jumpilla. Pienellä paikkakunnalla toimimisen etuja on myös se, että ”kaikki tuntevat
toisensa” ja tätä pyrittiin hyödyntämään seuran viestinnässä ja markkinoinnissa, olla helposti lähestyttävä, ”tule
sellaisena kuin olet” seura.
Vuonna 2017 aloitettu viiden kerran tutustumiskorttikokeilua jatkettiin vuonna 2018. Vuonna 2018 näitä viiden
kerran tutustumiskortteja annettiin vuoden aikana 151 kappaletta. Kortin pääsi hakemaan Sykkeen toimistolta
ja sillä pääsi tutustumaan maksutta viidelle eri tunnille. Vuonna 2018 päätettiin, että viiden kerran tutustumiskortti
on voimassa määräajan, yhden kuukauden.
Tärkeiksi markkinointikeinoiksi yllämainittujen lisäksi todettiin erilaiset tapahtumat ja esiintymiset. Myös
postilaatikoihin jaettavat seuran omat mainokset toivat mukavasti kävijöitä lisää tunneille. Mainosten jakaminen
toteutettiin talkootyönä ja tästä johtuen sen kustannukset pysyivät alhaisina.

Seuratuotteet ja seura-asu
Seuratuotteita ja -asuja oli vuonna 2018 mahdollista tilata kaksi kertaa; kerran keväällä ja kerran syksyllä.
Tilattavien seuratuotteiden määrä oli vuonna 2018 hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Seuratuotteita
tilattiin Mia-tuotteelta, Stadiumista ja Barasmainokselta. Barasmainos hoiti myös tuotteiden painatukset
edellisvuosien tapaan.

Koulutus
Ohjaajat osallistuivat vuoden aikana useisiin koulutuksiin ja ideapäiviin. Sisäistä koulutusta pidettiin myös lasten
ryhmien ohjaajille. Koulutukseen käytettiin rahaa vuoden aikana 1 518e. Tämän lisäksi sisäisen koulutuksen kuluja
syntyi Muut kulut -tilille. Erityisesti koulutusta ostettiin Voimisteluliitosta.

Tuet seuran toimintaan
Erilaiset yhteistyökumppanuudet, tapahtumien lipunmyynti ja kahvio, kannatusmaksutuotot sekä muu
joukkueiden varainhankinta toivat seuran kassaan rahaa lähes 24 000 e. Rahaa käytettiin varainhankintaa
tehneiden joukkueiden hyväksi eli käytännössä kattamaan osittain kisamatkojen kustannuksia tai
esiintymisvaatteiden hankintaa, seuran varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseen varainhankintarahoja ei
käytetty.
Muuramen Sykkeelle myönnettiin vuoden 2018 aikana yhteensä yhteiskunnan tukia 24 653 e, josta iso osa
muodostui Muuramen kunnan vuosiavustuksesta, vuokratuesta sekä koulutusavustustuksesta.
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Hallituksen ja seuran varsinaiset kokoukset vuonna 2018
Seuran hallitus kokoontui hallituksen kokouksiin vuoden 2018 aikana yhteensä kolmetoista kertaa, kokouksista
yksi järjestettiin sähköisenä. Lisäksi pidettiin paljon erilaisia ideointipalavereja, työryhmissä ja sähköpostitse
mietittiin eri tapahtumia ja seuran toimintaa. Budjetin työstämistä varten oli oma budjettiriihi, joka kokoontui
marraskuussa valmistelemaan budjettia syyskokousta varten. Syyskuun alussa hallitus kokoontui viikonlopuksi
mökille pitämään kokousta ja valmistelemaan mm. viestintäsuunnitelmaa sekä hallituksen jäsenten
vastuualueita.
Seuran vuosikokous eli kevätkokous pidettiin 28.3.2018 Muuramen Sykkeen toimistolla ja syyskokous pidettiin
28.11.2018 Muuramen Sykkeen toimistolla.

Jäsenmäärät vuonna 2018
Seuran jäsenmäärä 31.12.2018 oli 1006 jäsentä, lapsia ja nuoria 716 ja aikuisia 290. Seuran jäsenmäärä pysyi lähes
samana kuin edellisvuonna. Muuramen Syke ry kuuluu Suomen voimisteluliittoon, jossa on yhteensä yli 370
jäsenseuraa.
Keski-Suomen liikuntaseuroista Muuramen Syke on 11. suurin seura (seuroja 132).

Tuloslaskelma ja tase
Muuramen Sykkeen vuoden 2018 tulos oli -141,20 e alijäämäinen.

Muuta
Vuoden 2018 aikana seura vahvisti uudet talousohjeet sekä viestintäsuunnitelman, jotka on tarkoitettu
ohjaamaan toimintaa tuleville vuosille. Talousohjeen ja viestintäsuunnitelman tarkoituksena on myös lisätä
seuran toiminnan läpinäkyvyyttä. Vuosi 2018 oli Sykkeen toiminnassa perustoiminnan vuosi, jota ohjasi
alkuvuonna hallituksen linjaamat arvot ja toiminta-ajatuksen kirkastaminen.
Hyvällä Sykkeellä!
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