Muuramen Syke ry toimintakertomus vuosi 2019
Vuosi 2019 oli Muuramen Sykkeen 10-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi
vahvasti seuran toiminnassa mm. juhlavuoden erikoistapahtumina.
Jäsenmäärä juhlavuoden lopussa oli 862 eli laskua edellisvuoden
jäsenmäärään oli jonkin verran. Vuoden 2018 jäsenmäärä oli 1006
jäsentä. Toisaalta jäsenmäärän kasvattaminen ei ollut vuoden 2019
päätavoitteena, vaan tavoitteet liittyivät pikemminkin
laadukkaaseen toimintaan, tapahtumien järjestämiseen ja
näkyvyyteen.

Seuran hallitus
Muuramen Syke ry:n hallitus, valittu syyskokouksessa:
Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Elina Hienola. Erovuorossa olevista hallituksen
jäsenistä valittiin jatkamaan Minna Erkkilä ja Jenni Hyötynen. Uutena hallitukseen valittiin
Annika Häkkinen, Jaana Jukansaari ja Lilli Niemelä. Hallituksessa jatkoivat Marika Manninen.
Hallitustyöstä eroa pyysivät (jo aiemmin) Sari Oksanen, Daisy Kangas ja Kirsi Pelo-Arkko ja ero
heille myönnettiin. Niina Rantakeisu valittiin hallituksen sihteeriksi.

Seuran strateginen työ 2019
Vuonna 2019 toimintaa jatkettiin vuoden 2018 arvojen, toiminta-ajatuksen ja yleisten
tavoitteiden mukaisesti. Seuran toimintaa ohjaavat arvot olivat liikunnanilo, terveys ja
hyvinvointi, yhteisöllisyys sekä vastuullisuus. 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. Toiminta-ajatukseen 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.
Vuoden 2019 toimintasuunnitelman tavoitteet
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Laadukas tarjonta niin harraste- kuin kilpailu- ja valmennusryhmissä
Seuran tunnettuuden lisääminen voimistelu- ja tanssiseurana
Jäsenkunnan pysyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Tapahtumien järjestäminen
Vapaaehtoisten mukaan saaminen eri toimintoihin ja tapahtumiin
Näkyminen paikallisessa mediassa)

Muuramen Syke ry henkilöstö
Sykkeessä toimi vuonna 2019 kokopäiväinen toiminnanjohtaja Niina Rantakeisu aikaisemman
toiminnanjohtajan Johanna Pitkälän irtisanouduttua vuoden 2018 lopussa sekä 1.1.2019
aloittanut osa-aikainen seuratyöntekijä Tiina Riihinen. Seuratyöntekijän työaika on ollut 30
tuntia viikossa. Työntekijöiden toimenkuvia päivitettiin vuoden vuoden aikana.
Palkallisia osa-aikaisia liikunnanohjaajia, joille maksettiin ohjauspalkkiota vuonna 2019 oli 55.
Osa liikunnanohjauksesta ostettiin ostopalveluna. Hallituksen jäsenille ei maksettu
kokouspalkkioita eikä korvauksia talkootyöstä.
Kilometrikorvauksia maksettiin yhteensä n. 3600 euroa, tämä summa oli edellisvuotta
pienempi. Palkkoihin ja palkkioihin sivukuluineen meni vuonna 2019 yhteensä 100 900 euroa.
Palkkakustannukset olivat kulueränä merkittävästi suurin.

Vuoden 2019 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.
Lasten ryhmissä on toisaalta mahdollista “vain” harrastaa ilman kilpaurheilullisia tai
esiintymistavoitteita pienin kustannuksin ja toisaalta tarjotaan myös mahdollisuus
kilpailemiseen niihin keskittyneissä ryhmissä. Kilpailevien ryhmien määrä pysyi melko saman
vuoteen 2018 verrattuna, mutta cheertanssin kilpapuolella SM-tason joukkueet Dynamic ja
Dione siirtyivät kokonaan yhteistyöseura JSA:n alaisuuteen vuoden 2019 alusta.
Aikuisten esiintyvät ja kilpailevat ryhmät Sykettäret, naisten tanssillisen voimistelun esiintyvä
ryhmä, sekä LadiesIN! -vapaan tanssin ryhmä olivat aktiivisesti mukana erilaisissa esiintymissä
ja kilpailuissa.
Tanssillisen voimistelun puolella toimi keväällä 11-15 -vuotiaiden Kromit-joukkue, jonka
toiminta valitettavasti loppui syksyllä ohjaajapulan vuoksi.
Joukkuevoimistelun puolella toimi vuoden 2019 aikana kolme kilpailevaa joukkuetta: Opaalit
esivalmennusjoukkue, Safiirit 8-10 vuotiaat, Rubiinit 10-12 vuotiaat. Kaikki kolme joukkuetta
osallistuivat vuoden aikana useampiin kilpailu- ja esiintymistapahtumiin.
Cheertanssin puolella Sykkeellä oli vuoden 2019 aikana kaksi kilpailevaa joukkuetta Dazzling
ja Devotion. Molemmat joukkueet osallistuivat lajin kilpailuihin vuoden aikana. Kilpailuihin
osallistuminen tapahtui yhteistyöseura Jaguars Spirit Athletes ry:n eli JSA:n alaisuudessa.
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

Korpilahdella toteutettiin keväällä ja syksyllä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa
maksuton LiikuntaLaturi -tanssitunti yläkouluikäisille. Lisäksi kevätkaudella järjestettiin omana
toimintona 1-3 -luokkalaisille streetjazz viiden kerran kurssina.
Aikuisten tunteina Korpilahdella oli vuoden aikana mm. kahvakuula/toiminnallinen treeni,
teemajumppa vaihtuvin teemoin ja Zumba. Kevätkaudella järjestettiin pääsääntöisesti 2
viikkotuntia ja syyskaudella 3. Lyhyempinä kursseina järjestettiin FasciaMethod-kurssi ja
FasciaMethod-workshop sekä matalan kynnyksen kahvakuulakurssi yhteistyössä Jyväskylän
kaupungin kanssa.

Sykkeen ryhmät vuonna 2019
Vuoden 2019 aikana Muuramen Sykkeellä toimivat seuraavat lasten ryhmät:
1. Taaperotanssi n. 1 – 2 v lapselle ja hänen vanhemmalleen (vain kevään)
2. Satubaletti-ryhmät 3-4 ja 5-6 vuotiaille
3. Alkeisbaletti 7-9 -vuotiaille (vain kevään)
4. Sporttikerhot 3-4 vuotiaille ja 5-6-vuotiaille
5. Tarzan-koulut 3-4 vuotiaille ja 5-6-vuotiaille sekä isä-lapsi Tarzan-koulu
6. Pikku Myy -jumppa 3-4-vuotiaille ja 5-6-vuotiaille
7. Voimistelukoulut 3-4, 5-6 ja 7-9 vuotiaille tytöille
8. Säynätsalossa Lasten tanssi 3-4 -vuotiaille, 5-6 -vuotiaille, sekä DanceMix 1-4 luokkalaisille
9. Leikarin Sporttikerhot 3-4 ja 5-6 -vuotiaille
10.. Kinkomaan Sporttikerhot 3-4 ja 5-6 -vuotiaille
11. Leikarilla kouluikäisten DanceMix ja Show&Streetdance
12. Cheertanssin 4 joukkuetta
13. NinjaGym 1-2 -luokkaisille ja FreeGym 3-6 -luokkalaisille (syksyllä, keväällä Parkourryhmät)
14. Telinevoimistelun 4 ryhmää alakouluikäisille
15. Joukkuevoimistelun 5 joukkuetta
16. Tanssillinen voimistelun Kromit (vain kevään)
17. Hiphop 6-10 vuotiaille tytöille ja pojille (syksystä alkaen)
18. Akrobatiavoimistelu 10-14 -vuotiaille
19. LiikuntaLaturi-ryhmä yläkouluikäisille Korpilahdella (maksuton, yhteistyössä
Jyväskylän kaupungin kanssa)
20. Lasten Liike -liikuntakerho 1-3 -luokkalaisille Kinkomaalla (maksuton, yhteistyössä
Olympiakomitean kanssa)
Yhteensä lasten ryhmiä oli kevätkaudella 39 kpl ja syyskaudella 38 kpl, joista kilpailevat ja
esiintyvät ryhmät kokoontuvat 2-4 kertaa viikossa ja harrasteryhmät 1-2 kertaa viikossa.
Vuonna 2019 Sykkeellä toimivat seuraavat aikuisten ryhmät:
1. Bailatino
2. Lavis®-lavatanssijumppa
3. Flowgymnastics®
4. Salsa
5. Les Mills Barre® (Muurame, Kinkomaa, vain kevään)
6. Zumba® (Muurame, Korpilahti)
7. Jooga (Muurame, Kinkomaa, Kinkomaa vain kevään)
8. Kehonhuolto
9. Sykejumppa 2 ryhmää
10. Pumppi 2 ryhmää

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sykepyöräily + pumppi
Sykepyöräily (vain kevään)
Kahvakuula ulkona Muuramessa 2 kertaa viikossa, Korpilahdella kerran viikossa
Ukkojumppa
Terveysliikuntasähly-ryhmät Kinkomaalla ja Niittyahossa (Niittyaho syksystä
lähtien)
Esiintyvät ja kilpailevat ryhmät LadiesIN ja Sykettäret
Pilates (erillismaksun kurssina)
Astangajooga (erillismaksun kurssina)
LiMu-ryhmä (syksyllä erillismaksun kurssina)

Aikuisten ryhmiä vuonna 2019 oli yhteensä 28. Lisäksi järjestettiin lyhyempiä kursseja ja
workshopeja kuten Bailatinon jatkoworkshop sekä Reggaeton workshop sekä FasciaMethodkurssit.
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
Säynätsalon päiväkoti-koululla lasten tanssiryhmille sekä Korpilahden yhtenäiskoululla.

Vuoden 2019 tapahtumia
Sykkeen juhlavuoden kunniaksi vuoden aikana järjestettiin useampia pienempiä tapahtumia
jo perinteiksi muodostuneiden tapahtumien (kevätnäytös Sykähdys, Voimistelijoiden
joulunäytös, PikkujouluShow) lisäksi.

Tanssisatu 2.2. ja 9.2.
Tanssisatu - Lastenhuoneen kadonnut sävel, aloitti Sykkeen 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumat
Muuramesalissa. Esiintymässä oli lähes sata Muuramen Sykkeen esiintyjää: voimistelijoita,
showtanssijoita, cheertanssijoita, balleriinoja - taaperoikäisistä aikuisiin.

Kevätnäytös Sykähdys 27.4.
Perinteinen kevätnäytös Sykähdys järjestettiin edellisvuosien tapaan Muuramen
Kulttuurikeskuksella. Teemana oli juhlavuoden kunniaksi “gaala”. Lavalla nähtiin 20 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 yhteydessä myönnettiin myös ansiomerkkejä. Voimisteluliiton hopeisella
ansiomerkillä muistettiin Sari Oksasta ja Minna Erkkilää. Lisäksi Sari Oksasen kutsuttiin seuran
kunniapuheenjohtajaksi. Emilia Raiskinmäelle myönnettiin juniorivalmentajapalkinto
joukkuevoimistelun valmennuksen tason nostamisesta entisestään.

Kesä 2019
Aikuisten kesän kalenterista löytyi yhteensä 6 viikkotuntia (PowerDance Kinkomaalla,
Kahvakuula ja KahvakuulaHIIT ja Kesäjumppa ja Kesäteema Leikarin kentällä sekä

Puistopilates kunnantalon takanurmella. Elokuussa pidettiin myös Zumbaa Leikarin kentällä
sekä Toiminnallista ulkotreeniä yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa Kinkomaan koulun
lähiliikunta-alueella. Sykettäret harjoittelivat kesäkaudella maastovoimistellen
Muuramenharjulla. 16.7. Sykkeen synttäripäivänä pidettiin kaikille avoin ja maksuton
jumppamaraton Rajalan salissa, jonne saatiin paljon aikuisliikkujia.
Aikuisille kursseina järjestettiin FasciaMethod sekä ASAHI-kurssit elokuussa.
Alle kouluikäisille 3-4 -vuotiaille sekä 5-7 -vuotiaille pidettiin Tarzan&Jane -kesäseikkailu
kesäkuussa ja elokuussa oli 3-5 -vuotiaille Lasten tanssi ja 6-10 -vuotiaille DanceMix -kurssit
Leikarilla.
Korpilahdella pidettiin toukokuussa Kahvakuulaa ja kesäkuussa Toiminnallista treeniä ja
ulkoZumbaa. Elokuussa oli KesäTeema-tunti. Heinäkuussa Korpilahden tunnit olivat 3 viikkoa
tauolla.

World Gymnaestrada 7.-13.7.2019
Voimistelun suurtapahtumaan Itävallan Dornbirnissä osallistui Sykkeeltä yhteensä 11 henkilöä.
Mukana olleista viisi (neljä alaikäistä) oli mukana Energian ympäröimä –kenttäohjelmassa ja
viisi Elämän voima –kenttäohjelmassa. Yksi oli huoltajatehtävissä.

Tanssiva kirjasto 9.9.
Sykkeen kymmenvuotisvalokuvanäyttely 9.9.2019 ainutlaatuisella Tanssiva kirjasto performanssilla, jossa Sykkeen eri ikäiset tanssijat ja voimistelijat esiintyivät tunnin ajan ympäri
Muuramen kirjastoa. Tapahtuma oli samalla osa Meidän kirjasto -tapahtumien sarjaa.
Valokuvanäyttely oli kirjastossa esillä 30.9. saakka. Tanssiva kirjasto -performanssin
suunnittelijana ja valokuvanäyttelyn kokoajana toimi Jenni Hyötynen.

SykeSTARA 9.11.
Sykkeen historian ensimmäinen 7-12 -vuotiaille voimistelijoille suunnattu leikkimielinen
kilpailutapahtuma SykeSTARA järjestettiin Muuramen Kulttuurikeskuksella 9.11. Tapahtuma
keräsi osallistujia yhteensä n. 160 niin Sykkeen omista joukkueista kuin Keski-Suomen alueen
muista seuroista. Tapahtumassa nähtiin joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun suorituksia.
Tapahtuman onnistunut järjestäminen vaati n. 50 vapaaehtoisen talkoolaisen työpanoksen.
Vuoden 2019 yhtenä tavoitteena oli vapaaehtoisten saaminen eri toimintoihin ja tapahtumiin
ja tämä tavoite toteutuikin upeasti Stara-tapahtumassa.

Voimistelijoiden joulunäytös 15.12.
Sykkeen voimistelijoiden syyskausi huipentui voimistelijoiden joulunäytökseen, joka pidettiin
15.12. Muuramen Kulttuurikeskuksella. Näytöksessä esiintyivät joukkuevoimistelun kilpa- ja
harrasteryhmät sekä kaksi voimistelukouluryhmää. Näytös toteutettiin lähestulkoon
talkoovoimin.

PikkujouluShow 20.12.

Sykkeen tanssiryhmien jo perinteeksi muodostunut PikkujouluShow järjestettiin joukkueiden
näytös- ja varainhankintatapahtuma Muurame-salissa 20.12. Päärooleissa näytöksessä nähtiin
seuran cheertanssijoukkueita.

Muita pienempiä tapahtumia vuonna 2019
●
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Kuukausittaiset kaikille avoimet ja maksuttomat MuurameJumpat heinäkuustajoulukuuhun (Lavis rannalla,CrossTraining-ulkotreeni, Pystypilates+kävelytreeni,
RopeSkipping, Sisäpyöräily Muuramen virtuaalisissa maisemissa, AvantoKuula)
Varhaiskasvatuksen liikunnallinen tapahtuma koko perheelle 16.2. Kulttuurikeskuksella
yhteistyössä kunnan kanssa
Maksuton jumppamaraton aikuisille 16.7. Sykkeen synttäripäivänä Rajalassa
Syke muisti heinäkuussa kymmentä Muuramessa syntynyttä vauvaa neuvolan
välityksellä jaettavilla tossuilla sekä vanhempaa lahjakortilla
Hyppää mukaan -tapahtuma 31.8.
Syke mukana Muuramen Yrityksen järjestämässä Polkujuoksu-tapahtumassa
alkulämmittelyjumpalla 22.9.
16.11. Varhaiskasvatuksen liikunnallinen tapahtuma koko perheelle yhteistyössä
kunnan kanssa
Black Friday 29.11. - Sykkeen kevään aikuisten kausikortti myynnissä alennushintaan
yhden päivän ajan

Yhteistyötä
Vuoden aikana seurayhteistyötä tehtiin erityisesti jyväskyläläisen cheerleading-seura Jaguars
Spirit Athletes JSA ry:n kanssa toteuttamalla cheertanssi-ryhmiä yhteistyössä. Niin sanottujen
sisarusseurojen eli Palokan ILO:n Tikkakosken Voimistelu- ja liikuntaseuran, Vaajakosken tanssija voimistelu Illusionin sekä Jyväskylän naisvoimistelijoiden JNV:n kanssa tehtiin yhteistyötä
mm. järjestämällä samana päivänä kunkin seuran toiminta-alueella Hyppää mukaan! tapahtuma 31.8.2019. Sykkeen tapahtumapaikkana oli K-Supermarketin aula. 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, Muuramen Rastin sekä Muuramen Mursujen
kanssa. Vuoden aikana Syke toteutti myös tapahtumia yhteistyössä Muuramen kunnan
kanssa.

Liikkeelle Muuramessa
Liikkeelle Muuramessa (LiMu) -toiminta jatkui yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa Liikkuva
Muurame -strategiaan sopien. Syksyllä 2019 toteutettiin matalan kynnyksen LiMu-ryhmä
vähän liikkuville ja liikuntaa aloitteleville monipuolisine lajikokeiluineen.
Ryhmän vastuuohjaajana toimi Tiina Riihinen.

Seuran viestintä ja markkinointi
Seuran budjetissa oli varattuna pienehkö summa ilmoittelua ja markkinointia varten.
Maksullista ilmoittelua oli lähinnä paikallislehti Muuramelaisessa sekä Facebookissa. Vuonna

2019 hyödynnettiin mainosten tekemisessä paljon maksutonta Canva-palvelua, jolla saa
luotua nopeasti ja helposti näyttäviä mainoksia.
Seuran markkinointi tapahtui muutamia lehti-ilmoituksia lukuun ottamatta ilmaisia tai lähes
ilmaisia kanavia käyttäen ja sosiaalisen median rooli kasvoi edelleen vuonna 2019. 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 oli merkittävä, mutta myös
sähköpostia käytettiin paljon. 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.
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 Sykkeen toimistolla. 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.
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.
KKI-hanke
Seuralle myönnettiin hankeraha 900 € Ukot Liikkeelle -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen
tavoitteina oli auttaa vähän liikkuvia miehiä lisäämään arkiaktiivisuutta sekä löytämään
viikottain kokoontuvan ryhmän ja vertaistuen myötä säännöllisyyttä liikkumiseen sekä
lajikokeilujen myötä löytämään omat suosikkilajinsa pienehköillä kustannuksilla. Hankkeen
piirissä liikkui yhteensä 21 miestä ja yhteistyötä hankkeen myötä tehtiin mm. suunnistusseura
Muuramen Rasti ry:n sekä avantouintiseura Muuramen Mursut ry:n kanssa.

Seuratuotteet ja seura-asu
Seuratuotteita ja -asuja oli vuonna 2019 jälleen mahdollista tilata kaksi kertaa, kerran keväällä
ja kerran syksyllä. Tuotevalikoimaa täydennettiin seurahupparilla. Seuratuotteita tilattiin Miatuotteelta, Stadiumista ja Barasmainokselta. Barasmainos hoiti myös tuotteiden painatukset
edellisvuosien tapaan.

Koulutus
Ohjaajat osallistuivat vuoden aikana erityisesti Voimisteluliiton järjestämiin koulutuksiin ja
ideapäiviin. Koulutuksiin käytettiin vuoden aikana rahaa vajaa 1350 euroa, hieman
edellisvuotta vähemmän, sillä ohjaajien määrä on vähentynyt.

Tuet seuran toimintaan
Erilaiset yhteistyökumppanuudet, tapahtumien lipunmyynti ja kahviot sekä narikat,
kannatusmaksutuotot sekä muu joukkueiden varainhankinta toivat seuran kassaan rahaa
lähes 19 700 euroa. Rahaa käytettiin mm. varainhankintaa tehneiden joukkueiden hyväksi eli
käytännössä kattamaan osittain kisamatkojen kustannuksia tai esiintymisvaatteiden
hankintaa. Seuran itse järjestämissä tapahtumissa pieni osa kahviotuotoista tulee seuralle
(kattamaan mm. kahvin järjestämisetä koituneita kuluja), mutta suurin osa kuitenkin
joukkueille.
Muuramen Sykkeelle myönnettiin vuoden 2019 aikana yhteensä tukia 20 834,40 euroa, josta
iso osa muodostui Muuramen kunnan vuosiavustuksesta ja vuokratuesta.

Hallituksen ja seuran varsinaiset kokoukset vuonna 2019
Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 11. Lisäksi pidettiin seuran
kevätnäytös Sykähdykseen ja ensimmäiseen Stara-tapahtumaan liittyen useampia
työryhmän kokouksia syksyllä 2019 ja budjetin ja toimintasuunnitelman työstämisen
budjettiriihi kokoontui marraskuussa.
Seuran kevätkokous pidettiin 28.3. 2019 ja syyskokous 28.11.2019 Muuramen Sykkeen
toimistolla.

Tuloslaskelma ja tase
Muuramen Sykkeen vuoden 2019 tulos oli 3 383, 51 euroa ylijäämäinen.

