


Webinaarin agenda:

• KRV:n toiminta: seuraorganisaatio, 
johtokunnan ja toimiston työntekijöiden
esittely, puheenjohtaja Anne Koskela

• Talous: ajankohtaista asiaa, tukea 
harrastamiseen, talousvastaava Pirjo Hulkko & 
toiminnanjohtaja Jonna Heikkinen

• Mehiläisen hoitopolku, toiminnanjohtaja Jonna 
Heikkinen



KRV:n toiminta



J Ä S E N I S T Ö  sääntömääräiset kokoukset  J Ä S E N I S T Ö

JV TanVo
Pääseuran alla

TGNTV KA

Toiminnan-
johtaja

Valmennus-
koordinaattori

Johtokunta

Aikuisliikunnan 
vastaava

osa-aikainen

Olosuhteet, 
yhteistyökumppanuudet, 

kehitystyö, talous, 
avustukset ja hankkeet

Valmentajien esihenkilö, 
linjaukset, 

työsuhdeasiat, palkat, 
laadun kehittäminen

Toimistotyöt, viestintä, 
näytökset, Jäsentiedon 

hallinta ja 
asiakaspalvelu

pj

Kilparyhmät
Harrastajat

Kilparyhmät 
Harrastajat

TanVo KIlparyhmät
Harrastajat

Kilparyhmät
Harrastajat

Kilparyhmät
Harrastajat

Jaostot 4 kpl (JV, NTV, KA ja TG) oma pj, rahastonhoitaja, sihteeri ja 2-5 jäsentä

Talousvastaava
osa-aikainen

Osto- ja myyntilaskut, 
perintä, kirjanpito, 

palkkojen ja 
matkalaskujen maksatus, 

tilinpäätös 

Seurasihteeri
osa-aikainen

vpj

Kilta

Aikuisten 
ryhmäliikunnan 

kehittäminen, tähtitiimi, 
aikuisliikunnan ohjaajien 

lähiesihenkilö

Aikuisten 
ryhmä-
liikunta

Tähtitiimi



JOHTOKUNTA 2021-2022

Anne Koskela
Puheenjohtaja

Laura Vuorensola
Varapuheenjohtaja

Henna Jalkanen
Sihteeri,joukkuevoimistelu

Katja Kettunen
Naisten telinevoimistelu

Mari Jalava
TeamGym

Piia Nissinen
Somevastaava

Merja Pehkonen
Aikuisten ryhmäliikunta

Johanna Hämäläinen
Kilpa-aerobic



TOIMISTON 
HENKILÖKUNTA 2021-2022

Toiminnanjohtaja 
Jonna Heikkinen

Valmennuskoordinaattori 
Katariina Keihänen

Talousvastaava

Pirjo Hulkko

Aikuisliikunnan vastaava
Eeva  Toivala

Seurasihteeri
Dal is Viinikainen



Taloushallinto



Ajankohtaista tietoa seuran toiminnasta

• Seura on perustettu vuonna 1906 ja juhlimme tänä vuonna 115-vuotis taivalta

• Olemme Tähtiseura, olemme saaneet sekä lasten-ja nuorten että aikuisten osa-alueiden
tähtimerkin

• Koronasta selvitty vaikka jäsenmäärä tippui -> tälle vuodelle toiveikkaat näkymät
• Erilaisia koronatukia on haettu 2020 huhtikuun jälkeen yhteensä 104 628 EUR ja niitä on saatu 79 400 EUR

• Korona vaikutti erityisesti aikuisten ryhmäliikunnan osallistujamäärään

• Jäsenmäärä tippui toimintavuodesta 2019-2020 32,8 % verrattuna toimintavuoteen 2020-2021

• Päättyneen tilikauden (2020-2021) tulos on alijäämäinen, talous kuitenkin vakaalla pohjalla

• Seura on aktiivisesti mukana sekä paikallisessa että valtakunnallisessa kehittämistyössä
• Seurataan mitä voimistelussa tapahtuu (koulutukset, hankehakemus)

• Huolehditaan harjoitteluolosuhteista ja valmentajien työolosuhteista



Seuran jäsenmäärä



Kuopion Reippaan Voimistelijat
Taloushallinto

• Seuran talousasioiden hoitaminen on vuosien varrella kehittynyt hurjasti. 
Isoin hyppy otettiin tilikauden 2020-2021 alussa 1.8.2020, kun siirryttiin 100 % 
sähköiseen taloushallintoon

• Käytössä on Netvisor taloudenhoitojärjestelmä ja oma kirjanpitäjä
➢ Koko ajan on saatavilla reaaliaikainen tieto taloudesta
➢ Laskujen seuranta helppoa, maksamattomille laskuille käynnistyy aina oma

prosessi
➢ Seuran taloutta hoidetaan ja seurataan joka päivä
➢ Muutaman vuoden takaiset talouden epäselvyydet johtuivat siitä, että

reaaliaikainen talouden seuranta ei ollut mahdollista eikä seuralla ollut
talousasioihin perehtynyttä henkilöä. Sen seurauksena tapahtui virheellistä
tulkintaa raha-asioista. Sellainen ei ole enää mahdollista.

• Tuntipalkat ja matkalaskut ilmoitetaan mobiilisovelluksella, josta ne tarkastuksen
jälkeen siirtyvät suoraan palkanlaskentaan

• Jaostojen rahastonhoitajat tarkastavat jaostojen laskut Netvisorissa ja seuraavat
oman jaostonsa tuloslaskelmaa



Seuran liikevaihto 725 000 €
Seuran tulot ja menot %

Seuran tulot 

• Aikuisten harrastemaksut 7,12 %

• Lasten harraste 17,66 %

• Kilparyhmien kk-maksut 36,17 %

• Avustukset ja hankkeet 12,49 %

• Valmennusryhmien toimintamaksut 5,19 %

• Jäsenmaksut 3,15 %

• Vuokratulo 1,78 %

• Kilpailumaksutulot 2,09 %

• Asustemyynti 2,54 %

• Leirien ja kisojen omavastuut 6,48 %

• Muut tulot 5,33 %

Seuran menot

• Palkat, valmentajat ja ohjaajat 38,60 %

• Palkat, hallinto 18,48 %

• Tilavuokrat 17,92 %

• Taloushallinto 1,41 %

• Muut hallintokulut 2,19 %

• Asu- ja varusteostot 3,53 %

• Matkakulut 6,35 %

• Ostetut valmennus- ja koulutuspalvelut, leirit 6,40 %

• Muut kulut 5,12 %



Tukea harrastamiseen



Vähävaraisten rahasto

• Kuopion Reippaan Voimistelijoilla on oma seuran hallinnoima rahasto. Rahastosta myönnämme 
tukea jäsenillemme, jotta harrastuksen kustannukset eivät olisi este voimisteluharrastukselle
seurassamme. Rahaston tarkoitus on tukea perheitä kuukausimaksuissa max. 50 € / kk.

• Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä
ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

• Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, siten että mahdollisimman montaa
harrastajaa pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja
päätöksen teon helpottamiseksi. Tukea voi hakea kaikki seuran jäsenet.

• Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse toiminnanjohtaja@krv.fi

• Rahastoon haemme varoja yrityksiltä ja säätiöiltä

• Kaudella 2021-2022 rahastoa ovat tukeneet

KPY, Mehiläinen ja Minela-säätiö

mailto:toiminnanjohtaja@krv.fi


Yhteistyökumppanin
esittely: 

Mehiläinen



URHEILUMEHILÄISEN KUMPPANINA KERRYTÄMME 
OMAURHEILU -ASIAKKAIDEN KAUTTA SEURALLE 

MAKSETTAVAA TUKIPOTTIA!

• Mehiläisen OmaUrheilu-palvelun tarkoituksena on tukea UrheiluMehiläisen kanssa sopimuksen tehneitä urheiluseuroja

• Jokaisen Urheilunettiin kirjautuneen jäsenen tai perheenjäsenen asiakaskäynti Mehiläisessä (esim. käynti lääkärin vastaanotol la,

fysioterapeutilla, laboratoriossa tai leikkauksessa) kerryttää ostokertymää, josta Mehiläinen maksaa markkinointibonusta taka isin seuralle. 

Bonusta kertyy kaikista yksityiskäyntien ostokertymästä, ainoastaan työterveyshuollon ja suunterveydenhuollon käynnit eivät kuulu bonuksen 

piiriin.

• Seuran jäsenen tai perheenjäsenen tulee olla rekisteröitynyt Mehiläisen urheilunetti -järjestelmään, jotta terveyspalveluidenasioinnista

kertyy tukipottia seurallemme!

• Rekisteröidy seuran sivustolta löytyvän linkin kautta. Kun olet rekisteröitynyt Urheilunettiin, löydät OmaUrheilun Mehiläisen

puhelinsovelluksesta OmaMehiläisestä.

Urheilu Mehiläisen hoitopolku asiakkaan näkökulmasta

➢ Tapaturman sattuessa asiakas ottaa yhteyttä suoraan UrheiluMehiläiseen puhelimitse numeroon 010 414 8691

➢Puhelimeen vastaa aina terveydenhuollon asiantuntija

➢Asiakkaan tilanne kartoitetaan ja varataan vammasta/ongelmasta riippuen joko suoraan aika ortopedille tai tarvittavaan tutkimukseen

➢Kaikilla asiantuntijoillamme on erinomainen ymmärrys niin urheilusta, valmennusprosessista, tasosta jolla urheillaan kuin myös harjoittelu ja 

kilpailutoiminnasta

• Urheilu Mehiläisen uudet tilat löytyvät liikuntakeskus Huippu Centerin yhteydestä osoitteesta Siikaranta 9





Kiitos!

Mistä haluat lisätietoa? 
Mikä asia kiinnostaa? 
Mistä teemasta toivot

järjestettävän seuraavan
webinaarin?


