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Ohjelma
- Vuoden aikuisten Tähtiseura Kouvolan liikunta ja voimisteluseura 

Tempo esittäytyy

- Kuluneen vuoden yhteenveto ja onnistumiset



KOUVOLAN 
LIIKUNTA- JA 
VOIMISTELUSEURA 
TEMPO

VUODEN 2020 
AIKUISTEN 
TÄHTISEURA



TEMPO PÄHKINÄNKUORESSA

 Tempo ry on perustettu vuonna 1900. Seuran alkuperäinen nimi 
oli Kouvolan Naisvoimistelijat (1900-2000) ja se muutettiin Kouvolan 
Jumppaseuraksi vuonna 2000. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 
2010

 Noin 160 + 290 aikuis- ja 360 lapsijäsentä. Yhteensä jäseniä on siis 
reilu 800.

 Liikuntaryhmiä/-tunteja on vuosittain noin 50, joista lasten ja nuorten 
sekä perheliikuntaryhmiä on noin 20. Aikuisten tunteja on 
noin 30 erilaista mukaan lukien kesätunnit. 

 Tempo liikuttaa jäseniään yhteensä yli 1500 tuntia vuoden aikana.

 Liikuntaryhmien ohjaajia on Tempossa yli 30 ja lisäksi toimistolla 
työskentelee 1 osa-aikainen työntekijä. 

 Hallitukseen kuuluu 8-9 jäsentä.



TEMPON AIKUISLIIKUNNAN RYHMÄT

 Päivätunteja ja iltatunteja  lähes saman verran

 Päivätuntien osuus on kasvanut vuosi vuodelta väestön ikääntyessä

 Valikoimassa joogaa, pilatesta, kahvakuulaa, zumbaa, tanssillista 
voimistelua, Lavista, lihaskuntoa, kehonhuoltoa, tasapainojumppaa, 
selkäjumppaa, vesiliikuntaa yms.

 Korona-rajoitusten aikana ilmaisia live-stream –tunteja

 Kesäisin puistojumppaa, puistojoogaa ja Street Workout -tunteja

 50 % kausikorttilaisia (hinta 99 €/syksy tai kevät)

 25 % 1-tunnin korttilaisia ( hinta 59 € / syksy tai kevät) 

 25 % 15-krn korttilaisia (hinta 69 € / voimassa 6 kk)



YHTEISTYÖ

 Tempo operoi osan Kouvolan kaupungin terveyden edistämisen 
liikuntaryhmistä

 Tällä hetkellä ryhmiä 12

 Yhdessä ryhmässä 20-60 hlö (tänä vuonna vähemmän turvavälien vuoksi)

 Kaupunki markkinoi tunteja, ottaa vastaan ilmoittautumiset ja tarjoaa 
ilmaiset salivuorot 

 Tempo varaa salit, hoitaa ohjauksen ja laskuttaa osallistujia

 Osallistujat liitetään Tempon jäseniksi

 Ilmoittautuminen ja maksu erikseen kuhunkin ryhmään, hinta 30 € / syksy 
tai kevät



Aikuisliikunnan edistäminen yhdessä 2020
12/2019: 74 Tähtimerkkiä 12 lajia
12/2020: 92 Tähtimerkkiä 20 lajia

Ymmärryksen lisääminen yhdessä –
jotta lisää aikuisia liikkujia seuroihin

Aikuistoi
minnan 
kahvit



Onnistumiset
ja opit



Kiitos kuluneesta vuodesta
ja 

Rauhallista joulun aikaa
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