Hei näyttelyvieras!
Olen Terhi, kuvitteellinen Kouvolan Liikunta– ja voimisteluseura Tempon jäsen. Vien sinut nyt tutustumaan perheeni naisten ja vähän miestenkin elämänpolulle osana Tempon 120-vuotista historiaa.

Kouvolan asemakylään perustettiin vuonna 1899 Kouvolan Nuorisoseura, jonka tehtävänä oli muun muassa järjestää kaikenlaista harrastustoimintaa alueen asukkaille. Jo perustamista seuraavana vuonna nuorisoseuraan liittyi urheilullinen varikonpäällikkö J.E. Lundström. ”Pappa Lundström” sai ensin pojat innostumaan liikunnasta niin,
että heille perustettiin erillinen voimistelujaosto keväällä 1900 ja jo syksyllä tytöt pyysivät päästä mukaan toimintaan. Ensimmäisen näytöksen tytöt järjestivätkin jo tammikuussa 1901. Näin sai alkunsa nykyisen Kouvolan Liikunta– ja voimisteluseura Tempon edeltäjä Kouvolan Naisvoimistelijat.

Seuran nimi vaihtui tiheään ensimmäisen parinkymmenen vuoden aikana Kouvolan Nuorisoseuran Voimisteluseurasta Kiistaksi ja edelleen Kouvolan VPK:n Urheilijoiksi sekä Kouvolan Urheilijoiksi, joka sekin viettää tänä vuonna
120-vuotisjuhlia. Vuonna 1921 Naisosasto liittyi Suomen Naisten Liikuntakasvatusliittoon SNLL:n ja vuonna 1923
Kouvolan Naisvoimistelijat rekisteröitiin omaksi seurakseen. Silloin myös isoäitini liittyi seuran jäseneksi.

Kilpailujoukkue 1907 ohjaajansa ja seuran perustajan Pappa Lundströmin ympärillä vuonna 1907, jolloin joukkue voitti Kymenlaakson laulu- ja soittojuhlan
kilpailun.
Voimistelijat takarivi vasemmalta: Hilda Koski, Mimmi Huttunen. Tilda Soini, Hilja Löppönen, Agda Viljanen ja Anna Luukkonen. Edessä Hilma Jalkanen, Suoma Kuokkanen, Aino Lahtinen, Hanna Uramaa, Kirsti Henriksson ja Bertta Hacklin.

Mummini Aino
Mummini aloitti voimistelunsa 1900-luvun alussa Kouvolan Naisvoimistelijoissa vähän sen jälkeen, kun
Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto SNLL ja Suomalainen Voimistelu- ja Urheiluliitto SVUL oli perustettu. Isoäidin ensimmäinen suuri voimistelutapahtuma
oli vuonna 1929 Helsingissä järjestetyt voimistelujuhlat, joiden yhteisnäytöksessä isoäitini voimisteli yhdessä 4 000 muun voimistelijan kanssa. Kouvolan Naisvoimistelijoistakin mukana oli 16 voimistelijaa. Kurinalaisuus, liikeratojen puhtaus ja täsmällisyys olivat tärkeitä tuon ajan voimistelussa ja ohjelmat muistuttivat

Voimistelujuhla Helsingissä 1929

sotilaallista äkseerausta suorine rivistöineen.

Isoäitini on kertonut, että hänen nuoruudessaan Kouvolan Naisvoimistelijoiden järjestämät iltamat olivat todella hauskoja. Samoja voimisteluohjelmia saatettiin
esittää pariinkin kertaan, koska yleisö tykkäsi niistä
niin paljon. Ohjelmassa oli myös musiikkia ja tietysti
vapaata tanssia.

Esiintymisjoukkue 1930. Eturivissä: Jenny Jousela, Sylvi Sirén, Auni
Pehkonen, Valma Rämä, Toini Hannonen, Lyyli Koivisto. Takarivissä:
Toini Luostarinen, Martta Kokkonen, Aune Vesanen, Assi Renwall,
Marin Henriksson

Sodan aikana 40-luvulla voimisteluharjoituksia ei aina
pystytty pitämään, koska salia ei saatu pimennettyä
ohjeiden mukaisesti pommitusten aikaan. Tämä hanSuurkisoihin 1947 valmistautuvat KNV:n keilaohjelman voimistelijat
sinisissä esiintymispuvuissaan

kaloitti harjoittelua etenkin kesäisin järjestettyihin voimistelujuhliin Kouvolan urheilukentällä. Niihin kutsuttiin
myös naapuriseuroja esiintymään. Valtakunnalliseen
suurtapahtumaan Suurkisoihin vuonna 1947 isoäitini
osallistui yhdessä 104 muun KNV:n voimistelijan kanssa.

Voimistelun ohessa Naisvoimistelijat kunnostautuivat
myös jalkapallossa haastaen otteluun milloin Kouvolan
poliisivoimat, milloin varuskunnan upseerit. Otteluilla
mummini keräsi muiden naisten kanssa varoja hyväntekeväisyyteen ja haasteet toimitettiin vastapuolelle
Mummini vanhemmilleen lähettämä postikortti vuoden 1947 Suurkisojen avajaismarssista

lehti-ilmoituksin.

Mummini Aino
Vuonna 1950 Kouvolan Naisvoimistelijoissa oli jo 360
jäsentä ja seitsemän ryhmää. Seuraavana vuonna
mummini pääsi mukaan esiintymismatkalle Englantiin
ja Tanskaan. Myös Myllykosken Naisvoimistelijoita oli
mukana matkalla. Britannia-festivaaleilla isoäidin ryhmä esiintyi yhteensä kuudessa eri näytöksessä, kussakin 1500 päiselle yleisölle, joka kertoman mukaan oli
suorastaan huumaantunut ryhmän taidoista. Vanneohjelman huipennus olivat vanteiden muodostamat olympiarenkaat tulevien Helsingin kesäolympialaisten hengessä.

Mummini kävi kesäisin Varalan ja Kisakallion urheiluopistoilla erilaisilla voimistelukursseilla, joilla esiteltiin

Tanskan ja Englannin esiintymismatkalle osallistuneet voimistelijat
vuonna 1951. Kuvassa sekä KNV:n että MNV:n voimistelijoita ohjaaja Jenny Jouselan kanssa

muualta maailmasta saatuja ideoita, uusia välineitä,
sekä kehitettiin lajia eteenpäin.

Neitoja Varalan urheiluopiston kurssilta 1945. Lautaset olivat tuolloin
vielä suhteellisen uusi väline voimistelussa.

Isoäitini oli perustamassa Kouvolan Naisvoimistelijoiden uskollisuuden kiltaa vuonna 1981. Viikoittaisissa
jumpissa hän sai nauttia liikunnan ilosta vanhojen voimisteluystäviensä kanssa viimeisiin elinvuosiinsa saakka. Säännöllinen liikunta ja hyvä ryhmähenki varmasti
pitivät mielen virkeänä ja antoivat lisää elinvuosia. Killan retkillä tulivat tutuksi lähikaupunkien teatteriesitykset ja nähtävyydet. Mummini osallistui ahkerasti myös
myyjäisiin ja kirpputorin emännöintiin. Aina oli aikaa ja
energiaa leipoa muutama kuivakakku hyvään tarkoitukseen ja samalla saimme me lapsenlapsetkin herkutella.
Killan jumpissa mieli virkistyi ja jalka nousi kepeästi 90-luvulla Sirpa
Lukanderin ohjauksessa.

Äi ni Liisa
Isoäidin jalanjäljissä myös äitini Liisa aloitti voimisteluharrastuksen 1940-luvulla Kouvolan Naisvoimistelijoiden ryhmässä. Tuolloin voimistelun liikekielessä koettiin murros ja yksittäisen raajan liikuttamisesta siirryttiin
kokonaisvaltaiseen keskustaliikuntaan. Ryhmissä oli
kuitenkin edelleen vain tyttöjä ja toiminta oli hyvin yhteisöllistä.

Nuorena äitini esiintyi ystävineen harva se viikonloppu
muiden paikallisten seurojen tilaisuuksissa. Äitini on
kertonut, että Kuntotalon valmistuminen vuonna 1955
tuli todella tarpeeseen harrastajamäärien kasvaessa
koko ajan. Uusi iso palloilusali ja pienempi peilisali oli-

Äi ni pääsi poseeraamaan juuri valmistunu a Kuntotaloa esi elevään leh ju uun.

vat ahkerassa käytössä ja saivatpa Naisvoimistelijat
vuokrata salia myös iltamien järjestämiseen.

Parhaat tarinat äidin nuoruusvuosilta liittyvät Brysselin
matkaan vuonna 1958. Siellä kouvolalaiset olivat mukana Suomen vanneohjelmassa. Suomineidoilla oli iltaisin kuulemma vientiä ja hauskanpitoa riitti.

Brysseliin 1958 matkannut ryhmä vanteineen.

Kolmennet Suomen Voimistelu– ja Urheiluliiton järjestämät urheilun Suurkisat järjestettiin 1966 Helsingissä.
Myös äitini oli mukana tapahtumassa. Avajaismarssiin
osallistui hänen lisäkseen 34 688 henkilöä ja jono venyi viiden kuuden kilometrin mittaiseksi.

Vuoden 1966 suurkisoihin äitini lähti sekä voimistelemaan että huoltajaksi nuorille tytöille.
Minä en vielä päässyt silloin mukaan. Välineenä naisilla olivat jo aiemmista tapahtumista
tutut keilat.

Äi ni Liisa
Äitini osallistui ohjauskursseille Kisakallion urheiluopistolla ja alkoi ohjata minua ja ystäviäni 60-luvulla. Seuraavina vuosikymmeninä äitini tavoitti joka maanantaiilta Haanojan Haalin Kuntojumpasta, jossa lähes 200
muutakin naista kävi hikoilemassa jumppatossuissaan.
Myös isäni Pentti innostui käymään miesten Gorillat –
ryhmässä.

Äitini oli myös seura-aktiivi, joka ompeli pukuja valiovoimistelijoille ja marssitytöille ja teki myös leivonnaisia
Kuntotalon tanssien kahvioon.

Haanojan Haalin salissa oli jo 70‐luvulla ivis tunnelma ja sitä se on yhä vieläkin.

Gorillat –ryhmässä myös miehet pääsivät hikoilemaan musiikin tah in 80‐luvulta alkaen

Vuonna 1980 äitini osallistui yli 200 muun seuran jäsenen kanssa Tampereen Suurkisoihin, jonka kenttäohjelman hän pääsi esittämään myös Kouvolan Naisvoimistelijoiden 80-vuotis juhlassa. Välineenä heillä olivat
vihreä-pinkit apilat ja asuina pinkit hameet ja paidat.
Seuran jäsenmäärä oli kasvanut jo yli 900 ja ryhmiäkin
oli jo 16, joten juhlanäytöksiäkin järjestettiin kaksi. ToiNaistenryhmä esiintymässä seuran 80‐vuo s juhlissa

nen Mansikka-ahon urheiluhallissa jäsenille ja heidän
perheilleen ja toinen Kouvolan teatterissa kutsuvieraille

Vuoden 1982 World Gymnastrada Zurichissä ja vuoden 1987 World Gymnaestradassa Tanskassa veivät
äitini taas maailman voimistelupiirien keskiöön. Tanskassa äitini osallistui kuntonaisten kenttäohjelmaan,
jossa asuna olivat kokovalkoiset haalarit ja värikkäät
Suomen naisten ken äohjelma Tanskan Herningissä vuonna 1987

taskuliinat.

Minä Terhi
Aloitin oman voimistelu-urani äidin ohjauksessa 60luvulla. Vuosien varrella kokeilin sekä joukkuevoimistelua, rytmistä kilpavoimistelua että telinevoimistelua.
Joukkuevoimistelussa kuuluin valiot-ryhmään, jonka
kanssa kävimme kilpailemassa eri puolilla Suomea.
Rytmisessä voimistelussa en ollut kovin hyvä etenkään
keilojen kanssa. Harjoittelu päätyi liian monta kertaa
mustelmiin keilojen pudotessa milloin minnekin.

9‐12 –vuo aiden ryhmä Sari Rannan ohjauksessa vuonna 1975

Teinivuosina marssin Kouvolalaisten soittokuntien tahtiin paraatityttöjen riveissä. Saappaiden korot olivat korkeat ja hameet lyhyet, mutta ryhti oli aina suora ja askel pysyi tahdissa kadun päästä päähän.

Vuonna 1982 osallistuin äitini innoittamana Zurichin
World Gymnaestradaan yhdessä ystävieni kanssa.
Siellä esitimme kenttäohjelman Suomen suvi, jossa yhtenä kuviona muodostui suuri siniristilippu, joka liehui
Paraa tytöt Pisara‐tapahtumassa vuonna 1985 ”Mannerin lipan” kohdalla. Illalla hameet ja hatut
vaihde in pillifarkkuihin ja men in lipan alle kavereiden kanssa ihme elemään ohiajavia amerikan‐
rautoja.

voimistelijoiden liikkeestä. Yleisön se sai kohahtamaan
vaikutuksesta ja edelleenkin kansainvälisissä suurtapahtumissa joku ulkomaalainen kysyy minulta, että
olinko mukana siinä ”lippuohjelmassa”. Niin hyvin se on
jäänyt ihmisten muistiin.

Kouvolassa vuonna 1985 järjestetyissä rytmisen kilpavoimistelun SM-kilpailuissa sain kunnian toimia toimitsijana. Olin myös mukana seuran nuorisovaliokunnassa,
jonka mukana olin järjestämässä kesäleirejä, hiihto–
World Gymnaestradan avajaismarssi Zurichissä vuonna 1982

pyörä– ja patikkaretkiä sekä nuorisodiscoja.

1990-luvulla kuntojumpista tuli aerobic-tunteja ja Kouvolan Naisvoimistelijoissakin oli vaikka minkälaista tarjontaa meille aikuisille naisille. Oli step aerobicia, reisivatsa-pakaraa, latinobic-tunteja, vastuskuminauhaa ja
2000-luvulle tultaessa valikoima vain kasvoi entisestään joogalla, Pilateksella, kahvakuulatunneilla, Zumballa...

Säde Nimen (nyk. Kajovaara) tanssillinen aerobic –tun vuonna 2000

Minä Terhi
Vuonna 2000 Kouvolan Naisvoimistelijat täytti 100
vuotta. Silloin seuran nimi muuttui Kouvolan Jumppaseuraksi, mikä tuntui minusta alkuun oudolta. Ymmärsin kyllä, että koska toimintaan haluttiin saada poikia ja
miehiä mukaan, oli nimenmuutos paikallaan. Kymmenen vuotta myöhemmin muutettiin seuran nimeä uudelleen nykyiseksi Kouvolan Liikunta– ja voimisteluseura Tempoksi, joka varmasti kestää aikaa seuraavat
sata vuotta.

Voimistelu on muuttunut paljon mummini nuoruusvuosista ja kuitenkin pysynyt samana. 50-luvun filminpätkiä katsellessa huomaa, miten etenkin tanssillisen voimistelun liikekieli on hyvin samaa, kuin puoli vuosisataa sitten. Vanhemmiten olenkin innostunut juuri tanssillisesta voimistelusta, mikä on vienyt minut uudelleen
mukaan voimistelun suurtapahtumiin. Vuonna 2015
osallistuin Valkea Lintu -kenttäohjelmaan Helsingin
Gymnaestradassa ja kaksi vuotta myöhemmin pääsimme esittämään sen myös kuuluisalla Berliinin olympiastadionilla osana Turnfest festivaalia. Illan hämärtyessä tunnelma lähes täydellä stadionilla oli aivan uskomaton!

Tempon voimistelijoita Helsingin World Gymnaestradassa vuonna 2015

Myös tyttäreni Jonna on löytänyt voimistelun tuoman
ilon. Lapsena ja nuorena hän harrasti joukkuevoimistelua ja kävi kilpailemassakin. World Gymaestradassa
Itävallassa vuonna 2011 Jonnan ryhmä villitsi yleisön
Dornbirnin torin kaupunkilavalla esiintymällä Lordin
Hard Rock Hallelujan tahtiin. Voimisteluharrastuksen
mukanaan tuomat ystävät ovat säilyneet hänelläkin aikuisuuteen saakka.
Valiot vuoden 2010 kevätnäytöksessä

Poikansa Eetun kanssa Jonna on käynyt Tempon vauvajumpassa ja myöhemmin perheliikunnassa. Tulevana syksynä Eetu siirtyy Temppukouluun, mistä hän on
erityisen innoissaan. Ehkäpä Eetusta tulee vanhempana akrobatiavoimistelija, nyt kun sitäkin lajia voi Tempossa harrastaa.

Perheliikunta on liikunnan iloa parhaimmillaan (Kuva: Voimistelulii o / Milla Vah la)

