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Haastan kaikki mukaan siniseen savottaan,
Pari viikkoa sitten en ollut osallistunut ainoaankaan etäpalaveriin
tai tehnyt ainuttakaan
Youtubevideota elämäni aikana. Puhumattakaan siitä että olisin tiennyt miten Teamskokous
kutsutaan koolle tai miten omaa näyttöä jaetaan. Uuden ja odottamattoman tilanteen edessä tämä
kaikki on pitänyt opetella ja on voinut todeta, että: "Hei, asiathan hoituvat näinkin!" Yksin en olisi
tästä kuitenkaan selvinnyt, vaan monen ihmisen apua on tarvittu, että on selvitty tähän saakka
näissä poikkeuksellisissa oloissa.
Matka, maraton, lento, millä nimellä tätä Coronakevättä nyt halutaankin kutsua, on kuitenkin vasta
alussa. Ollaan korkeintaan ensimmäisellä juottopisteellä, pysäkillä tai noustu ilmaan. Alkutaipaleella
ei kannata väsyttää itseään liikaa, jotta jaksaa viedä kauden loppuun saakka. Muistakaa kannustaa
toisianne haastavassa arjessa. Pitäkää yhteyttä läheisiinne ja auttakaa apua tarvitsevia. Sillä on nyt
suurempi arvo kuin koskaan!
Arki on mullistunut. Vanhemmat tekevät etätyötä ja lapset käyvät koulua kotoa käsin. Kaikki
harrastukset on peruttu, kuten kaikki muukin. Oman arjen palikat on pitänyt järjestää aivan uudella
tavalla. Jonkinlainen rutiini tähän uudenlaiseen arkeen alkaa pikkuhiljaa kuitenkin löytyä.
Huomataan että työ ja koulu alkaa sujua ja harrastaminenkin on vielä mahdollista. Tämä näkyy
seurassamme mm. etätreenien alkamisena.
Tässä yllättävässä tilanteessa seuramme ohjaajista ja valmentajista on löytynyt osaamista ja halua
ottaa myös nämä etätreenit haltuun joukkueiden kanssa. Heiltä on löytynyt ymmärrystä ja
välittämistä siihen, että nämä etäteenit tarjoavat tervetullutta vaihtelua kotiin keskittyvään arkeen
ja pitävät yllä tuttua ja turvallista. Loppujenkin ryhmien etätreenit ovat alkamassa lähiaikoina. On
täysin ymmärrettävää, että varsinkin kilpaileville joukkueille,
jotka ovat harjoitelleet
määrätietoisesti ja tavoitteellisesti, kauden peruuntuminen oli iso henkinen takaisku, josta
toipuminen on vienyt aikaa.
Harrasteryhmien kausi ei saanut tänä keväänä arvoistaan päätöstä. Seuran kevätnäytös jää tältä
keväältä väliin, mutta tulee uusia keväitä jolloin on mahdollista esitellä niitä taitoja joita tunneilla on
harjoiteltu ja opeteltu. Haluankin tässä kohtaa lausua isot kiitokset kaikille seuramme
harrasteryhmien ohjaajille ja osallistujille. Toivon sydämestäni, että olette kokeneet voimistelun
riemua ja iloa! Nähdään ensi kaudella!
Avoimesti on tunnustettava, että seuran talous joutuu tänä keväänä kovalle koetukselle. Keväältä
peruuntui tai siirtyi monta tapahtumaa. Meidän tarpeisiin rakennetun voimisteluhallin rakennustyöt
kuitenkin jatkuvat entiseen malliin. Itse halli on varmasti valmis kevään aikana, mutta käyttöönotto
tietenkin siirtyy epidemian jälkeiseen aikaan. Tavoitteena on kuitenkin edelleen, että uusi
voimisteluhalli otetaan käyttöön ensi kauden alussa. Emme ole näiden taloudellisten paineiden
kanssa kuitenkaan yksin, vaan kaikki urheiluseurat ovat kanssamme samassa tilanteessa. Seuran
johtokunta tekee kaikkensa seuran talouden varmistamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi.
Nyt jos koskaan on aika tunnustaa sinistä väriä ja näyttää mikä voima
yhteisöllisyydellä on tässäkin asiassa.
Seinäjoen voimistelijat on perinteikäs, upea ja osaava seura. Jokainen jäsen on meille tärkeä ja
meille on ensiarvoisen tärkeää tarjota jäsenistöllemme terveyttä ja hyvinvointia nyt ja jatkossakin.
Me selviämme tästä haasteesta toinen toisiamme auttaen ja tukien.
Kiitos jokaiselle yhteistyökumppanillemme, työntekijällemme, valmentajalle, ohjaajalle, johtokunnan
jäsenelle tai varajäsenelle, voimistelijalle, harrastajalle, kökkäläiselle, kotiväelle ja muille
taustajoukoille, että olette mukana. Yhdessä olemme #svoperhettä!
Toivotan teille kaikille oikein hyvää kevään jatkoa!

Johanna Keski-Jyrä
Seinäjoen voimistelijoiden puheenjohtaja

Vähävaraisten perheiden
avustusanomus
lomake on nyt auki!

Tavoitteena on auttaa niitä perheitä, joille
harrastamisen kustannukset tämänhetkisessä
elämäntilanteessa ovat kasvaneet liian koviksi.
Tuki kohdistuu 7-15v. lasten ja nuorten
liikutaharrastukseen.
Avustusta myönnetään seuran
perustoiminnan eli viikoittaisen ohjatun
liikuntatoiminnan maksuihin tai
kausimaksuihin max 50€/lapsi /kuukausi.
Tukea ei voi käyttää kilpailutoiminnasta
aiheutuviin kuluihin, leireihin eikä
varustehankintoihin.

Haku päättyy 13.4.2020
Lisätietoja löydät täältä:

https://www.svo.fi/avustukset/

Tiedotus
Harrastepuolen kausi päättyy
Vallitsevan tilanteen vuoksi joudumme päättämään
harrastepuolen kauden 13.4.2020. Toivomme teiltä jäseniltä
ymmärrystä näinä vaikeina aikoina.
Lisätietoja löytyy uusimmasta tiedotteestamme:
https://www.svo.fi/uutiset/tiedote-koskien-seuran-toimintaako/

Toimiston aukioloajat
Huomioithan, että tänä poikkeusaikana toimisto on
epäsäännöllisesti auki.
Jos haluat käydä toimistolla, niin tarkistathan, että
työntekijä on paikalla.

Kevätvuosikokous siirtyy
Kevätvuosikokous on siirretty pidettäväksi 4.5.2020.
Tiedotamme, jos koronavirusepidemian vuoksi joudumme
vielä siirtämään kokouksen ajankohtaa.

Syksyä jo suunnitellaan!
Kaikesta huolimatta teemme parhaamme, että ensi syksy
saa hienon startin ja pääsemme aloittamaan kauden
uudella innolla.
Ryhmiin ilmoittautuminen alkaa jo keväällä. Seuraa
ilmoittelua!

Ongelmanratkaisuportaat on nyt julkaistu!
Joskus vuorovaikutustilanteet saattavat aiheuttaa
erimielisyyksiä tai väärinymmärryksiä, joihin kannattaa puuttua
heti. Linkistä pääset seuran ongelmanratkaisuportaisiin:
https://www.svo.fi/seura/epaasialliseen-kaytokseenpuuttumin/vanhemmille/

Kuulumiset kotisaleilta
Tällä hetkellä harjoittelu tapahtuu etävalmennuksena ja ohjauksena erilaisten metodien avulla.
Valmentajat tekevät parhaansa, että valmennettavat
pääsisivät taidoissaan eteenpäin ja olisivat näin valmiina,
kun kilpailukausi syksyllä alkaa poikkeuksellisen aikaisin.
Nyt on laitettu luovuus peliin kaikilla osa-alueilla.
Sovellus Teams on
tullut monelle jo
tutuksi.

Välistä on
joukkuekavereita
iso ikävä!

Onneksi vielä voi ulkoilla,
niin porrastreenikin sujuu.

Valmentajien
ja ohjaajien
kotitoimistot.

Vinkkinurkka
Mitä tehdä, kun lapsen arki on muuttunut ja harrastukset ovat
osittain katkolla? Mikä saa teidän arjen pyörimään?
"Meillä pidetään säännöllistä elämää yllä ja treenien lisäksi on
ohjelmassa paljon ulkoilua yksin/sisarusten/koko perheen
kera (pihaleikit, pyöräily, kävely- ja juoksulenkit)! Uusi
tramppa koottiin myös poikkeuksellisen aikaisin
liikunnalliseksi touhuksi. Ja somen käyttö on rajoitettua liikkumista vähintään yhtä paljon."
Näin meille vinkkaa Hanna.

Olympiakomitean lanseeraama valtakunnallinen
#seurapaitapäiväkotona järjestetään tiistaina
31.3. Pue siis silloin seuratakki tai kökkäpaita
päälle! #svoperhettä

Jäsenkirjeet löytyy nyt myös seurasivuilta:
https://www.svo.fi/seura/jasentiedotteet/

Terveyttä kevääseen,

SVO:n johtokunnan puolesta
Anne Tarpio
Toiminnanjohtaja

