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Harrasteryhmät

Voimistelun passipäivä 9.12.2019
oli menestys!
Tänä syksynä passipäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa
avoimena päivänä kaikille lapsille. Passipäivässä lapset
saivat Voimisteluliiton voimistelupassin. Passista lapset
suorittivat jo opittuja taitoja tai opettelivat uusia liikkeitä.
Päivän päätteeksi jokaista lasta muistettiin diplomilla. Tänä
vuonna passipäivän suorittaneita lapsia oli liki 200.
Kiitos kaikille osallistujille!

Passipäivän järjestelyistä vastasi seuramme
valmennustiimi. Apuna päivässä toimi seuran laaja joukko
ohjaajia, valmentajia sekä nykyisiä voimistelijoita, jotka
toimivat tarvittaessa lapsille esimerkkinä sekä toimivat
ryhmyreinä.

Harrasteryhmät ovat joulutauolla
vkot 51-1.
Tunnit alkavat heti loppiaisen
jälkeen tiistaina 7.1.2020

Olethan huomannut, että ilmoittautuminen kevään
vapaina oleviin paikkoihin on alkanut?
Lasten ryhmät löytyy täältä:
https://www.svo.fi/harrasteryhmat/lastenryhmat-2018-2019/
Ja aikuisten ryhmät täältä:
https://www.svo.fi/harrasteryhmat/aikuistenryhmat-2018-2019/

Talvinäutös
Seuran talvinäytös järjestetään su 19.1.2020 UimahalliUrheilutalolla. Näytöksessä saamme ihastella syyskauden
tuotoksia. Näytöksiä on kaksi klo 13 ja 16 ja pääsääntöisesti
jokainen ryhmä esiintyy vain kerran.
Ryhmäsi ohjaaja/valmentaja informoi kummassa näytöksessä
lapsesi esiintyy.

Lippuja saa ostettua ennakkoon Hoika-rekisterin kautta tästä linkistä
(rekisteröityneet) :
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?
sid=46&TapahtumaID=5743
Linkki rekisteröitymiseen, jonka kautta sisäänkirjautumisella pääsee
lomakkeen täyttöön:
https://go.hoika.net/public/Rekisterointi.aspx?
sid=46&TapahtumaID=5743
Linkit aukevat 2.1. klo 9
Lippujen hinnat:
Aikuiset 12€, lapset 5€, sylilapset ilmaiseksi
Kahden näytöksen lippu; aikuiset 18€, lapset 10€

VALMENNUS

Välinemestaruudet ratkottiin
Seinäjoella 30.11.-1.12.2019
SVO järjesti 12-14 -vuotiaiden SM-sarjan ja yli 12-vuotiaiden
kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut. Kilpailijoita oli yli 1000 ja
joukkueita oli yhteensä 113. Olemme saaneet jälkikäteen valtavasti
kiitosta hyvin järjestetyistä kilpailuista. Kiitos kuuluu meidän seuran
mahtavalle kökkäväelle, joka hoitaa homman kuin homman.
Ilman teitä ei kilpailuja olisi järjestetty. Kiitos!
Seinäjoen Voimistelijat menestyivät kilpailuissa.

LILIACILLE
KULTAA

DIANELLALLE
PRONSSIA

Liliac joukkue voitti
14-16v. kilpasarjan kultaa
ennätyspistein 35,650.

Dianella saavutti pisteet
17,800 ja voitti 12-14v.
kilpasarjan hopeaa.

Seura onnittelee joukkueita hienosta menestyksestä!

SEURAVAATETILAUS

Piruetin seuravaatetilaus
6.1.-26.1.2020
Piruetin seuravaatetilaus on auki tammikuussa
kolme viikkoa. Huomioittehan, että tilaukset täytyy
tehdä tuona aikana, kun tilauslinkki on voimassa.
Seuraava seuravaatetilaus tehdään syksyllä 2020.
Tilauksen jokainen perhe tekee itse ja maksu
suoritetaan suoraan Piruetin
sivuilla: https://www.piruetti.fi/seurat
Tilauksen pääsee tekemään aktivointikoodilla:
svoperhe
Tilaukseen pystyy ostamaan muitakin tuotteita
Piruetin tuotevalikoimasta, mutta meidän
sopimushintaiset seuravaatteet aukeavat etusivulle
automaattisesti.
Kevytuntuvatakki tilaus tehdään Hoikan kautta ja
siitä lisätietoja vuoden alussa.

Jos perheenne joulukortit jäi hankimatta, niin
muistathan aineettoman lahjamme, hallihankkeen
#svoperhettä -kampanjan.
Näin saat nimesi hallin seinälle pysyvästi.
Olethan ollut auttamassa meitä alkuun historian
uudessa luvussa.
https://www.svo.fi/hallihanke/svoperhetta/

Haluamme kiittää jokaista perhettä kuluneesta
kaudesta. Joululomalla kerätkäämme voimia
tulevaan kevääseen ja nautitaan läheistemme
seurasta.
Hyvää joulua jokaiseen kotiin ja liikunnallista uutta
vuotta 2020!

Seinäjoen Voimistelijoiden puolesta

Anne Tarpio
Toiminnanjohtaja

