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Tiedotus
Vaikka korona meitä kovasti pitelee neljän seinän
sisällä, me seurassa suunnitelemme jo kovasti
tulevaa kautta.
Käythän antamassa palautetta kuluneesta
kaudesta 2019-2020. Linkki on auki 17.5.
saakka.
Tahdomme jo tässä vaiheessa kiittää ajasta
ennen koronaa sekä ennen kaikkea koronan
aikana saadusta tuesta teiltä jäseniltä.

Linkki harrasteryhmien kyselyyn:
https://fi.surveymonkey.com/r/78J7QRD
Kyselyyn vastaaminen vie n. 3min.
Huom. Valmennuspuolen kyselylinkki on
toimitettu joukkueen whatsapp ryhmään.
Johtokunnassa on parisen vuotta sitten otettu
käyttöön varajäsenen paikka. Nyt etsimmekin
muutamaa varajäsentä joukkoomme. Onko
sinulla taitoja joita haluaisit hyödyntää
seurassamme? Onko asioita joihin haluaisit
vaikuttaa? Varajäsenen tehtäväkuvaukset
löytyvät seura-aapisesta.
Jos innostuit, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan
anne.tarpio@svo.fi

Ilmoittautumiset
syksyn ryhmiin
Seuran nettisivuille on jo päivitetty tulevan
kauden tuntitarjontaa sekä hinnasto. Omalla
hallilla toteutettavien tuntien aikataulut on jo
harrastepuolen osalta nähtävillä.
Odottelemme koulujen salivuoroja saapuvaksi
kesäkuun aikana, jolloin voimme julkaista koko
tarjontamme.
Jos lapsesi on tänä kautena (2019-2020)
harrastanut seurassamme telinevoimistelua,
akrobatiavoimistelua tai akroclubia, ovat he
etuoikeutettuja valitsemaan saman lajin ryhmän
ensi kauden tarjonnasta. Sama etuus koskettaa
myös aikuisten telinevoimistelua sekä
akrobatiavoimistelua.
Ilmoita itsesi tai lapsesi Hoikan kautta tulevan
kauden ryhmään jo ensi viikolla 4.-10.5.
Tarkistamme jokaisen ilmoittautuneen ja
merkitsemme paikan vastaanotetuksi.
Ilmoittautumisesta ei tule vielä laskua. Lasku
muodostuu vasta ensi syksynä.
Huom. Jos lapsesi on ollut jatko- tai kilparyhmässä
tulee heidän tehdä ilmoittautuminen nettisivujen
ohjeiden mukaisesti.

Muihin ryhmiin ilmoittautuminen alkaa Hoikan
kautta 3.8.2020. Seuraa ilmoittelua!

Voimisteluliiton
Etä-Stara
Voimisteluliitto järjesti 25.4.
Etä-Staran, jossa lapset saivat
esittää valmisohjelmia tai itse
tehtyjä ohjelmiaan. Rosea ja
Mimmit-Special osallistuivat kotona
kuvatuilla videoillaan Staraan.
Kiitos aktiiviset tytöt, valmentajat ja
vanhemmat. Voit käydä katsomassa
tyttöjen mahtavat esitykset
joukkueiden omilta instatileiltään:
@mimmitspecial_svo
@rosea_svo

Kuulumisia
kentältä
Valmennusta järjestetään tällä
hetkellä etävalmennuksella. Hiki
on virrannut, vaikka yksin
kotona harjoitellaankin.
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Zinnia-ikäkauden treeneissä
mennään kohti uusia
tavoitteita.

TeamGymin
voimistelijat viettivät
valtakunnallista
seurapaitapäivää
kotona.

Halliprojekti
Halliprojekti etenee kovaa vauhtia ja kohta on
sisätilatkin valmiit odottamassa telineiden ja
kanveesien asentamista. Kuvissa huhtikuussa tehtyjä
työvaiheita, jotka ovat jo loppusuoralla.

Hallihanketta ovat tukemassa:

LAJIKUMMIT:
• OT-Con (teamgym)
• Atria (teamgym)
• Fresh Sallad & Deli (telinevoimistelu)
• Härmän Liikenne (joukkuevoimistelu)
• ProPrint (joukkuevoimistelu)
• J. Rinta-Jouppi (kilpa-aerobic)

TELINEKUMMIT:
• NTcab (joukkuevoimistelu)
• Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen
(joukkuevoimistelu)
• Rioxx (teamgym)
• FinCap (joukkuevoimistelu)

SININEN SYDÄN -tuki:
• Aluetaito
• SP-koti
• Rakennustoimisto PRM
• Etelä-Pohjanmaan Katsastus
• RL-Maalaus
• Omena Terveys
• Lakeuden Aluesuojaus
• Eepee
• Käyttöauto
• Revisol
• Mokki Invest
• Seinäjoen Energia

Hyvää vappua toivottavat
vapputreenien muodossa:
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Dianella
joukkue
perheineen
Rosean
ikäkaus
i

Tilja Flic
Team Tilja ja Tilja Flex

Aurinkoista kevättä toivotellen,
SVO johtokunnan puolesta
Anne Tarpio
Toiminnanjohtaja
anne.tarpio@svo.fi

