JÄSENKIRJE 3 / 2021-2022
Lokakuussa Seinäjoen Voimistelijoiden 100% omistama Saltos Oy piti yhtiökokouksen
ja hallituksessa jatkaa puheenjohtaja Ulla Yli-Kohtamäki,
Piinu Hyyryläinen, Antti Hyyryläinen, Anne Tarpio sekä
varajäsenenä uusi jäsen Niina Ylä-Autio.
Salillamme on kuluneen kuukauden aikana pyörinyt kuvaajia, niin Voimisteluliiton kuin
seuran puolesta. Odotamme kovasti, että saamme nähdä valmiit tuotokset ja jakaa ne
teidän kanssanne.
Lokakuussa on käynnistelty valmennusryhmien kilpailukautta ja pääsimme pitkästä
aikaa ihastelemaan seuran syyskatselmuksessa valloittavia esityksiä yleisön kera. Kiitos
jokaiselle, joka saapui paikalle tai katsoi esityksiä livestriimin välityksellä.
Nämä ovat ainutlaatuisia hetkiä esiintyville urheilijoille.
Jos joku jäsenistämme on kiinnostunut lähtemään Suomi Gymnaestradaan ensi
kesänä, mutta myöhästyi ilmoittautumisesta, niin teethän pikaisesti alustavan
ilmoittautumisen osoitteeseen: svogymppi@gmail.com.
Syysterveisin,
Anne Tarpio
toiminnanjohtaja
Seinäjoen Voimistelijat

TIETONURKKA

Lokakuun tietonurkan jakaa markkinointi- ja tiedotustiimi.
Seuran toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri yhdessä kolmen johtokunnan
jäsenen ja markkinointiasiantuntijan kanssa muodostavat seuran markkinointi- ja
tiedotustiimin.
Markkinointi- ja tiedotustiimin tärkeimpinä tehtävinä on tiedottaa sekä seuran
jäsenille ajankohtaisista asioista että kasvattaa Seinäjoen Voimistelijoiden
houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja tunnettuvuutta kuten myös kehittää ja ylläpitää
yhteistyökumppanisuhteita. Kaikessa toiminnassamme päämääränämme on
toimia avoimesti, vastuullisesti ja positiivisessa #svoperhettä-hengessä.
Seinäjoen Voimistelijat on parhaillaan mukana Erityistä Voimaa -hankkeessa,
jossa kehitetään Voimisteluliiton strategian mukaisesti kaikille avoimia ja
saavutettavia harrastemahdollisuuksia. Hankkeen aikana kehitettäviä
toimintamalleja ja -tapoja tuodaan esiin tulevien kuukausien aikana seuran
sivustolla ja somekanavissa.
Onko sinulla ajatuksia ja kehitysehdotuksia markkinointi- ja tiedotustiimille?
Vinkkejä tapahtumien ja kilpailujen striimaukseen, somepostauksiin, seuran
verkkosivuille tai markkinointiviestintään? Haluamme kehittää toimintaamme ja
toivomme ajatuksia juuri sinulta! Käy jättämässä kommenttisi lomakkeen kautta
https://forms.office.com/r/BZiua7idju .
Ota seurantaan Seinäjoen Voimistelijat eri kanavissa!
#svoperhettä
svo.fi
Instagram @seinajoenvoimistelijat_svo
Facebook Seinäjoen Voimistelijat
TikTok @seinajoenvoimistelijat

Harrasteliikunta

Isänpäivänä 14.11. on harrasteryhmien tunnit peruttu.
Vietetään päivää läheisten seurassa.
Myös Avoin treeni on siltä päivältä peruttu.
Kohta meillä aukeaa aikuisten liikunnan
kevätkauden ilmoittautumiset. Pysyhän kuulolla ja
nappaa oma paikkasi ajoissa!
Seuraaviin aikuisten ryhmiin voi hypätä
mukaan vielä kesken kauden alennetulla hinnalla:
Aikuisten telinevoimistelu
Bailamama2baby®
Ladyjumppa
Toiminnallinen liikkuvuus
Virtaavaa liikettä
Lasten ryhmistä poikien telinevoimistelu ryhmä
kaipaa kovasti uusia harrastajia. Viettehän tietoon
tätä loistavaa mahdollisuutta harjoittaa mm.
fyysisiä ominaisuuksia toisen lajin rinnalla
ammattitaitoisessa ohjauksessa! 🤩
Seuraavissa lasten ryhmissä on vielä vapaita
paikkoja:
Jumppakoulu 2017
Tanssillinen voimistelu 12-15 v
Tanssitunti yli 7 v

VASTUULLISUUS
SVO:SSA
Seurassamme on aloitettu vastullisuustyö, joka on
tärkeä osa jokaisen seuran toimintaa.
Tuomme jokaisessa jäsenkirjeessämme teille
tietoon, miten eri vastuullisuuden osa-alueet
seurassamme näkyy.
Seuramme ohjaajat, valmentajat ja johtokunnan
jäsenet ovat suorittaneet Väestöliiton "Et ole yksin" verkkokoulutuksen osana vastullisuustyötämme.
Koulutus antaa työvälineitä puuttua epäasialliseen
käytökseen, häirintään ja väkivaltaan.
Kaikilla on oikeus harrastaa ilman pelkoa.
Oletko sinä kuullut Et ole yksin -palvelusta?
Jokainen harrastaja, vanhempi, toimihenkilö,
työntekijä, tuomari voi olla yhteydessä kyseiseen
palveluun ja pyytää apua omiin pelkoihin tai
kohdattuihin epäkohtiin.
https://www.etoleyksin.fi

Seuran vastuullisuustyön yhteyshenkilö on Ulla Yli-kohtamäki.
Ullaan voi olla yhteydessä:
ulla.yli-kohtamaki@svo.fi

VALMENNUSTOIMINTA

Suurin osa kilpa- ja valmennusryhmistä aloittelevat kilpailukauttaan.
Valmisteluja on tehty pitkään. On hankittu uusia pukuja, koristeltu
vanhoja, hiottu uusia kuvioita, tutustuttu uusiin välineisiin, opeteltu
uusia koreografioita, tutustuttu uusiin joukkuekavereihin. Nyt kaikki on
valmista. On aika loistaa ja nauttia kauden aikana tehdystä työstä.
Tsemppiä ihan jokaiselle seuramme urheilijalle.
Loista ja nauti lavalla! 🤩
Viime kevään joukkuevoimistelun 12-14v. SM-kilpailut siirrettiin
koronan vuoksi tälle syksylle. Seurastamme on liki 10 vuoden
jälkeen edustus SM-sarjassa. Tilja ikäkausijärjestelmä teki hyvää
yhteistyötä vuosia, jonka tuloksena syntyi Team SVO prejunior.
Joukkue sijoittui Mynämäellä järjestetyissä SM-kilpailuissa 15. ja jäi
finaalipaikasta vain 0,1 pisteellä.
Joukkue suuntaa katseensa jo kevään 2022 kilpailuihin.

Seura järjestää la 13.11.
joukkuevoimistelun
Koria POP Cup kilpailun
Uimahalli-Urheilutalolla
Kilpailujen järjestelyt vaativat jälleen suuren ponnistuksen
kilpailutyöryhmältä sekä meidän valtavan hyvältä talkooporukalta,
josta olemme enemmän kuin kiitollisia.
Tulettehan sankoin joukoin seuraamaan kilpailujamme ja
kannustamaan joukkueet hyviin suorituksiin.
Lisätietoja aikatauluista ym. löytyy täältä.
Lippuja kilpailuihin voi ostaa ainoastaan Tiketin kautta. Linkki lipun
ostoon tulee Kisanetin sivuille sekä Facebook tapahtumaan.
Kilpailut livestriimataan ja lähetystä pystyt seuraamaan täältä.
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