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Kiitos Svo-perhe,
Olen saanut olla mukana johtokuntatyöskentelyssä kuusi vuotta.
Ensimmäiset viisi puheenjohtajana ja tämän viimeisen vuoden
varapuheenjohtajana. Tämän toimintakauden jälkeen astun
taustajoukkoihin ja jatkan voimistelun vaikuttamistyötä Voimisteluliiton
alueellisen vaikuttajaverkoston jäsenenä.
Tulin voimistelun pariin mukaan omien lasten harrastuksen kautta
vuonna 2007. Sain toimia ensin seitsemän vuotta oman lapsen
joukkueenjohtajana ennen johtokuntaan siirtymistä. Aktiivista
toimijuutta on tämän kauden jälkeen takana siis n. 12 vuotta. Olen
saanut olla mukana monissa eri tapahtumissa vuosien varrella. Mieleen
nousevat Sun Lahti 2012, Nice Run tapahtumat, Joukkuevoimistelun
kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut 2017 ja 2019, 90-vuotis juhlavuosi
2017, Vuoden urheiluseuraehdokkuus ja urheilugaala 2018, KilpaAerobickin kahdet SM-kilpailut 2012 ja 2020 ja monia muita tapahtumia.
Olen saanut olla näissä tapahtumissa monenlaisissa rooleissa äitinä,
keittiöllä, kisakansliassa, kuuluttajana, kilpailunjohtajana.
Vuodet ovat olleet antoisa ja seuran kehitys yhdeksi alueemme
suurimmista voimisteluseuroista on ollut huikea. Olen saanut tutustua
niin moniin upeisiin ihmisiin ja tehdä yhteistä työtä Seinäjoen
Voimistelijoiden kehityksen eteen. Monta voimistelu-unelmaa on
toteutunut näiden vuosien aikana ja se on ollut mahdollista
suunnitelmallisella ja määrätietoisella yhteistyöllä. Viimeisimpänä
toteutuneena unelmana Pop Pankki Areena. Seura jää hyviin käsiin ja
jään innolla odottamaan millaisia unelmia seuraavat sukupolvet
toteuttavat.
Sydämellinen kiitos teille kaikille näistä vuosista! Muistakaa vaalia seuran
vahvuuksia avoimuutta, yhteisöllisyyttä, osaamista, kannustamista,
kökkähenkeä ja #svoperhettä! Minun ajatukseni seuraavat teitä!
Johanna Keski-Jyrä
SVO:n varapuheenjohtaja

Harrasteliikunnan kausi 2020-2021
päättyy tällä viikolla.
Kuka olisikaan uskonut, että
koronavuodesta huolimatta pystyimme
pyörittämään toimintaamme lähes
normaalisti ja viemään kauden loppuun
saakka. Harmillisesti tapahtumia ja
näytöksiä emme pystyneet
järjestämään, mutta yritimme korvata
näitä virtuaalitapahtumilla.
Kauden aikana omalta hallilta ei tullut
yhtäkään koronatartuntaa. Siitä iso
kiitos teille jokaiselle, siitä miten
hienosti olette noudattaneet ohjeita!
Lämmin kiitos
jokaiselle
harrastajalle ja
perheelle!
Yhdessä selviittiin!

Kiitokseksi kuluneesta kaudesta
seuran tämän hetkiset jäsenet
voivat ilmoittautua ennakkoon ensi
syksynä POP Pankki Areenan
telinepuolella järjestettäville
tunneille.
Ilmoittautuminen alkaa 3.5. klo 9
ja päättyy 6.5. klo 23:59.
Näin pääsette ilmoittautumaan
supersuosituille tunneillemme!

Volttikoulussa harjoitellaan eteen- sekä taaksevoltteja ja näiden
liikkeiden erilaisia asentoja. Volttikoulu antaa hyvän mahdollisuuden
lähteä opettelemaan tai kehittämään erilaisia voltteja turvallisessa
ympäristössä, ohjaajan opastamana.
Kurssi järjestetään tiistaisin klo 17-18 POP Pankki Areenalla ja
kurssin hinta on 30€. Ohjaajana toimii Leena Risikko
Kurssipäivät:
4.5., 11.5., 18.5. ja 25.5.
Kursille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa.
Ilmoittautumiset tapahtuu Hoika-rekisterin kautta:
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx…

Haaveiletko oppivasi käsilläseisonnan tai haluaisitko lisävinkkejä
käsilläseisonnan harjoitteluun?
Kurssilla harjoitellaan käsilläseisonnassa vaadittavaa tekniikkaa, voimaa sekä
liikkuvuutta. Kurssille ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin
käsilläseisojat, harjoitteet skaalataan jokaisen taitotasolle sopiviksi.
Kurssi järjestetään tiistaisin klo 20-21 POP Pankki Areenalla ja
kurssin hinta on 30€. Ohjaajana toimii Leena Risikko
Kurssipäivät:
4.5., 11.5., 18.5. ja 25.5.
Kursille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa.
Ilmoittautumiset tapahtuu Hoika-rekisterin kautta:
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?
sid=46&TapahtumaID=6798

KEVÄTNÄYTÖS TOTEUTETAAN
TÄNÄ VUONNA VIDEOTALTIOINTINA.
LIPUN (ELI KATSELUOIKEUDEN) KEVÄTNÄYTÖKSEN
TALLENTEESEEN VOIT LUNASTAA TÄÄLTÄ:
HTTPS://LIVE.VIRTUALEVENTSTUDIO.FI/SVO-KEVAT
LIPPU 15 EUR / 1 KATSELUOIKEUS
PERHELIPPU 35 EUR / 5 KATSELUOIKEUTTA
KANNATUSLIPPU 50 EUR / 5 KATSELUOIKEUTTA
ESIINTYMISJÄRJESTYKSEN LÖYDÄT TÄÄLTÄ:
HTTPS://WWW.SVO.FI/UUTISET/VIRTUAALINENKEVATNAYTOS-29-4/
KIITOS, KUN TUET SEURAMME TOIMINTAA!

Seuran valmennusryhmät
kaikissa lajeissa ovat
osallistuneet
virtuaalikilpailuihin.
Suurimmalla osalla
kilpailukausi vielä jatkuu.
Hienoista menestyksistä
olemme saaneet nauttia jo nyt.
Tsemppiä kaikille
loppukauteen!

Komia cup virtuaalikilpailut järjestetää
la 8.5. klo 13.
Lisätietoja löytyy Kisanet -sivustolta.
Kilpailut striimataan ja on nähtävillä
täältä.
Lipun hinta on 15€
Luvassa mahtavia
joukkuevoimisteluesityksiä!

Sinä harrastaja!
Toivoisimme sinulta palautetta
kuluneesta kaudesta 2020-2021
Huom! Kilpa- ja valmennusryhmille
tulee oma kysely. Älä siis vastaa tähän.

https://forms.office.com/r/8Anh9mssPk
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