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1. Svo-perheen visio ja arvot 

 

 

 

 

 

• Seinäjoen Voimistelijat on kuin 
pohjalainen talo: 
Kynnys matalalla, seinät leveällä ja 
katto korkealla. Annamme avaimet 
aktiiviseen ja terveelliseen elämään 
tarjoamalla laadukasta, 
monipuolista ja innostavaa 
voimisteluliikuntaa sekä harraste-
että kilpailutasolla.

VISIOMME

• AVOIN
• YHTEISÖLLINEN 
• OSAAVA
• KANNUSTAVA

ARVOMME
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2. Positiivinen CV 

 

 Tapahtumakäsikirja 

 

 Ohjaajan käsikirja 

 

 Voimistelijan-ja harrastajanpolku 
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 Mimmit Special-ryhmä/ SVO:n Special Olympics-ryhmä 

 

 Joukkuevoimistelun Komia cup 4.5.2019 
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3. Yleistä seurasta  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että 

mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja 

tavoitetasoilla. Kausi oli seuran 91. toimintavuosi ja yhdistystoiminta jatkuu vielä 

seuraavankin kauden 2019-2020. 

Toiminnan painopistealueena ovat lapset ja nuoret, joille halutaan tarjota terveyttä edistävä 

harrastus jo lapsuudesta alkaen. SVO:n tarjontaan kuuluu monipuolinen 

liikuntamahdollisuuksien valikoima eri-ikäisille voimistelun harrastajille kullekin sopivalla 

tavoite- ja taitotasolla.  

SVO:n toiminta on jakautunut harrasteliikuntaan ja kilpaurheiluun. Lisäksi järjestämme 

erilaisia liikuntatapahtumia ja kilpailuita. Tarjoamme harrasteliikuntaa lapsille, nuorille ja 

aikuisille. SVO tekee yhteistyötä Seinäjoen kaupungin, Pohjanmaan liikunnan ja urheilun, 

Voimisteluliiton ja paikallisten urheiluseurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa 

kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja voimistelun olosuhteiden parantamiseksi. SVO:n 

valmennusryhmissä voi kehittyä kilpaurheilijana joukkuevoimistelussa, kilpa-aerobickissa ja 

tanssillisessa voimistelussa. Seuralle on laadittu joukkuevoimistelun ja kilpa-aerobick:n 

valmennusjärjestelmät. Tätä kautta seuraan on saatu lisää harrastajia ja pystytty tekemään 

entistä pitkäjänteisempää työtä. Seuran järjestämät tapahtumat, kilpailut ja näytökset 

esittelevät voimistelulajeja ja tarjoavat elämyksiä yleisölle. Harrasten seurassamme voi 

kilpailla Telinevoimistelussa ja Akrobatiavoimistelussa.  

SVO:n Jäsenmäärä kasvoi noin prosentin ja oli 776(771). Alle 19-vuotiaita tyttöjä ja poikia oli 

yhteensä 550 (568) sekä 19 vuotta täyttäneitä naisia ja miehiä 226 
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Seura-aapinen on muotoutunut Seinäjoen voimistelijoiden käsikirjaksi. Seuran toimintalinjaa 

on avattu siinä mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti. Siitä on tullut käytännöllinen 

työkalu, johon on auki kirjoitettu seuran kattavasti toimintatavat. Seura-aapinen on elävä 

käsikirja jota päivitetään vuosittain ja se on kaikkien luettavissa seuran kotisivuilla. 

Kaudella 2018-2019 on laadittu Tapahtumakäsikirja ja ohjaajan käsikirja.  

Tapahtumakäsikirjaan on koottu mahdollisimman kattavasti käytännön ohjeita erilaisten 

tapahtumien järjestämistä varten. Ohjeistuksissa lähdetään tapahtuman hakemisesta ja 
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tapahtuman budjetin laadinnasta ja päädytään purkamiseen ja tavaroiden palauttamiseen 

toimistolle. Tapahtumakäsikirjassa on pyritty huomioimaan seuran omat tapahtumat, liiton 

meille myöntämät tapahtumat ja muut mahdolliset tapahtumat. Tapahtumissa noudatetaan 

myös liiton kilpailuiden järjestämisohjeita ja oman tapahtumakäsikirjamme ohjeistukset 

pohjautuvat liiton ohjeisiin.  

Ohjaajan käsikirjaan on koottu kaikki ohjaamisen kannalta oleelliset tiedot ja toimintatavat. 

Jokainen uusi ohjaaja saa käsikirjan aloittaessaan seurassa ohjaajana.  

Tapahtumakäsikirja ja ohjaajan käsikirja löytyvät myös seuran kotisivuilta.  

 

Toiminnan painopisteitä toimintavuonna 2018- 2019 olivat: 

 

A) Seuran arvojen ja strategian mukaisen toiminnan kehittäminen 

 

Seuralla on strategia vuosille 2017-2022, jolloin seura täyttää 95 vuotta. Strategiassa olleet 

tavoitteet ovat lähestulkoon täyttyneet.  

On laadittu johtokunnalle ja tiimeittäin vuosikellot toimintakaudesta 2016-2017 lähtien, 

Seura-aapinen, voimistelijanpolku harraste ja kilpapuolelle. Jäsenmäärä on kasvanut.  

Seuramme on saanut Olympiakomitealta Lasten-ja nuorten liikuttamisen 

tähtiseuratunnuksen. Haimme yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa Suomi Gymnaestarda 

suurtapahtumaa vuodelle 2022. Seurassamme on ollut päätoiminen 

nuorisovalmennuspäällikkö kaksi vuotta ja 1.7.2019 alkaen tehtävä muuttui 

toiminnanjohtajaksi. Olosuhteiden kehittämiseksi on tehty määrätietoisesti töitä useamman 

vuoden ajan ja laitettu seuran taloutta kuntoon sitä silmällä pitäen. Tältä osin voidaan sanoa, 

että on alettava miettiä uusia strategioita ja tavoitteita.  

Tavoitteenamme oli saada joukkuevoimistelussa yksi joukkue SM-tasolle keväällä 2019. Tämä 

tavoite voi toteutua aikaisintaan keväällä 2021. Emme ole löytäneet nuorta alle 18-vuotiasta 

nuorta nk. Hang Around-jäseneksi oppimaan yhdistystoiminnasta ja johtokunnassa 

toimimisesta, joten etsintä jatkuu.  

Huomio kiinnittyy jatkossa erityisesti talouteen. Sitä on hoidettu tarkasti ja se mahdollistaa 

olosuhteiden parantamisen merkittävällä tavalla tulevaisuudessa. Talous on keskiössä 

jatkossakin ja noussee entistä suurempaan rooliin juuri olosuhteiden kehittämisen vuoksi. 

 

B) Tapahtumakäsikirja 

 

Seuran toimintalinjaa vahvistamaan on koottu laaja tapahtumakäsikirja. Se otettiin käyttöön 

syksyllä 2018. Tapahtumakäsikirjasta on tarkoitus tulla elävä ja vuosittain päivittyvä 

toimintaohje. 
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Seuramme järjestää paljon tapahtumia ja seuraan tulee koko ajan uusia toimijoita vanhojen 

jäädessä pois. Siksi on erityisen tärkeää siirtää monistettavassa muodossa tietoa 

toimintatavoistamme seuraaville tapahtumien järjestäjille.  

Tapahtumia järjestäessämme olemme myös huomanneet, että jokaisesta tapahtumasta oppii 

uutta. Toisaalta kaikkea mitä yksitäisen tapahtuman järjestämiseen tarvitaan, ei pysty 

kirjoittamaan muistiin.  Tämä vuoksi palaverit ja muu tapahtumainfo ovat 

tapahtumakäsikirjan rinnalla ensiarvoisen tärkeässä roolissa tapahtumia järjestettäessä.  

Tapahtumakäsikirja löytyy seuran kotisivuilta.  

 

C) Ohjaajan käsikirja 

 

Seuraan on luotu kattava ohjaajan käsikirja. Se otettiin käyttöön keväällä 2019. Käsikirjassa 

ohjaajat saavat perustietoa tärkeistä asioista. Mitä lomakkeita seuralle tulee toimittaa? Miten 

palkanmaksun kanssa toimitaan? Kuinka pitkä on toimintakausi? Milloin näytökset joulu/talvi 

ja kevätnäytökset pidetään? Käsikirjasta löytyvät ohjaajien pelisäännöt, velvollisuudet ja 

ohjeita vahinko-ja tapaturmatilanteisiin.  

Ohjaajan käsikirja käydään läpi syksyn ohjaajapalaverissa ennen kauden alkua. Jokainen uusi 

ohjaaja saa ohjaajan käsikirjan omakseen ja se löytyy myös seuran kotisivuilta.  

 

D) Toiminnanjohtajan rekrytoiminen 

 

Toiminnanjohtajan rekrytoiminen tuli ajankohtaiseksi keväällä nuorisovalmennuspäällikön 

ilmoitettua hakeutuneensa toisiin tehtäviin. Johtokunta kävi kokouksessa vilkasta keskustelua 

aiheesta ja päädyimme yksimielisesti siihen että haemme seuralle toiminnanjohtajaa keväällä 

2019. Rekrytointi suoritettiin avoimesti seuramme tiedotuskanavien kautta. Saimme useita 

hakemuksia määräaikaan mennessä ja haastattelujen jälkeen toiminnanjohtajaksi valittiin 

Anne Tarpio. Asia julkistettiin kevätnäytöksessä 17.5.2019. Toiminnanjohtaja aloitti työssään 

1.7.2019. 

Toiminnanjohtajan tehtävänä tulee olemaan seuratoiminnan organisointi ja kehittäminen, 

harrastustoiminnan kehittäminen, jäsenmäärän kasvattaminen sekä sidosryhmäyhteistyö 

seuramme yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Toiminnanjohtajan työn kuva muotoutuu syksyn 2019 aikana. 
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E) Mimmit- Special 

 

Tavoitteenamme oli perustaan rytmiseen voimisteluun keskittyvä ja kilpaileva erityislasten- 

ja nuorten voimistelukouluryhmä ja vakiinnuttaa se osaksi seuran toimintakulttuuria. Tässä 

tavoitteessa onnistuttiin. Seurassa on nyt oma Special Olympics ryhmä, Mimmit Special. He 

harjoittelivat kerran viikossa valmentajiensa johdolla. Ryhmä esiintyi seuran syys-ja 

kevätkatselmuksissa ja joulu-ja kevätnäytöksissä.  

 

F) Kilpa-aerobic:n kehittäminen 

 

Kilpa-aerobic:n valmennus on erityisosaamista, jota muilla alueemme seuroilta ei löydy. On 

tärkeää säilyttää laji seurassamme ja alueelle. Kilpa-aerobic on tällä hetkellä ainoa laji 

seurassamme jossa on SM-tason urheilijoita. Tästä syystä laji oli erityisenä painopisteenä 

seurassamme kaudella 2018-2019. Tämä näkyi erityisinä panostuksina lajiin. 

Harrastajamäärä oli kauden alkaessa 24 ja kauden päättyessä 29. Kasvua on siis tullut vuoden 

aikana 20%.  

 Lajilta toivottiin erityistä näkyvyyttä SVO:n somekanavilla. 

 Yksi valmentaja aloitti Kilpa-aerobickin korkeimman lajitutkinnon suorittamisen  

Varalan urheiluopistossa. Seura kustansi koulutuksen. 

 Tehtiin tiivistä yhteistyöstä Tampereen Sisun kilpa-aerobickkareiden kanssa. SVO:n  

KA väki mm. piti yhteisleirin heidän kanssaan Tampereella. 

 Tuomareita ja valmentajia pyrittiin saamaan lisää. 

 Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kävivät puhumassa kilpa-aerobickin 

vanhempainillassa syksyllä 2018. 
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G) SVO:n voimistelijan-ja harrastajanpolku  
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Seuraan on luotu voimistelijan-ja harrastajanpolku. Ne kattavat kaikki seuran kilpalajit ja 

harrastepuolen. Kuviosta ilmenee miten eritasoiset voimistelijat voivat edetä seurassamme 

harrastaen ja kilpaillen.  

Voimistelijanpolku löytyy seuran kotisivuilta.  

 

H) Telinevoimistelun-ja akrobatiavoimistelun kehittäminen 

Kaudella pyrittiin kehittämään telinevoimistelua- ja akrobatiavoimistelua. 

 Muodostettiin kolmen eri tason ryhmiä 

o Alkeisryhmät, jotka olivat jo olemassa 

o Jatkoryhmät, jotka harjoittelevat kerran viikossa, mutta jossa kävivät jo 

hieman edistyneemmät/taitavammat harrastajat 

o ”Harraste-kilpa” ryhmät jotka harjoittelivat kaksi kertaa viikossa.  

 Telinevoimistelijoiden yhteinen leiripäivä Kuortaneen urheiluopistolla, jota 

seura tuki. 

 Akrobatiavoimistelun kilparyhmä Astrantia osallistui kilpailuihin Espoossa. 

Seura tuki kilpailumatkaa.  

 Telinevoimistelun harraste-kilparyhmä osallistui alueelliseen 

Staratapahtumaan Isossakyrössä.  

 Olosuhteiden kehittämisessä on otettu huomioon nimenomaan telinelajit ja 

heidän harrastusolosuhteittensa parantaminen. 

 Molemmat lajit osallistuivat valmennusryhmien syys-ja kevätkatselmuksiin ja 

joulu-ja kevätnäytöksiin. 

 Kilpailevat ryhmät kutsuttiin valmennusryhmien palkitsemistilaisuuteen. 
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4. Organisaatio  
 

Johtokunta 

Puheenjohtaja ja taloustiimin vastaava Johanna Keski-Jyrä 

Varapuheenjohtaja ja valmennustiimin vastaava Sirkku Tuomi 

Sihteeri Marika Ojala 

Tapahtumavastaava Sirkku Tuomi 

Tiedotus- ja markkinointivastaava Heidi Sivunen ja Ulla Yli-Kohtamäki 

Koulutus-ja kalustevastaava Kirsi Usvaranta 

Lasten ja nuorten toiminnan vastaava Elina Hakala 

Kilta- ja aikuisten harrastetoiminnan vastaava Pirkko Vettenranta 

 

Työntekijät: 

Toimistosihteeri Mari Korpela 

Nuorisovalmennuspäällikkö Henni Takala (1.8.2017 alkaen) 

 

 

5. Kokoukset  
 

 Seinäjoen voimistelijat ry:n sääntömääräiset syys- ja kevätvuosikokoukset 

pidettiin 7.11.2018 ja 3.4.2019 

 Johtokunta kokoontui 11 kertaa 

 Johtokunnan kehittämispäivä pidettiin lauantaina 18.8.2018 

 Svo:n Kilpa-aerobickin vanhempainilta pidettiin 21.8.2018 

 Ohjaajapalaverit järjestettiin syksyllä ja keväällä 

 Valmentajapalaverit järjestettiin syksyllä ja keväällä 

 Joukkuevoimistelun Komia Cup:n kisapalaverit järjestettiin Apila-kirjaston 

Jaaksi-salissa. 

 

 

6. Talous 

Seuran toiminta on rahoitettu jäsen-, harraste- sekä valmennusmaksuilla sekä järjestetyillä 

tapahtumatuotoilla. Kaupungilta seura saa vuosittain toiminta-avustuksen ja seuralla on 

muutamia yhteistyökumppaneita, joiden tuella toimintaa osaltaan rahoitetaan.  

Talouteen on viimeisinä vuosina kiinnitetty erityistä huomioita. Tämä näkyi mm. siinä, että 

kassavirtoja on seurattu säännöllisesti kokouksissa ja näin pystytty paremmin ennakoimaan 

tuloja ja menoja. 

Olemme keränneet varoja olosuhteiden parantamiseksi. Ylijäämä on kerätty nk. 

olosuhderahastoksi, jolle tulevaisuudessa on iso tarve.  
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Seuran budjetti toimintavuonna 2018-2019 on ollut  177 000€.  

Tilintarkastajana toimi HTM Sirpa Hemminki ja varalla HTM Marjo Lähteenmaa 

 

 

7. Harrasteliikunta 

Aikuiset, lapset ja nuoret 

Harrasteliikuntatiimin puheenjohtajan on ollut Pirkko Vettenranta ja toisena jäsenenä Elina 

Hakala apuna johtokunnan varajäsenet. Yhteyttä pidettiin koko vuoden joko puhelimitse ja 

usealla tapaamisella. Kauden alussa pidettiin harrasteryhmien ohjaajapalaveri. Siinä käytiin 

läpi voimistelukauteen liittyviä asioita sekä ohjaajat allekirjoittivat työsopimukset. 

Ohjaajille perustettiin WhatsApp-ryhmä, jonka kautta informoitiin ohjaajia ja tiedotettiin 

poissaoloista. Näin saatiin melko helposti sijaisia eikä ryhmiä tarvinnut peruuttaa. 

Keväällä lupautuneet ohjaajat eivät kaikki pystyneetkään aloittamaan ohjausta, joten kesän ja 

alkusyksyn aikana tapahtui vielä muutama rekrytointi. Keväällä anotut salivuorovaraukset 

saatiin, joten kaikille ryhmille oli harjoituspaikka. Telinevoimistelu on nostanut suosiotaan 

seurassamme. Ryhmät ovat alkeisryhmistä lähtien täynnä. Ohjaajiksi saatiin uusia lajin 

harrastajia. Toisena ryhmänä akrobatiavoimistelu kasvatti suosiotaan. Tyttöjumpat, 

jumppakoulu ja terminaattorit vetävät osallistujia vuodesta toiseen. Aikuisten puolella 

vesijumppa ja ladyjumppa ovat suosittuja unohtamatta itämaista fuusiotanssia. 

Talven aikana järjestettiin koulutus. Etenkin nuoret ohjaajat, joilla ei ollut koulutuksia takana, 

pyrittiin kouluttamaan.  

Seuran passipäivään osallistuttiin harrasteryhmistä aktiivisesti. Harrastetiimi oli mukana 

passipäivän järjestelyissä. Kaikki ryhmät eivät olleet vielä valmiita tekemään esitystä 

joulunäytökseen, mutta kevätnäytökseen saatiin kaikilta ryhmiltä esitys. 

Keväällä aloitettiin ohjaajien rekrytointi uudelle kaudelle. Toukokuussa tilanne näytti hieman 

huolestuttavalta, mutta salivaraukset jätettiin joka tapauksessa liikuntatoimelle. Kesän aikana 

täydennettiin ohjaajien joukkoa. Seuraavat uudet ryhmät pyritään aloittamaan syksyllä: 

showtanssi, kepparikerho, wanna be ballerina, streetdance pojille, kehon ja mielen rentoutus 

aikuisille ja aikuisten akrobatiavoimistelu. 
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8. Valmennus-ja kilpatoiminta 

 

Valmennus- ja kilpailutoiminnassa lajeina ovat olleet menneellä toimintakaudella 

joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, tanssillinen voimistelu sekä rytminen voimistelu. 

Joukkuevoimistelussa oli kauden aikana 10 joukkuetta ja tanssillisessa voimistelussa viisi 

joukkuetta. Kilpa-aerobicissa oli 1 joukkue, 2 ryhmää, 1 trio sekä 7 yksilöä. 

Valmennusryhmissä oli kilpa-aerobicin puolella 29 voimistelijaa, joukkuevoimistelun puolella 

yhteensä 156 voimistelijaa ja tanssillisessa voimistelussa 58 voimistelijaa. Valmennuspuolella 

aloitettiin myös toimintaa erityislapsille ja -nuorille kun Special Olympics -rytmisen 

voimistelun ryhmä aloitti toimintansa. Viime kaudella mukana oli 4 voimistelijaa. 

Harjoituskertoja valmennuspuolella oli ikäryhmästä riippuen, kahdesta viiteen kertaan 

viikossa. Kisamenestystä kaudelta löytyy jokaisesta lajista, myös kansainvälisiä edustuksia 

menneen kauden aikana oli joukkuevoimistelussa sekä rytmisessä voimistelussa. 

Valmennuspuolen ohjelmia sai ihastella kauden aikana muun muassa kisakatselmuksissa niin 

syksyllä kuin keväällä sekä perinteisissä joulu- sekä kevätnäytöksissä. 

Kaudella 2018-2019 valmennustiimiin kuuluivat Anne Tarpio, Mia-Marja Kuusela, Henni Aro, 

Neea Kivipelto, Tiia Ojala, Hymy Larimo-Tullila ja Hanna Pihlajaniemi. Valmennustiimi 

organisoi kevätkaudella kaksi passipäivää 10.12 2018 ja 6.5 2019.  Valmennustiimin tehtäviin 
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viime toimintakaudella kuuluivat myös seuran valmennuksen leirin järjestäminen sekä 

valmennusryhmien palkitsemistilaisuuden suunnittelu ja organisointi. Kauden 2018-2019 

kilpa- ja valmennusryhmien palkitsemistilaisuus järjestettiin Niemistön koululla tiistaina 

11.6. Paikalle oli kutsuttu valmentajat sekä urheilijat perheineen.  

Valmennuksen leiri järjestettiin 6.-7.6 2019 Urheilutalolla ja leirille osallistuivat seuramme 

joukkuevoimistelun Zinnia- sekä Tilja ikäluokat. Leirillä oli oman seuramme valmentajien 

lisäksi tunteja pitämässä entinen Olarin Voimistelijoiden OVO-Teamin joukkuevoimistelija 

Jenna Ala-Vahtola, joka on voimistelu-urallaan voittanut useita arvokisamitaleja. Kauden 

aikana valmennuksen puolella kävi muitakin vierailevia kouluttajia kuten esimerkiksi 

tammikuussa 2019 oman seuramme joukkuevoimistelijakasvatti Mira Syrjälä sekä rytmisen 

voimistelun olympiaurheilija Katja Volkova joulukuussa 2018. Katja Volkovan pitämään 

harjoitukseen osallistui myös Vaasan Vasamattarien 10-12 -vuotiaiden Dellaria joukkue, 

jonka kanssa Tiljatiimi aloitti yhteistyön ja tapaamisia menneen toimintakauden aikana oli 

kolme. Rytmisen voimistelun nuori lupaus Aurora Arvelo harjoitteli myös Urheilutalolla 

syyskuussa 2018 kohti nuorten olympialaisia ja seuramme nuoret voimistelija pääsivät 

ihailemaan huippuvoimistelua omalla kotisalilla. Kilpa-aerobicin puolella leireiltiin 

yhteistyössä Tampereen Sisun kanssa syyslomalla syksyllä 2018 Tampereella Ikurissa sekä 

talvella oli seuran oma järjestämä aerobicleiri. 

Kesällä 3.-5.6.2019 järjestettiin jälleen myös Voimistelun kesäleiri. Leiri oli suunnattu 7-12-

vuotiaille tytöille ja pojille lajitaustaan katsomatta. Leiri sisälsi ohjattua voimistelullista ja 

liikunnallista toimintaa esim. telinevoimistelua, akrobatiaa, joukkuevoimistelua, 

välinevoimistelua ja tanssia. Leirillä oli mahdollisuus myös aamu- ja iltapäiväkerhoon.  

Edellisenä vuotena perustettu valmennustrio jatkoi työskentelyään ja tähän työryhmään 

kuuluivat Mia-Marja Kuusela, Henni Aro ja Anne Tarpio. Heidän toimenkuvaansa kuuluivat 

valmennustoiminnan kehittäminen, SM-polun suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen, seuran 

valmentajien yhteistyön kehittäminen, valmennuksen kokonaisuuden organisointi sekä 

valkkukahviloiden ideointi. Valkkukahvila -toimintaa jatkettiin vanhaan tapaan ja 

valkkukahviloissa valmentajat kerran kuussa kokoontuivat vaihtamaan kuulumisia sekä 

pohtimaan yhdessä valmennuksen ajankohtaisia asioita, joita kauden aikana olivat 

muunmuassa joukkuevoimistelusäännöt käytännössä sekä voimistelijan ja valmentajan polku 

SVO:ssa. 
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MERKITTÄVÄT MENESTYKSET KAUDELLA 2018-2019 

Rytminen voimistelu: 

Mimmit Special          Edustaminen Stara tapahtumassa Lapualla 

Veera Luhtanen         Naantali Special Olympics kisoissa 2-levelillä 3 pronssia 

ja 1 hopea sekä British Open Down Syndrome 

Gymnastic Championships- kilpailuissa Englannissa 2-

levelillä 4 kultaa.  

Joukkuevoimistelu: 

Minesia             3./12. 16-20v. Kilpasarjojen mestaruuskilpailut Imatralla   

                  Pisteet: 17,65+17,65=35,3   Syksy 2018 

                  4./22 16-20 v. Kilpasarjojen mestaruuskilpailut Jyväskylässä 

                  Pisteet: 18,3 +18,35=36,65                                Kevät 2019 

Liliac                 3./25. 14-16 v. Kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut Imatralla  

                  Pisteet 17,85+ 16,4=34,25                                     Syksy 2018 

                  4./38 14-16 v. Kilpasarjojen mestaruuskilpailut Jyväskylässä 

                  Pisteet:17,2+17,7=34,9                                   Kevät 2019 

Dianella             6./51 12-14 v. Kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut Vantaalla 

                  Pisteet finaalissa 16,45                                   Syksy 2018 

8./39. 12-14 v. Kilpasarjojen mestaruuskilpailut Espoossa 

Pisteet finaalissa 16.550                               Kevät 2019 

Team Tilja             10-12 v. Kello Cup Oulussa,kategoria 1                      Kevät 2019 

                 pisteet 17,250 ja sijoitus 1. 

 

                  KV-edustus PNV Cupissa, alkukilpailun sija 8./16      Kevät 2019 

                  Timanttijoukkue 10-12 -vuotiaiden sarjassa 
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Tilja Flex             10-12 v. Kello Cup Oulussa, kategoria 1                     Kevät 2019 

                  pisteet 16,683 ja sijoitus 2. 

                  Timanttijoukkue 10-12 -vuotiaiden sarjassa 

Tilja Flex 1             10-12 v. Illusion Cup Vaajakoskella, kategoria 1        Syksy 2018 

Tilja Flex A             10-12 v.Illusion Cup Vaajakoskella, kategoria 1         Syksy 2018 

Tilja Point                            10-12 v. Kolmen lajin kilpailut Tampereella,  

   kategoria 4    Syksy 2018 

    10-12 v. Kello cup Oulussa, kategoria2 Kevät 2019 

Tilja X                 10-12 v. Kello Cup Oulussa, kategoria 4 Kevät 2019 

Tilja Flic            10-12v. Illusion Cup Vaajakoskella, kategoria 7 Syksy 2018 

                  10-12v. Komia Cup Seinäjoella, kategoria 7 Kevät 2019 

Zinnia Omega             8-10 v.Kello Cup Oulussa, kategoria 2                        Kevät 2019 

Zinnia Alpha             8-10v. Illusion Cup Vaajakoskella, kategoria 7           Kevät 2019 

 

Tanssillinen voimistelu: 

Dahlia                                      12-15v.Tanvo Cup2 sija 9. ja tanssillisen voimistelun 

valtakunnallisissa kilpailuissa sija 6. 

Amorella  12-15 v. Lumo tapahtuman hopeakategoria 

  Tanvo cup 2 sija 5. 

  Tanssillisen voimistelun valtakunnallisissa kilpailuissa sija 4. 

Poema                 Yli 20v. Pohjanmaan Lumo Kultakategoria 

                  Tanvo cup2 sija 7. ja Tanvo Cup 3 sija 7. 

                  Tanssillisen voimistelun valtakunnallisten kisojen 7. sija. 

Koriana             Yli 40 v. Pohjanmaan Lumo Kultakategoria 

                 Tanvo Cup2 sija 4.  ja Tanvo Cup3 sija 2 
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                  Tanssillisen voimistelun valtakunnallisten kisojen 5. sija 

                  Suomen Cupin kokonaissijoitus 2.                 

Rugosa             Yli 40 v. Pohjanmaan Lumo Kultakategoria 

                 Tanvo Cup2 sija 7. 

                  Tanssillisen voimistelun valkakunnalisten kisojen sija 8. 

Kilpa-aerobic: 

ND-tiimi         

Ryhmä             Cup 4 Jyväskylä 5. sija ja Cup 5 Turku 5. sija             Syksy 2018 

                  (Nuolivirta, Skoglund, Rautiainen, Pessinen ja Heimonen) 

            GR-sarja        Cup 1 Kajaani 3./9 sija. ja Cup 2 Oulu 3./10. sija       Kevät 2019 

                  (Nuolivirta, Skoglund, Rautiainen, Pessinen ja Heimonen) 

Trio             Trio-08 Cup5 Turku 5. sija                                Syksy 2018 

              (Nuolivirta,Skoglund ja Rautainen) 

Yksilösarja         Sandra Skoglund Cup 2 Oulu 11./58                           Kevät 2019 

3lk Yksilösarja        Elli Kirjonen 9./24. Mestaruuskilpailut Kevät 2019 

AG-tiimi 

    4lk yksilöt         Iida Manninen Cup 5 Turku 13. sija             Syksy 2018 

                  Lotta Sivunen Cup 5 Turku 4. sija                                Syksy 2018 

                 Lotta Sivunen 3./46                                    Kevät 2019 

    4lk ryhmä         Cup 1 Kajaani 3./15 ja nousupistet SM-sarjaan          Kevät 2019 

                  (Metsälä, Kousku, Ylimäki, Järvelä ja Usvaranta) 

    Ag2 yksilö         Siiri Ranta-Lassila Cup 4 Jyväskylä 13.sija                 Syksy 2018 

                  Siiri Ranta-Lassila Cup 2 Oulu 9./24  

                ja paikka SM-kilpailuihin                                 Kevät 2019 

     

Kilpa-tiimi 4lk             Joukkue: Cup 4 Jyväskylä ja Cup 5 Turku sija 10       Syksy 2018 

                  (Haukkala, Männistö, Leppälä ja Hevonkoski) 
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                  Yksilö Bea Tuikka Cup 1 Kajaani 21./50                      Kevät 2019 

                  Yksilö Camilla Vähälaakso Cup 2 Oulu 26./46.           Kevät 2019 

JOUKKUEVOIMISTELUN TAPAHTUMAT 2018–2019 

Joukkueet: Voimistelukoulu 2012, Voimistelukoulu 2013, Zinnia ikäkausivalmennus (Zinnia 

Alpha ja Omega), Tilja ikäkausivalmennus (Tilja Point, Team Tilja, Tilja Flex, Tilja Flex 1., Tilja 

Flex A, Tilja Flic), Dianella, Liliac ja Minesia. 

Valmentajat: Henni Aro, Anna Keski-Jyrä, Jenni Yli-Salmi, Roosa-Maaria Louhimaa, Mikaela 

Miilumäki, Niina Ojanen, Emmi Silvonen, Mira Saarinen, Aino Puroaho, Veera Koivula, Sini 

Poikonen, Mia-Marja Kuusela, Anne Tarpio, Neea Kivipelto, Jenna Varjanto, Sofia Kotkaniemi, 

Iida Kuoppala, Camilla Riskula, Saara Nurro, Emilia Ryssy, Josefina Ketola ja Milla Lähde.  

Kilpailut 2018–2019: Syksyllä 2018 ja keväällä 2019 joukkueet ovat osallistuneet 

Voimisteluliiton järjestämiin Stara tapahtumiin ja kaupunki Cup-kilpailuihin sekä 

kilpasarjojen mestaruuskilpailuihin. Osa joukkueista on lisäksi osallistunut seurojen 

järjestämiin Cup-kilpailuihin. 

Leirit 2018-2019: Tiljat osallistuivat kauden aikana voimisteluliiton alueringin leirille 

Kuortaneella. 

TANSSILLISEN VOIMISTELUN TAPAHTUMAT 2018-2019 

Joukkueet: Amorélla, Dahlia Poema, Rugosa ja Koriana 

Valmentajat: Hymy Larimo-Tullila, Mira Saarinen, Juuli Pihlajaniemi, Jenni Rätti ja Vera 

Haapasalmi 

Kilpailut 2018-2019: Syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana joukkueet osallistuivat 

Voimisteluliiton tanssillisenvoimistelun kilpailuihin sekä alueellisiin Lumo tapahtumiin. 

Leirit 2018-2019: Poema osallistui kauden aikana valtakunnalliselle tanssillisen voimistelun 

leirille Kisakalliossa. 

KILPA-AEROBICIN TAPAHTUMAT 2018-2019 

Joukkueet: ND-tiimi, AG-tiimi ja Kilpatiimi 
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Valmentajat: Hanna Pihlajamäki, Henni Aro, Maaret Koskinen ja Ella Järvenpää 

Kilpailut 2018-2019: Kauden aikana joukkueet ja yksilöt osallistuivat Voimisteluliiton Cup-, 

Kilpasarjojen mestaruus-sekä Suomenmestaruus kilpailuihin. 

Leirit 2018-2019: ND-leirillä Sandra Skoglund, Amanda Heimonen, Aada Pessinen, Neea 

Rautiainen ja Anni Nuolivirta. Ikäkausi 1 rinkileirillä Kukka Ylä-Pöntinen, Camilla Vähälaakso 

ja Amanda Haukilehto sekä ikäkausi 2 rinkileirillä Siiri Ranta-Lassila. 

 

9. Tapahtumat ja kilpailut 

 

Toiminnallisen juhlavuoden jälkeen seura ajatteli vetävänsä hieman henkeä ja keräävänsä 

voimia tapahtumien osalta. Tämä ei silti tarkoittanut, että seura olisi ollut toimettomana, vaan 

aikaan saatiin silti melkoisesti! 

Seura järjesti yhteisen joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien palaverin syksyllä 2018. 

Palaverissa uudet jojot ja rahot saivat vinkkejä kokeneimmilta konkareilta avoimen 

keskustelun kautta. Lisäksi PLU:n seurakehittäjä Kirsi Martinmäki oli kertomassa 

varainhankinnasta ja uudistuneista seurojen verotusasioista.  

Syyskatselmus seuran valmennus- ja kilpajoukkueille järjestettiin 9.10.2018. Katselmuksen 

järjestämisvuorossa olivat Liliac ja Tilja Point. Katselmusta oli seuraamassa noin 400 katsojaa. 

Joukkuevoimistelulla vuorossa olivat välineohjelmat. 

Joulunäytös järjestettiin 8.12.2018 Uimahalli-Urheilutalolla. Joulunäytöksiä järjestettiin kaksi, 

koska seuralla oli positiivinen ongelma, esiintyviä ryhmiä oli niin paljon. Näytökset jaettiin 

alle 12- vuotiaiden esityksiin ja yli 12- vuotiaiden esityksiin. Kaiken kaikkiaan päivän aikana 

esiintyjiä oli huimat 620. Ensimmäisessä näytöksessä 426 ja toisessa 227. Näytökseen 

tunnelmalliset valot ja muun lavatekniikan hoiti Mika Kivisalo. Yleisöä molemmissa 

näytöksissä oli yhteensä noin 800.  

Kevätkatselmus oli viikolla 11, 13.3.2019. Katselmuksen järjesti Kilpatiimi, AG-tiimi ja Poema. 

Katselmuksessa olivat mukana joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic ja tanssillinen voimistelu. 

Myös tätä katselmusta oli syksyn tapaan seuraamassa noin 400 henkilöä.  

Seura järjesti Komia Cupin 5.5.2019 onnistuneesti. Kilpailut avasi Boom Kah- laululla 

Seinäjoen Naislaulajat. Kilpailun johtajina toimivat Heidi Sivunen ja Ulla Ylä-Kohtamäki. 

Kilpailuissa oli yhteensä noin 95 joukkuetta ja voimistelijoita 1000. Viime vuoden tapaan 

kilpasarjojen lisäksi oli mukana harrastesarjat. Yleisöä oli saapunut seuraamaan 650. 

Kökkäläisiä tarvittiin kisojen järjestämiseen yli 80 henkilöä. Seuran omat Special Olympics 

voimistelijat saivat esittää myös omat kisa-ohjelmansa väliajalla. Seuran joukkueista 

kilpailivat Zinnia Alpha, Zinnia Omega, Team Tilja, Tilja Flex, Tilja point, Tilja X, Tilja Flick ja 

Dianella.  
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Kevätnäytös pidettiin 15.5.2019 Uimahalli-Urheilutalolla. Kaikki joukkueet kilpa- ja 

harrasteryhmistä pääsivät esiintymään, mutta osaa ryhmistä yhdistettiin, ettei näytös venyisi 

liian pitkäksi. Kevätnäytöksessä esiintyikin 642 voimistelijaa. Lippuja näytökseen myytiin 

yhteensä 559. Kultaisen ohjaajamerkin (25v) sai Jaana Kuusisaari. Pronssiset ohjaajamerkit 

(5v) saivat Aino Puroaho ja Marika Perälä. Pitkäaikainen valmentaja Henni Takala kukitettiin, 

tämä oli toistaiseksi hänen viimeinen kevätnäytös seuran valmentajana. Lisäksi uusi 

toiminnanjohtaja Anne Tarpio julkistettiin.  

Valmennus- ja kilpajoukkueiden palkitsemistilaisuus järjestettiin nyt viidettä kertaa. Tilaisuus 

järjestettiin Niemistön koululla. Tilaisuudessa oli kakku- ja kahvitarjoilu voimistelijoille ja 

heidän perheilleen. Jokaisen joukkueen voimistelija palkittiin ruusulla, sekä lisäksi 

kunniakirjalla palkittiin jokaisesta joukkueesta valmentajan tai ohjaajan kriteerein yksi 

voimistelija. Lopuksi esiintyi valmennusryhmistä koottu kuoro.  

 

Lisäksi joukkueille jaettiin erikoispalkinnot: 

Team Tilja   Vuoden Joukkue- tittelillä 

 Liliac   Vuoden kehittyjä 

Minesia   Kilpailumenestys 

Mimmit Special Kilpailumenestys 

Koriana  Kilpailumenestys 

Alla lueteltu erityspalkinnot: 

Killan malja Tilla Tuuri  

Vuoden yhteistyökumppanit Alitar  

Vuoden pikkuvoimistelija Alma Ranta 

Vuoden seuratoimija Sirkku Tuomi  

Vuoden jojo Hanna Rautava  

Vuoden voimisteluperhe Hyyryläiset  

Vuoden apuvalmentaja Veera Haapasalmi 

Vuoden ohjaaja Anne-Mari Luhtasaari  

Vuoden valmentaja Aino Puroaho  

Vuoden voimistelija Siiri Ranta-Lassila  
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10. Koulutus 

 

Seura kannustaa ohjaajiaan ja valmentajiaan osallistumaan erilaisiin koulutuksiin, jotta 

laadukas ohjaus ja voimistelijan kehittyminen toteutuvat niin harraste- kuin kilpapuolella. 

Seuralle myönnettiin Voimisteluliiton puolesta Koulutuslisenssi, jonka avulla voidaan kahden 

vuoden aikana järjestää Voimisteluohjaajan startti-koulutus kaikille aloittaville ohjaajille. 

Ensimmäiseen koulutukseen osallistui 2019 vuoden alussa 16 ohjaajaa. Seuraava koulutus 

järjestetään syksyn 2019 kuluessa. 

Olemme tukeneet taloudellisesti myös eri lajien peruskoulutuksiin ja tuomarikoulutuksiin 

osallistuvia. 

 Joka syksy järjestetään myös seuran joukkueiden joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille 

yhteinen koulutus/keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi käytännön juttuja erilaisten 

juoksevien asioiden hoitamiseen liittyen sekä päivitetään mahdollisia uusia asioita. 
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 Seuraavan EA-koulutuksen järjestämisajankohtaa mietitään tarpeen mukaan. 

 

 

11. Viestintä- ja markkinointi  

 

Seuran viestintä ja markkinointi painottuu sosiaalisen median kanaviin. Facebookissa seuralla 

on seuraajia n. 1200 ja Instagramissa n.1500. Tämän lisäksi suurimmalla osalla joukkueista on 

omat sosiaalisen median tilinsä. Kuviin liitetään #svo tai #svoperhettä hästäg, jolloin kuvat on 

helpompi löytää. Pyrimme tuomaan voimistelun lähelle meidän seuraajiamme, myös niitä 

arkisia voimistelun hetkiä, ei pelkästään tähtihetkiä. 

Myös tapahtumissa pyrimme välittämään tunnelmia sosiaalisen median välityksellä. 

Paikallinen sanomalehti Ilkka on tehnyt juttuja tapahtumistamme sekä Team Tiljan 

menestyksestä.  Harrastekauden alkaessa ilmoitamme harrasteryhmistämme Epari-lehdessä.  

Seuramme nettisivut ovat saaneet uuden ja modernimman ilmeen. 

 

 

 

 



 

24 
 

12. SVO-tuotteet  

 

Osana seuran yhteneväistä ilmettä on muutaman vuoden ollut käytössä Seura-asu. 

Tähän kuuluu edustusasuna käytettävät seuran sininen takki ja narupunttihousut. 

Seuravaatteiksi luokitellaan myös saman toimittajan, eli Piruetin, mustat trikoot, mustat 

shortsit, fuksian värinen toppi sekä pitkähihainen paita myös fuksian värisenä. 

Uutena seuratuotteena lanseerattiin kevyttoppatakki, joka on väriltään musta ja varustettu 

seuran logolla. Sitä on saatavilla sekä senttikoossa että aikuisten koossa. 

Seuratuotteita tilataan jokaisen kauden alussa kun joukkueiden kausi käynnistyy. Samassa 

yhteydessä johtokunta tarkistaa hinnat. Seuratuotteet ovat vapaasti kaikkien hankittavissa. 

Facebookiin on luotu Svo:n seuravaatteiden kirpputori, jonka kautta jäsenistömme voi ostaa 

ja myydä seuratuotteita. Tästä on tullut suosittu seuravaatteiden vaihtokanava.  

Muut seura/fanituotteet: 

 Kökkäpaita, jonka voi ostaa tai lainata talkootöihin 5€ panttia vastaan 

 SVO-kassi, kangaspussi, jossa on kaikki kevään 2016 avainsanat 

 Reppu-pussukka seuramme logolla 

 Pukupussi 

 SVO-lippu 

 

13. Kiltatoiminta  
 

ks. erillinen liite 

 

 


