SEINÄJOEN VOIMISTELIJAT
JÄSENKIRJE 2/2019-2020
AVOIN – OSAAVA – YHTEISÖLLINEN – KANNUSTAVA
Syksyn harrasteliikuntatunnit ovat alkaneet syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Tarjonnassamme on paljon vanhoja tunteja, mutta mukaan on otettu myös uusia
tuttavuuksia. Osaan tunneista mahtuu vielä mukaan. Käyhän tutustumassa
tarjontaamme www.svo.fi. Rekisteröidy näppärästi käyttäjäksi
https://www.svo.fi/harrasteryhmat/ilmoittautuminen/ ja hyppää toimintaamme
mukaan.
Syyslomaviikon harrasteryhmät ovat lomailleet ja tunnit jatkuvat tämän vuoden
puolella aina viikolle 50 saakka. Pyhäpäivät ja koulujen salivuoroperuutukset
vaikuttavat toimintaamme ja voivat aiheuttaa treenikerran peruuntumisen.
Yritämme kuitenkin aina parhaamme mukaan etsiä kyseiselle viikolle korvaavan
vuoron.

Lasten ja aikuisten
harrasteliikunnan tuntien
hinnat on alennettu
21.10. alkaen.
Vinkkaathan kaverille, jos
hän on harrastusta vaille. J

Valmennusryhmämme ovat
aloittelemassa kilpailukauttaan. Seuran
syyskatselmus järjestettiin 10.10. Kiitos
kaikille katsojille. Teidän roolinne on
merkittävä. Urheilijat saavat
katselmuksessa suorittaa ensiesiintymisen uudella ohjelmallaan, mikä
on aina jännittävä tilanne. Seura toivottaa
kaikille kilpailu- ja valmennusryhmille
menestyksekästä syyskautta. Toivomme
teille jokaiselle onnistumisen riemua,
itsensä ylittämistä, tavoitteisiin
pääsemistä ja esiintymisestä nauttimista.
Olette meidän tähtiä!

Ennakkotietoa: Tänä vuonna perheiden joulunaika rauhoitetaan ja seuran
joulunäytös pidetään Talvinäytöksenä su 19.1.2020

UNELMISTA TOTTA!
Kuten varmasti olette mediasta
huomanneet seuramme saa vihdoin
omat toimitilat! Unelmista tulee
vihdoin totta ja meille on rakenteilla
oma halli, johon olemme menossa
vuokralle. Halli tehdään meidän kaikkia
harrastajia varten. Etenkin
telinevoimisteluryhmille meillä on ilo
kertoa, että saamme telinetilat, jossa
välineet saavat olla jatkuvasti
paikoillaan. Ohjaajien aika ei enää kulu
välineiden siirtelyyn tunnin alkaessa ja
päättyessä. Akrobatiavoimistelu saa
kunnon alustan missä harjoitella eikä
alastuloa tarvitse tehdä kovalle
betonilattialle. TeamGym saa puitteet,
jossa voi harjoitella esim. hyppyjä
volttimonttuun. Kilpa-aerobiccarit
saavat oman parkkettitilan ja
joukkuevoimistelijat saavat
Pohjanmaan ensimmäisen ja ainoan
joukkuevoimistelukanveesin. Meidän
harrasteryhmämme kuten akroclub,
terminaattorit jne. siirtyvät
tulevaisuudessa voimisteluhalliin.
Hallissa on myös lämmittely- ja
balettitila sekä kokoustila
isommallekin porukalle. Nyt
vanhempien ei tarvitse kokoustaa enää
pukuhuoneissa. ;) Kokoustiloja
pystytään vuokraamaan myös muille
tahoille, kuten kaikkia meidän

tilojamme. Hallilta löytyy
tulevaisuudessa myös pieni keittiö ja
oleskelutila, jossa urheilijat voivat
lämmittää eväitä ja tehdä läksyjä.
Hallista ja sen sisätilojen
rakentamisesta tulemme tiedottamaan
myöhemmin. Siihen tarvitsemme
teidän jokaisen kökkähenkeä!
Iloksemme olemme saaneet huomata,
että sitä seurastamme kyllä löytyy. J
#svoperhettä
”Seuraa on kehitetty tietoisesti
ammattimaiseen ja laadukkaampaan
suuntaan. Oma harjoitushalli on
pitkäjänteisen työn tulos ja luonnollinen
jatkumo sille, mitä seurassamme on
viimeisen kolmen vuoden aikana
tapahtunut. Meiltä löytyy osaamista, jota
haluamme jakaa tietona sekä ohjauksena
ja lajien vaatimissa olosuhteissa.” toteaa
Seinäjoen Voimistelijat ry:n hallituksen
puheenjohtaja
Johanna Keski-Jyrä.

Halliin liittyvät tiedustelut voi osoittaa
toiminnanjohtaja Anne Tarpiolle
anne.tarpio@svo.fi p. 050 3141432

JÄSENEDUT 2019-2020

Seuraavat yritykset tekevät kanssamme yhteistyötä kuluvan toimintakauden aikana.
Tarkemmat tiedot yritysten tarjouksista näet seuramme nettisivuilta kohdasta
”jäsenedut” https://www.svo.fi/seura/jasenedut/. Meillä ei ole käytössä
jäsenkorttia, joten riittää, kun mainitset olevasi Seinäjoen Voimistelijoiden jäsen.

Mukavia syyspäiviä toivotellen,
Seinäjoen Voimistelijoiden puolesta
Anne Tarpio
toiminnanjohtaja
anne.tarpio@svo.fi
p. 050 3141432

