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AVOIN – OSAAVA – YHTEISÖLLINEN – KANNUSTAVA
Marraskuun pimeys on yllä, mutta onneksi seuramme on täynnä aurinkoisia jäseniä,
jotka tuovat iloa arkeemme.
Marraskuu on seurassamme toiminnan aikaa. Voimisteluliitto on myöntänyt
Seinäjoen Voimistelijoille 1-tason koulutuslisenssin. Koulutuslisenssi oikeuttaa
seuramme kouluttautuneita kouluttajia ohjaamaan liiton koulutuksia seuran
sisäisesti. Näin saamme helposti siirrettyä tietotaitoa heti käytäntöön ja pureutumaan
arjen haasteisiin sekä tarjoamaan laadukasta toimintaa. Marraskuun alussa
apuohjaajat ja -valmentajat tutustuivat Hymy Larimo-Tullilan opastuksella
ohjaamisen alkeisiin.

LAATU

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

HALLIHANKE

KÄY TUTUSTUMASSA
#SVOPERHETTÄ -RAHOITUKSEEN, JONKA
AVULLA VOIT AUTTAA MEITÄ HANKKIMAAN
UUTEEN HALLIIMME PUOLAPUUT TAI
PALAN KANVEESIA. JO 50 EUROLLA PÄÄSEE
MUKAAN RAKENTAMAAN UNELMAAMME.
SAAT NIMESI MYÖS KUNNIATAULUUN,
JOTKA OVAT OLLEET ALUSTA SAAKKA
TUKEMASSA HALLIN RAKENTAMISTA.
https://www.svo.fi/hallihanke/svoperhetta/

Olethan huomannut, että meillä on erilaisia yhteistyökumppanuuspaketteja, joiden
avulla yritykset voivat lähteä tukemaan hankettamme. Onko sinulla tuttuja, joille
voisit tätä suositella? Tarvitsemme teidän jokaisen apua yhteisen unelmamme
saavuttamiseksi. Välineinvestointi on suuri ja tarvitsemme siihen rahoitusta.
Lisätietoja löytyy seuran nettisivuilta tai seuran toiminnanjohtajalta.
https://www.svo.fi/hallihanke/yrityksille/

YHTEISÖLLISYYS

Pari viikkoa sitten järjestimme Voimisteluliiton
kanssa yhteistyössä Stara-tapahtuman. Tapahtumassa
oli historiallisesti kuusi eri lajia edustettuina.
Stara-tapahtumassa jokainen lapsi on tähti. Tapahtuman
kautta lapset saivat ensikosketuksen kilpailemisen
maailmaan. Stara-tapahtumaan voi osallistua, vaikka itse
tehdyllä ohjelmalla. Laittakaahan korvan taakse ensi kevättä ajatellen, jos
kotonanne asuu lapsi, joka haluaisi esiintyä yksin tai yhdessä ystäviensä kanssa.

Stara-tapahtuman yhteydessä järjestettiin VAU:n (Suomen Vammaisurheilu- ja
liikunta ry:n) kanssa historian suurimmat Special Olympics rytmisenvoimistelun
kilpailut. Kilpailijoita osallistui ympäri Suomen ja palaute tapahtumasta oli positiivista.
Kilpailijat kannustivat toisiaan mahtaviin suorituksiin ja iloitsivat aidosti toistensa
onnistumisista.

Elle Kuusela toi seuraamme kaksi kultamitalia
alle 10 vuotiaiden sarjassa välineillä pallo ja
vanne.

Veera Luhtanen voitti pronssia yli 14 vuotiaiden
sarjassa sekä nauhalla että narulla.

KANNUSTAMINEN

Kevätkauden harrasteliikuntatunteihin ilmoittautuminen alkaa joulukuun aikana.
Seuraathan ilmoittelua! Käy tutustumassa jo etukäteen tuntitarjontaamme:
www.svo.fi

Suurin osa valmennusryhmäläisistämme ovat jo päättäneet kilpailukautensa tältä
syksyltä. Mitaleita seuraan tuli jälleen runsaasti.

Sarjanousijat 10-12v. Team Tilja ja Tilja Flex
nappasivat syksyn kovatasoisista kilpailuista
kolme pronssimitali ja kaksi hopeamitalia.

Kolmen lajin kilpailuissa Tampereella 5lk trio
Järvelä, Kuosku ja Ylimäki voittivat kilpailuista
pronssia.

3lk joukkue Heimonen, Nuolivirta, Pessinen,
Rautiainen ja Skoglund voittivat pronssia Kolmen
lajin kilpailuissa Tampereella.

5lk yksilö Sini Järvelä saavutti ennätyspisteet
17,150 ja saavutti pronssia Kolmen lajin
kilpailuissa Tampereella.

OSAAVA

Kaikille lapsille avoin Passipäivä ma 9.12. Urheilutalolla!
Passipäivään ovat tervetulleita ihan kaikki lapset, vaikka
et olisi voimistelua aikaisemmin harrastanutkaan.
Passipäivässä saat voimistelupassin, ellet sitä jo omista.
Passista voit suorittaa voimisteluliikkeitä erilaisissa
voimistelupisteissä. Mukaan tarvitset urheilulliset
sisäliikuntavaatteet.
Liikumme seuraavanlaisesti:
• klo 17-18.30 3-6 vuotiaat
• klo 18.30-20 yli 7 vuotiaat

”Voimistelupassi on
lapselle konkreettinen
osoitus taitojen
karttumisesta. Passin
liikkeet ja liikesarjat ovat
ikäryhmälle sopivia
voimistelun perusliikkeitä
ja ne ohjaavat
laadukkaaseen ja
turvalliseen
perusvoimisteluun.”

Ei ennakkoilmoittautumista!

Osallisuus

Jos lapsenne on kiinnostunut minkä tahansa ryhmän toiminnasta, otathan
yhteyttä ryhmän ohjaajaan/valmentajaan tai toiminnanjohtajaan. Ryhmät
aloittavat uuden kauden valmisteluja ja nyt on hyvä hetki käydä tutustumassa eri
lajeihin tai ryhmiin.
Uusia seuratuotteita on saatavilla tulevan viikonlopun Välinemestaruuskilpailuista.
SVO LAKUJA!
(Kouvolan
lakritsi)
10€

Vielä muutamia joulukalentereja
jäljellä á 13€

Ensi viikonloppuna Seinäjoella järjestetään suuret, yli 1000 voimistelijan
kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut sekä 12-14v. SM-välinemestaruuskilpailut.
Tule katsomaan huikeita suorituksia ja kannustamaan seuramme joukkueet
Dianella ja Liliac hyviin suorituksiin! Viikonloppu on täynnä sykähdyttäviä hetkiä.
Tule ja koe ne kanssamme! Ennakkolippuja voi varata perjantaihin klo 14 saakka
osoitteesta: svo.liput@gmail.com

JÄSENEDUT 2019-2020
Olemme saaneet kaksi uutta
yhteistyökumppania:
Kangaskeskus sekä
Miloff Boutique.
Lisätietoja seuran nettisivuilta.

Tänä vuonna perheiden
joulunaika rauhoitetaan ja
seuran joulunäytös pidetään
Talvinäytöksenä su 19.1.2020
Urheilutalolla
Onnea TeamGym joukkueet
Valio akatemian myöntämästä
stipendistä!

Iloa harmaaseen marraskuuhun,
Seinäjoen Voimistelijoiden puolesta
Anne Tarpio
toiminnanjohtaja
anne.tarpio@svo.fi
p. 050 3141432

