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Tiedotus
Maailmaa vavisuttanut Covid-19 alkaa
ainakin osittain hellittämään myös
seuratoiminnassa. Kiitos jokaiselle
seuramme jäsenelle siitä tuesta mitä
olemme korona-aikana saaneet.
Te jäsenet olette olleet ymmärtäväisiä,
kulkeneet rinnalla ja tsempanneet.
Kiitos! Teemme työtä teitä varten.

Seuran kevätvuosikokous
järjestetään Elinkeinotalolla
ti 2.6. klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Ilmoittautumiset harrasteryhmiin
alkaa 3.8.2020 klo 9.00.
Lisätietoja löytyy seuran
nettisivuilta.

Ensi syksyn
tarjonta
Oletko jo käynyt tutustumassa ensi
syksyn tarjontaan?
Tulossa on paljon uutuuksia!
Kiinnostaisiko aloittaa liikkuminen pitkästä aikaa
tai ensi kertaa elämässäsi? Tule yksin tai kaverin
kanssa. Lue lisää ILO-ryhmästä täältä.
Sinä iäkkäämpi poika?
Oletko ollut kökkimässä
montakin kertaa viimeisten
vuosien aikana?
Kökkä-poikien oma ryhmä
aloittaa toimintansa
syksyllä.
Tule humoristiseen
liikuntaryhmään.
Voit löytää itsesi myös
esiintymislavalta.
Idean isänä ovat toimineet
itse kökkä-isät. Lisätietoja
löydät täältä.

Miehille on luvassa myös ei-esiintyvä liikuntaryhmä.
Aikuisten tuntitarjonnasta löydät lisätietoja täältä.

LASTEN JA NUORTEN
TARJONTA
Oma hallimme mahdollistaa lasten ja nuorten
liikuntaryhmien lisäämisen sekä lajikirjon kasvun.
Telinevoimistelua voi harrastaa alkeis-, jatko- ja
kilparyhmässä. Pojille alkaa syksyllä kauan odotettu
oma telinevoimisteluryhmä.

Pojille on tulossa
myös TeamGym
ryhmä, josta löydät
lisätietoja täältä.

Ensi kautena tarjontaamme palaa Freegym. Freegym
on variaatio mm. parkourista. Myös Minibic palaa
tarjontaamme vuoden tauon jälkeen, kuten myös
motoriikkaliikka.
Uutuutena puolestaan on luvassa
Trampoliinivoimistelu. Käy tutustumassa lajiin täältä.
Ulkoiluagentit valtaavat ensi syksynä pihapiirit säässä
kuin säässä.
Vieterisankarit-ryhmä on tarkoitettu meneville lapsille,
joilla voi olla hankaluuksia pärjätä muissa lasten
ryhmissä. Silloin tämä on kuin sinulle tehty!
Lasten ja nuorten tuntitarjonnan kokonaisuudessaan
löydät täältä.

Palautekyselyn tuloksia

Palautekyselyssä kysyimme pisteytyksellä 1-4
jäseniemme tyytyväisyyttä seurassamme.
Jos voimme todeta, että meillä on huippu jäsenet,
niin palautekyselyn perusteella meillä on myös
huippuohjaajat ja -valmentajat.
Kyselyn perusteella harrastepuolen ohjaajiin
ollaan oltu tyytyväisiä keskiarvolla 3,5 ja
valmentajiin 3,6. Huikea palaute meidän tuntien
vetäjille!
Kuinka tyytyväinen olet seuran toimintaan?
Harraste- ja valmennuspuolen keskiarvo oli
molemmissa 3,3. Hieno tulos!
Miten laadukkaana koet SVO:n toiminnan?
Harrastepuolella keskiarvo 3,5 ja
valmennuspuolella 3,3.
Kiitos! Teemme tämän eteen jatkuvasti töitä.
"Ihanaa, että myös aikuisille järjestetään matalan
kynnyksen ryhmiä! Ryhmä kirjava, antoi monia
hauskoja ja hulvattomia treenejä, itsensä ylittämistä ja
onnistumisen hetkiä. Kiitos, että seurana
mahdollistatte tämän."
"Palautteet otetaan tosissaan"

Rakentavat palautteet on jo osittain käyty läpi ja
työ jatkuu. Tämän myötä toivomme teistä jokaisen
tuntevan kuuluvansa #svoperheeseen.

KÖKKÄÄ PUKKAA
Palautekyselyssä saimme myös palautteen:
"Kökkätyö pitää kulut pieninä ja parhaimmillaan
yhdistää ihmisiä."
Voimme yhtyä tähän palautteeseen. Kökässä voi
myös olla hauskaa ja siellä voi syntyä mielettömiä
ideoita. Hallimme alkaa olemaan siinä vaiheessa, että
kesäkuussa saamme aloittaa kanveesin, parkettin ja
telinesalin rakentamisen. Siinä tarvitsemme teidän
apua! Yhdessä menemme kohti unelmaa ja taataan
lapsille laadukkaat voimisteluolosuhteet.
Saimme myös palautetta, että "harrasteryhmien
lapsien vanhempia voi kysyä kökkiin mukaan".
Otamme neuvosta vaarin ja ilmoittelemme kökän
aikataulun koko seuraväelle. Pysy kuulolla!

Huom! Seuran toimisto muuttaa
uusiin tiloihin kesäkuun aikana.
Meidät löytää jatkossa uudesta
osoitteesta:
Jalostajankuja 4
60100 Seinäjoki
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