JÄSENKIRJE 2 / 2021-2022
Syyskyy on kulunut yhdessä hujauksessa. Harrasteryhmät on alkaneet pyöriä ja löytäneet
paikkansa ihmisten arjessa.
Me olemme tehneet jotain mikä on poikkeuksellista urheiluseuroissa ympäri
Suomen. Me olemme koronavuoden ja kausien aikana lisänneet
jäsenmääräämme yli 200:lla henkilöllä!
Tällä hetkellä meidän seurassa liikkuu viikottain 925 jäsentä.
Se on aikamoinen määrä ja mahtava nousu.
Seuramme haluaa profiloitua matalan kynnyksen lasten ja aikuisten harrasteryhmillä,
laatua ja turvallisuutta kunnioittaen. Toivomme, että soveltavan liikunnan ryhmät näkyvät
kaupungissamme ja perheet löytävät meidät.
Laatu kulkee punaisena lankana myös valmennus- ja kilpailupuolella, jossa haluamme
taata jokaiselle liikkuvalle lapselle ja aikuiselle turvallisen ja osaavan valmennuksen.
Seinäjoen Voimistelijoille on tärkeää, että jokainen tuntee olevansa osa #svoperhettä,
riippumatta siitä montako kertaa viikossa harjoittelee ja oletko lapsi vai aikuinen.
Toivomme, että myös sinä huoltaja koet olevasi osa #svoperhettä.
Jäsenistö muodostaa meidän seuran.
Kiitos, kun luotatte meihin.
Terveisin,
Anne Tarpio
toiminnanjohtaja
Seinäjoen Voimistelijat

TIETONURKKA
Tämän vuoden aikana tuomme jäsenistöllemme tutuksi seuran eri tiimien
tarkoitusta ja tehtävää. Tämän kuukauden tietonurkan jakaa Taloustiimi.
Taloustiimin jäseniä ovat seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
johtokunnan jäsen, toiminnanjohtaja, toimistosihteeri ja
ulkopuolinen talouden asiantuntija.
Taloustiimi ohjaa ja seuraa seuran taloutta ja hallintoa johtokunnan
päätösten mukaisesti. Taloustiimi tekee mm. seuran budjetin tulevalle
toimintakaudelle, määrittää harrastemaksut, leirien ja tapahtumien budjetit
ja hinnat, ohjaajien ja valmentajien palkat sekä valmennusmaksut.
Johtokunta seuraa kuukausittain kokouksissaan seuran kassavirtalaskelmaa.
Jokainen ohjaaja ja valmentaja allekirjoittaa kirjallisen työsopimuksen ja
kaikille maksetaan palkka verokortilla. Palkkatiedot ovat luottamuksellisia,
kuten joka alalla. Seuran ohjaajat ja työntekijät on vakuutettu. Yhdistyksellä
on samat vastuut ja velvoitteet työnantajana kuin muillakin aloilla. SVO on
monen nuoren ensimmäinen työpaikka.
SVO kouluttaa työntekijöitään ja pitää tärkeänä tarjota laadukasta ja
turvallista toimintaa kaikenikäisille, sekä harraste-, kilpa, että
valmennusryhmille. Seuran saamat Tähtiseuratunnukset lasten ja nuorten,
sekä aikuisten liikuttamisesta ovat siitä merkkinä.

Harrasteliikunta

Seuran liikuntaryhmät ovat täyttyneet kovaa vauhtia.
Joihinkin ryhmiin mahtuu vielä harrastajia.
Olisko näistä joku sinun juttusi?
AIKUISTEN RYHMÄT:
Aikuisten telinevoimistelu
Bailamama2baby®
Ladyjumppa
Toiminnallinen liikkuvuus
Virtaavaa liikettä

HUOM!
Harrasteryhmät
ovat lomalla
talvolomaLASTEN RYHMÄT:
viikon 42,
Poikien telinevoimistelu
sunnuntaina
Akrobatiavoimistelun jatkoryhmä
Akroclub 3-6 v
viikolla 41 ei ole
Jumppakoulu 2017
harjoituksia,
Tanssillinen voimistelu 8-11 v
mutta
Tanssillinen voimistelu 12-15 v
viikon 42
Tanssitunti yli 7 v
sunnuntaina taas
TeamGym 10-12 v
harjoitellaan.

TeamGym 7-9 v
Telinevoimistelun alkeet 5-6 v (pe)
Telinevoimistelu alkeisjatkoryhmä Pjoki
Telinevoimistelun jatkoryhmä Pjoki
Trampoliinivoimistelu su klo 10.45-11.45
Vieterisankarit 5-6 v

Seurassamme on aloitettu vastullisuustyö, joka on
tärkeä osa jokaisen voimisteluseuran toimintaa.
Vastuullisuus voimistelussa tarkoittaa sitä, että
jokaisella voimistelutoiminnassa mukana olevalla on
turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö,
jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä
yhdessä tehden.
Voimistelun vastuullisuustyön tavoitteena on, että
voimistelutoiminta on laadukasta ja
yhteiskuntavastuullisesti toteutettua toimintaa.

Seuran vastuullisuustyöstä vastaa kaikki ohjaajat,
valmentajat, toimihenkilöt sekä kaikki seuratyötä
tekevät vapaaehtoiset.
Seuran vastuullisuustyön yhteyshenkilö on Ulla Ylikohtamäki. Ullaa voi lähestyä osoitteeseen
ulla.yli-kohtamaki@svo.fi

Seuran syyskatselmus
TO 7.10. klo 18
Uimahalli-Urheilutalolla

Näin se vain tämäkin päivä koitti, että pääsemme jälleen ihastelemaan
seuran valmennus- ja kilpailupuolen esityksiä yleisön kera.
Lippuja myydään vain ennakkoon Tiketin kautta.
Huom! paikan päällä ei ole lipunmyyntiä.
Tiketin lippupalvelu sulkeutuu to 7.10. klo 17:45.
Lippuja voi ostaa täältä.
Tapahtuma myös livestriimataan.
Striimin hinta on 7€ ja tapahtumaa voit katsella täältä.

Katselmuksessa näet huikeita
esityksiä telineillä, välineillä ja
vapaaohjelmilla. Mukana
edustettuina on lähes kaikki
meidän kilpailulajit ja osaa
ohjelmista on harjoiteltu jo
reippaasti yli vuoden.
Eikö nyt olekin jo aika nauttia
esiintymisen riemusta yleisön kera?
Tätä on niin odotettu!

Oletko aina haaveillut osallistumisesta
isoon voimistelutapahtumaan?
Seinäjoen Voimistelijat lähtevät isolla porukalla Gymnaestrada 2022 tapahtumaan
Tampereelle. Tule kuuntelemaan infotilaisuuteen mitä kaikkea se pitää sisällään.
Seurasta lähdetään kenttänäytöksiin ainakin seuraavilla ohjelmilla:
Voimistelu 12-18 v
Tansillinen voimistelu (helpompi ohjelma)
Tansillinen voimistelu (vaikeampi ohjelma)
Seniorit 60+
Infotilaisuus järjetetään Zoomin välityksellä ke 13.10. klo 19.
Osallistumaan pääset tästä.

Seuramme ohjaaja-valmentaja Hymy Larimo-Tullila toimii yhtenä kenttäohjelmien
koreografina. Hän on työstänyt ohjelman 12-18v teemana
"Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi?". Käy tutustumassa ohjelmaan täältä.
Kyseinen ohjelma on valittu kansainväliseen Word Gymnaestrada 2023
tapahtumaan, joka järjestetään Amsterdamissa!

Onnea Hymy tästä valtavasta saavutuksesta ja
ponnistuksesta jo tässä vaiheessa.
Olemme sinusta ylpeitä!

Oikein mukavaa syksyn jatkoa.
Seinäjoen Voimistelijoiden puolesta,
Anne Tarpio
Toiminnanjohtaja
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