Trampoliinivoimistelun kuukausitiedote 4/2018
EM-kilpailut Baku, Azerbaidžan 12.-15.4
Suomea kisassa edustavat SEN yksilöissä Elsa Walden (Tampereen Voimistelijat). Junioreiden yksilöissä kisaavat Lili
Walta (Tampereen Voimistelijat), Ella Korhonen (Bounce) sekä Oona Tujula (Bounce). Junior synkrossa Suomea
edustavat Reea Eräheimo ja Lili Rossi (Bounce) sekä Ella Korhonen ja Oona Tujula. Valmentajina kilpailuun lähtevät
Henna-Riina Nurmi (TV) sekä Marleena Malkki (Bounce).

SM-kisojen tulokset ovat nähtävillä tästä linkistä
(https://www.voimistelu.fi/fi/Voimistelu/Trampoliinivoimistelu/Tuloksia/Tuloksia-Copy). Alla linkkejä eri
medioista sekä Elisa Viihteen striimaukseen. Kiitoksia järjestäjille, urheilijoille ja valmentajille hienosta
kisapäivästä ja onnittelut kaikille kilpailijoille hienoista suorituksista!
https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2092?Return=176
https://elisaviihde.fi/ohjelmaopas/ohjelma/10314868
https://www.uutislahde.fi/liikunta-ja-urheilu/trampoliinivoimistelun-suomenmestaruudet-on-jaettu
http://www.kaleva.fi/urheilu/walden-taituroi-sm-kultaan-ja-tekee-trampoliinivoimistelun-historiaa/788787/
https://www.ess.fi/urheilu/art2447040
Lajin kuvapankki ja sen kartuttaminen
Tällä hetkellä lajin kuvapankki on melko suppea ja tässä heitänkin haastetta teille seuroihin. Jotta
trampoliinin näkyvyyttä, viestintää ja viestinnän laatua saadaan kehitettyä, tarvitaan sitä varten myös
laadukkaita kuvia. Laji on SM-kisojen myötä saanut hyvää näkyvyyttä medioissa ja nyt pitäisi takoa, kun
rauta on kuuma! Jatkossa kuvia kilpailuista toivon toimitettavan minulle sähköpostiin
(laura.salo@voimistleu.fi) ja jos valokuvaustaitoa löytyy seuroista, niin tämä resurssi kannattaa hyödyntää.
Voimistelupäivät 2018
Voimistelupäivien ilmoittautuminen on käynnissä. Late Birds -ilmoittautuminen on 15.4 asti. Kilpailujen
aikataulut vahvistetaan ilmoittautumisten päätyttyä. Trampoliinin osalta kilpailut käydään perjantaina. Tämän
hetkinen info kilpailua koskien löytyy Kisapalvelusta, jossa ilmoittautuminen tapahtuu. Tämän lisäksi jokaisen
seuran oma Gymppi hoitaa kaikille osallistujille osallistujapassin. Kilpailun hintana on passin hinta (hinnasto
http://gymnaestrada.fi/fi/Osallistujat/Osallistujapassit). Tällä hetkellä Kisapalvelussa näkyy
osallistumismaksu, mutta tämä tieto on virheellinen. Eli yhden päivän hinta esimerkiksi 7-16 -vuotiailla on 40
euroa ja tämä maksu kattaa kaikki kyseisen päivän kilpailut. Jos kysymyksiä ilmenee koko tapahtumaan
liittyen, voi tiedusteluja laittaa osoitteeseen gymnaestrada@voimistelu.fi

WAGC 2018
Valintakriteerit ja pisterajat löytyvät täältä (https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-jamateriaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2028?Page=4&Return=102)

Trampoliinivoimistelun viestintä
Voimisteluliiton viestintätiimissä on aloittanut Annika Savola, joka hoitaa trampoliinivoimisteluun liittyvää
viestintää. Annika työskentelee yhdessä lajipäällikön kanssa ja hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa
SM- ja kv-kisojen tiedotteiden ja uutisten tekeminen, sekä muut lajin uutiset, jotka suunnitellaan yhdessä
lajipäällikön ja viestinnän kanssa. Jotta myös kv-kisoista saataisiin ajankohtaista uutisointia, toivon, että
kisapaikalla olijat päivittäisivät urheilijoiden kommentteja, kuvia sekä tuloksia aktiivisesti lajipäällikölle sekä
Annikalle suoraan. Kilpailutulokset nettisivuille päivitettäväksi lähetetään edelleen lajipäällikölle. Annikan
tavoittaa osoitteesta annika.savola@gmail.com.
Leiri Portugal 22.-28.7
Kutsu Portugalissa pidettävälle TRA, DMT & TUM leirille löytyy tästä linkistä
(http://www.ueg.org/en/event/viewStage.html?id=246).
Nettisivut
Trampoliinin omilta sivuilta löytyy kaikki lajin virallinen tiedottaminen. Sivuilta löytyy myös kohta
”Lajiasiantuntijaryhmä” ja sen alla ”Tiedotteet”. Tällä sivuilla julkaistaan LARin päätökset.

Mukavaa keväänjatkoa!
Voimistleuterveisin,
Laura Salo
Lajipäällikkö

