SEURATIEDOTE 3/2019

Yleistä

Pyrin julkaisemaan seuratiedotteen noin kerran kuussa. Tässä seuratiedotteessa käydään
lyhyesti läpi lähiaikojen tapahtumia, kuten kilpailuja, leirejä yms. Toivon, että seuroista tulee
palautetta siitä, mitä seuratiedotteeseen halutaan.

Tiedote julkaistaan liiton WWW sivuilla ja lähetetään seurojen nimeämille henkilöille, jotka
voivat jakaa tiedotetta seurassa eteenpäin.

Huhtikuun 2019 kilpailut

Kilpailukausi avataan Tampereella 7.4.2019. Tampereen kilpailuissa ei ole DMT:tä. Kilpailuun on
ilmoittautunut noin 115 urheilijaa.

Kilpailukausi jatkuu Estt:n kisoissa 20.4.2019. Näissä kilpaillaan luokissa 1 – 3, eli 4. luokkaa ei
ole. Ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä, joten lisää ilmoittautumisia Kisapalvelun kautta.
Kisapalvelun käytössä on ollut vähän ongelmia, mutta ne ovat nyt kunnossa.

Huhtikuun lopussa suomalaisia on lähdössä myös Viroon Tartossa pidettäviin kilpailuihin.
Osanottajia tulee ainakin Estt:stä, Tampereen Voimistelijoista ja Lakeuden Taitovoimistelijoista.
Pääpaino näissä kilpailuissa on nuoremmissa kilpailijoissa, jotka hakevat kokemusta ulkomaan
kilpailuista.

WAGC kisat

Tokiossa joulukuussa 2019 pidettävien WAGC kisojen pisterajat on julkaistu www sivuilla sekä
facebookissa. Jos näistä tarvitaan lisätietoa, niin laittakaa kysymykset sähköpostilla
trampoliini@voimistelu.fi

UEG:n leiri

Loppukesästä järjestettävän UEG:n leirin ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2019. Kiinnostus
leirille on ollut melko vähäistä, eli ilmoittautujia on tiedossa vasta Tampereen Voimistelijoista ja
Voimisteluseura Helsingistä. Vaikka leiri on monelle hankalaan ajankohtaan, niin kannattaa
huomioida se, että aiemmilta vuosilta suomalaisten kokemukset ovat hyvät.

Vierumäen leiri

Vierumäellä pidettiin leiri maaliskuun puolivälissä. Urheilijoita oli yli 30, mikä on hyvä määrä.
Leiristä on uutisoitu mm. www-sivuilla.

Flower Cup Hollannissa

Estt:n kilpailijoita osallistui perinteiseen Flower Cupiin maaliskuun puolivälissä. Tästä on ollut
uutinen Voimisteluliiton uutisissa sekä FB sivuila. Hyvä, että suomalaisia osallistuu kv-kisoihin jo
alkukaudesta.

Tiedotuksesta

Perustellusti voidaan olla montaa mieltä siitä, miten lajin tiedotus tulisi hoitaa.
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(Trampoliinivoimistelu – Suomen Voimisteluliitto) 11.3.2019. Liiton linjauksen mukaan tälle
sivustolle keskitetään FB tiedotus.

Uusien sivujen avaamisen vuoksi olen maaliskuussa keskittynyt tiedottamisessa paljon näiden
FB sivujen käynnistämiseen. Sivuille tarvitaan kävijöitä ja jäseniä, ja lisäksi sivustolle on
tuotettava materiaalia. Liiton linjauksen mukaisesti uudet sivut on tarkoitettu myös muille kuin
trampoliinivoimistelun aktiiveille (kilpailijat, valmentajat, tuomarit yms.). Sen vuoksi olen
pyrkinyt muokkaamaan sivustoa mahdollisimman vapaamuotoiseksi.

Sivujen sisällön kehittämiseksi toivon ehdotuksia kaikilta.

Nyt sivustolla on jäseniä 196, mikä on hyvä määrä kun huomioidaan, että sivut ovat olleet auki
runsaan 2 viikkoa. Useimmat seurat ovat osallistuneet aktiivisesti jäsenten hankkimiseen. Tämä
on ollut välttämätöntä, jotta jäsenmäärä saadaan kasvamaan.

Yhtenä tavoitteena meillä on oltava se, että emme olisi pienin Voimisteluliiton lajiryhmistä
ainakaan FB:ssä.

FB sivut ovat käsitykseni mukaan ainakin trampoliinipuolella tehokas viestintäkanava. Tämä
näkyy siitä, miten nopeasti FB julkaisuja luetaan ja miten moni niitä lukee. Oma käsitykseni on
se, että suurin osa lajiaktiiveista lukee FB sivujen uutiset hyvin nopeasti, vuorokauden aikana
yleensä on ollut reilusti yli 100 lukijaa.

Liiton virallinen ja ensisijainen tiedottaminen tapahtuu www-sivujen kautta. Näiden sivujen
päivittäminen ja kehittäminen on kesken, vika on minun eikä kenenkään muun. Näitä pyritään
laittamaan kuntoon huhtikuun aikana.

Kuva-arkisto

Toivoisin, että saisin seuroista kuvia heidän urheilijoistaan ja muusta trampoliinivoimisteluun
liittyvästä. Meidän kuva-arkisto on vajavainen, ja se täytynee järjestää kokonaan uudestaan,
jotta sitä voidaan tehokkaasti käyttää. Eli otan mielelläni kuvia esim. sähköpostilla. Mukaan
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trampoliinivoimisteluun liittyvässä tiedottamisessa.
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