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1. YHTEISÖLLISYYDEN JA TAPAHTUMIEN VUOSI 2020
Vuonna 2020 seurassamme käynnistyy uusi strategiakausi. Visiomme on toimia
laadukkaana kasvattajaseurana niin jäsenillemme kuin työntekijöillemme ja olla
tunnustettu asiantuntijaseura kansallisesti. Strategiassa arvoiksemme on päätetty
laadukkuus, yhteisöllisyys, houkuttelevuus ja rohkeus. Vuonna 2020 haluamme painottaa
erityisesti yhteisöllisyyttä ja vuoden slogan onkin #tule #tee #onnistu. Näin haluamme
kutsua kaikki osallistumaan toimintaamme ja tarjota onnistumisia.
Vuosi 2020 tulee olemaan myös tapahtumien vuosi. Perinteisten kevät- ja joulunäytösten
lisäksi järjestämme maaliskuussa Lumo-tapahtuman yhteistyössä Brahen Voimistelijoiden
kanssa ja syksyllä Stara-tapahtuman. Näin haluamme tarjota lasten ja nuorten
ryhmillemme matalankynnyksen mahdollisuuden osallistua tapahtumiin.
Elokuussa 2019 jäsenistö päätti muuttaa seuran nimen Mikkelin Voimistelijat ry:ksi eli
MiVoksi. Nimenmuutosta aletaan viestiä heti vuoden 2020 alussa ja virallisesti nimi
muuttuu 1.8.2020.

2. SEURA
Seuramme kuuluu Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja Suomen Cheerleadingliittoon ja EteläSavon liikunta ry:hyn (ESLi). Seura jatkaa liittojen jäsenyyttä.
Seuran kevätkokous pidetään maaliskuussa 25.3.2020 ja seuran syyskokous 25.11.2020.
Johtokunta kokoontuu kuukausittain juoksevien asioiden äärellä ja lisäksi järjestää pari
kertaa vuodessa vapaamuotoisempia kokoontumisia, joissa tavoitteena on visioida seuran
tulevaisuutta. Lisäksi johtokunta kokoontuu tarvittaessa tai kokoustaa sähköpostin kautta.
Kokouksiin voi osallistua myös esimerkiksi Skype- tai puhelinyhteydellä. Esityslistalle
tulevat aiheet esityksineen ja taustamateriaaleineen toimitetaan puheenjohtajalle
sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta.

2.1

Johtokunta

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-8
johtokunnan jäsentä.
Johtokunta vuodelle 2020 valittiin syyskokouksessa marraskuussa 2019. Jatkavina kaudelle
2019 ovat vuoden 2019 johtokunnasta Jaana Liukkonen, Jenny Vesalainen, Anu Palhomaa
sekä toista kautta puheenjohtajana toimiva Maija Ollikainen. Uutena johtokuntaan
valittiin kahden vuoden kaudelle Riina Jakobsson, Emmi Immonen, Sinikka Leskinen,
Martiina Väisänen ja Suvi Taskinen.

2.2

Seuran työntekijät

Seuran ohjaajat ovat työsuhteessa olevia ohjaajia. Heidän rekrytoinnistaan vastaa
johtokunta. Seuran kokopäiväisenä työntekijänä toimii toiminnanjohtaja.

2.3

Henkilöstön koulutus

Seura kouluttaa työntekijöitään sekä johtokuntalaisiaan ja vapaaehtoisia itse ja
ulkopuolisin koulutuksin. Seuralla on koulutuspolut luotuna jokaisen lajin ohjaajille.
Koulutuspolun

mukaiset

koulutukset

anotaan

kyseisen

lajin

lajivastaavalta.

Johtokunta päättää vapaaehtoisten koulutuksista. Ensisijaisesti koulutuksien tulee olla
Suomen Voimisteluliiton tai Suomen Cheerleadingliiton alaisia koulutuksia. Muihin
koulutuksiin seuran ohjaajat voivat hakea koulutuspolkunsa mukaisesti sopien asiasta
lajivastaavan kanssa. Koulutuksien osallistumiseen vaikuttaa seuran osaamistarve sekä
budjetti. Lajivastaavan harkinnalla ohjaajalle/vapaaehtoiselle voidaan koulutuksesta
maksaa osa tai osallistumismaksu kokonaisuudessaan ja mahdollisesti matkakulut.
Voimistelun

peruskoulutukset

järjestetään

syksyllä

seuran

uusille

ohjaajille

Voimisteluliiton koulutuslisenssillä. Kevään 2020 aikana rekrytoidaan ohjaajia seuran
omista voimistelijoista ja koulutetaan heidän lajiosaamistaan. Seura kouluttaa ohjaajat
Startti- Voimistelukoulu- ja Monipuolista harjoittelua koulutuksilla, sekä fyysisen
valmennuksen ja lajitaidon peruskoulutuksilla. Vuonna 2020 keväällä järjestetään

monipuolista harjoittelua ja eri lajitaitojen peruskoulutukset. Syksyllä 2020 seura
kouluttaa Startti- ja Voimistelukoulu sekä fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen.
Tarvittaessa seura myös voi ostaa tilauskoulutuksia koulutustarpeesta riippuen.
Lajivastaavat toteuttavat seurassamme mentoirointeja. He käyvät kausittain jokaisen
ryhmän tunnilla, seuraavat tunnin kulkua ja antavat vinkkejä ja palautetta tunnin
ohjaamisesta sekä sisällöstä. Tärkeänä osana mentorointia on ohjaajien ja lajivastaavien
avoin keskustelu, joka tukee ohjaajaksi kasvua. Ohjaajana kasvua tukee myös
ohjaajapassi, jota ohjaajat täyttävät kausittain ja käyvät sen läpi osana mentorointia
oman lajivastaavansa kanssa.
Koulutuksia järjestetään seuran sisäisesti ideapäivä-koulutuksina ohjaajien tarpeen
mukaan ja heidän toiveistaan. Ohjaajia tuetaan vierailemaan muiden ohjaajien ryhmissä.
Muiden ohjaajien seuraaminen edistää ohjaajan omaa ohjausidentiteetin kasvua sekä
antaa ohjaajalle virikkeitä uusista ohjaustyyleistä ja liikkeistä. Kauden alussa ja lopussa
järjestettävät ohjaajapalaverit ovat tärkeä osa seuran tiedottamista seuran tapahtumista
ja toiminnasta myös ohjaajille.

2.4

Koulutuskalenteri 2020

Tammikuu
11.1. Monipuolista harjoittelua-koulutus
11.1. Kisavalmennus cheerleading-valmentajillemme
Helmikuu
1.2. Voimistelukoulu update (liiton apurahalla järjestetty koulutus)
15.2 Höntsätreenit
Maaliskuu
6.-8.3. Tanssillisen voimistelun lajitaito – koulutus

Huhtikuu
18.4. Arvi-koulutus
18.4. Höntsätreenit
18.4. Ohjaajakoulutus, aerobic
Toukokuu
12.5. Ohjaajapalaveri
Kesäkuu
2., 9. &16.6. Akron lajitaito -koulutus
Heinäkuu
Ei tapahtumia
Elokuu
18.8. Ohjaajapalaveri
15.8. Ohjaajien Starttikoulutus
11.& 25.8. Fyysisen valmennuksen peruskoulutus
Lokakuu
9&10.10. Voimistelukoulu -koulutus
Joulukuu
15.12. Ohjaajapalaveri

3. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEITA

3.1
Lasten

Ryhmien muodostaminen

harrasteryhmissä

maksimiryhmäkoko

on

15-25

osallistujaa,

ja

ryhmät

muodostetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Aikuisten tunneilla on syksystä 2019 alkaen
ollut samankaltainen käytäntö ilmoittautumisissa kuin lapsillakin. Aikuisten tuntien
maksimikoot vaihtelevat suuresti. Barre-tunneille ryhmän maksimikoko on 10 kun taas
aikuisten kuntojumppatunneille mahtuu jopa 50 osallistujaa.

3.2

Harjoittelu ja osallistumismaksut

Lasten ryhmät harjoittelevat pääsääntöisesti kerran viikossa. Esiintyvät ryhmät
harjoittelevat kaksi kertaa viikossa. Aikuiset ilmoittautuvat haluaamaansa ryhmään, josta
maksetaan

osallistumismaksu.

Lisäksi

seura

tarjoaa

valintansa

mukaan

kaikille

ryhmämaksun ostaneille tunteja, jotka kuuluvat lisänä maksuttomasti ryhmämaksuun.
Johtokunta päättää maksuttomat ryhmät kausikohtaisesti. Maksuttomia tunteja ovat mm.
kehonhuoltotunnit.
Seura

järjestää

erillismaksusta

kurssimuotoisia

jumppia,

joihin

on

rajattu

osanottajamäärä. Loma-aikoina seura järjestää ekstrajumppia, joiden maksu on 7€. Kesäja elokuussa järjestetään kerran viikossa maksullinen kesäjumppa. Lisäksi maksuttomia
kesäjumppia järjestetään yhdessä Mikkelipuiston kanssa muutamia kertoja kesän aikana.
Jokainen seuran jäsen maksaa jäsenmaksun 10 euroa syksyllä sekä keväällä eli yhteensä
20 euroa/vuosi. Jumppamaksut tulevat vuonna keväällä 2020 pysymään syksyn 2019
tasolla. Mahdolliset korotukset syksylle 2020 päätetään johtokunnan kokouksessa.

3.3

Työryhmät

Vuonna 2019 työryhmät jakautuvat aikuisten, cheerleadingin, sekä tanvon työryhmiin.
Työryhmien vetovastuu on nimetyllä johtokunnan jäsenellä. Työryhmät kokoontuvat
lajin ohjaajista ja kutsuttaessa lasten vanhemmista. Ryhmien tavoitteena on mm.

suunnitella, kehittää ja ylläpitää lajiosaamista ja ryhmien osaamista. Ryhmät
suunnittelevat oman lajinsa tavoiteliikkeet, jotka mahdollistavat voimistelijoiden
tavoitteellisen kehityksen ja siirtymisen ryhmästä ja lajista toiseen.

3.4

Yritysjäsenyys

Seuramme tarjoaa työnantajille kokeilukertoja liikuntatarjonnastaan. Tämä on uusien
jäsenten

rekrytoimisen

kannalta

tärkeää.

Työnantajan

halutessa

työpaikalle

järjestettävää pitkäaikaisempaa liikuntaa, yritys voi liittyä seuran yritysjäseneksi. Useat
työnantajista tarjoavat työntekijöidensä käyttöön seuramme maksuvälineinä hyväksymät
TYKY-

ja

Smartum-

liikuntaseteleitä

sekä

Sporttipassin

etuja.

Kiinnostuneiden

työnantajien kanssa neuvotellaan yhteistyökuvioista.

3.5
Yhteistyötä

Yhteistyökumppanit

tehdään

seurassamme

kahdesta

näkökulmasta:

jäseneduissa

ja

sponsoroinnissa. Lisäksi seura kerää mainoksia omiin julkaisuihinsa ja nettisivuilleen.
Yhteistyötä tehdään paikallisten yritysten (mm. Stadium, Stella-apteekki, Osuuskauppa
Suur-Savo) kanssa.

4. LAJITARJONTA
Vuonna 2020 siirrymme aikuis- ja lapsitoimialoista lajeittain kulkevaan malliin. Tämä malli
tukee seuran osaamisen kehittämistä lajeissa sekä talouden seurantaa.
Jäsenemme voivat halutessaan edetä tämän lajipolun mukaan, mutta kannustamme
rohkeasti kokeilemaan myös uusia lajeja lajivalikoimastamme. Lajipolkuajattelu tukee
myös jäseniemme kehittymistä, jos he päättävät valita vain yhden lajin omakseen.
Alhaalla

olevassa

kuvasta

pystyy

näkemään

lajien

moninaisuuden

ja

niiden

kehittymiskaaren. Jokaisella jäsenellämme on oikeus valita lajeistamme hänen ikätasoon
ja osaamisen soveltuvat tunnit. Toivomme, että jäsenemme löytäisivät itselleen useampia
soveltuvia lajeja, jotka tukisivat heidän monipuolisesta liikunnasta koostuvaa urheilullista
elämäntapaa.

4.1 Aikuisten kuntoliikunta
Aikuisten liikunnan ryhmät tarjoavat monipuolista, laadukasta ja kohtuuhintaista liikuntaa
seuran jäsenille, huomioiden eri ikäisten ja -kuntoisten tarpeet. Toiminnan tavoitteena
on tarjota mahdollisuus fyysisen kunnon ylläpitoon ja kohottamiseen niin, että se tuottaa
liikkujalle iloa ja positiivisia elämyksiä tukien näin myös henkistä hyvinvointia. Aikuisten
liikunnan tavoitteena on, että ne edistävät hyvinvointia ja terveyttä sekä tukevat liikkujan
kehittymistä kokonaisvaltaisesti.
Aikuisten liikunnan toimialaa kehittää seuran Priima-työryhmä. Priima-nimike juontaa
juurensa aikaisemmasta Priima -laatusertifikaatista, jonka seura sai laadukkaasta
aikuisliikunnantoiminnasta. Nykyisin laatusertifikaatti on nimeltään Tähtiseura, jonka
Olympiakomitea on myöntänyt laatuseurakriteerien täytyttyä seurallemme. Priimatyöryhmän kausi on kalenterivuoden pituinen. Työryhmän tavoitteena on olla mukana
suunnittelemassa seuran aikuisten liikunnan toimintaa sekä kehittää sitä. Työryhmän
toimintaa organisoi johtokunnan jäsenenä toimiva aikuisten liikunnan vastaava.
4.2 Cheerleading
Vuonna 2020 seurassamme tarjotaan cheerleading-harrastusta useissa joukkueissa minija juniori-ikäisille harrastajille. Minijoukkueissa harrastavat ovat 9-13-vuotiaita ja
juniorijoukkueissa harrastavat 12-16-vuotiaita. Joukkueet harjoittelevat cheerleadingin
eri osa-alueita eli stuntteja, akroa, tanssia, huutoja ja hyppyjä. Kevätkaudella 2020
toimintaansa jatkaa seitsemän joukkuetta, 15 valmentajaa ja noin 170 harrastajaa.
Pääpaino cheerleading-toiminnassamme on harrastamisessa, mutta vuonna 2020
tavoitteena on tarjota Rubies- ja Sapphires-joukkueille mahdollisuus osallistua myös
kisatoimintaan.

4.3 Akro
Vuonna 2020 seuramme tarjoaa akrobatiavoimistelua hyvin laajalla ikähaitarilla.
Ryhmään osallistuvilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta lajista tai muusta
voimistelulajista. Meille on tervetulleita kaikki yli neljävuotiaat, eikä yläikärajaa
osallistumiselle ole. Tunteja löytyy niin lapsille, aikuisille kuin lapsi-aikuispareillekin ja
jokaiselle harrastajalle löytyy sopiva ryhmä tuntivalikoimastamme. Tunneillamme
pidetään hauskaa mukavassa seurassa samalla akrobatiavoimistelun perusteita oppien.
Kilpailuihin emme pääsääntöisesti osallistu, mutta jokaisen kauden lopussa ryhmäläiset
pääsevät näyttämään taitojaan joulu- ja kevätnäytöksissä. Tämän lisäksi
voimistelijoidemme on mahdollista suorittaa Voimisteluliiton alaisia merkkisuorituksia
(esim. starttimerkki ja pronssimerkki).
Kannustamme seuran ryhmiä osallistumaan oman seuramme järjestämiin Voimisteluliiton
alaisiin tapahtumiin(esim. Stara-tapahtuma & Lumo).
4.4 Kilpa-aerobic
Kilpa-aerobic on sähäkkyyttä, nopeita hyppyjä ja räjähtävää energiaa sekä intensiivisiä
liikkeitä. Laji vaatii urheilijalta luovuutta ja esiintymisrohkeutta sekä voimaa,
liikkuvuutta, koordinaatiota ja anaerobista kestävyyttä. Kilpailuohjelmassa tanssillinen
koreografia yhdistyy vaativiin vaikeusliikkeisiin, kuten hyppyihin, punnerruksiin ja
voimaosiin. Laji onkin saanut vaikutteita tanssista, voimistelusta ja brasilialaisesta
kamppailulajista, capoeirasta. Kilpailla voi yksilönä, parina, triona tai viiden
voimistelijan ryhmänä. Aerodance on lajin tanssillisempi sarja, johon ei ole määritelty
samanlaisia lajivaatimuksia. Seurassamme voi vuonna 2020 esiintyä vain joukkueena.
Seuramme lasten ja nuorten kilpa-aerobicin tunneilla harjoitellaan myös esiintymisiä
varten erilaisia ohjelmia. Kilpa-aerobicin alkeet ryhmät esiintyvät kauden aikana seuran
omissa tapahtumissa. Muut lasten ryhmät esiintyvät seuran omien tapahtumien lisäksi
myös Voimisteluliiton tapahtumissa. Aikuisten aerobic -ryhmä ei ole esiintyvä ryhmä.

4.5 Voimistelu ja tanssi
Seuramme tarjoaa vuonna 2020 jäsenilleen voimistelutunteja perheliikunnan yli 1vuotiaista aina aikuisiälle saakka. Tarjontaan kuuluu perusvoimisteluryhmät, satujumpat
sekä tanssillisen voimistelun ryhmät. Tavoitteena on, että jokaiselle ikäryhmälle löytyisi
tarjottava tunti. Lisäksi tavoitteena on, että esiintyviä tanssillisen voimistelun ryhmiä
olisi vuonna 2020 kaksi. Seuramme tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden esiintyä ja näyttää
taitojaan seuran kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä kevät- ja joulunäytöksessä.
Lisäksi on mahdollisuus osallistua muihin seuran järjestämiin tapahtumiin esimerkiksi
LUMO, Stara ja merkkisuorituspäiviin. Päätarkoituksena on jokaisella tunnilla nähdä ja
kokea yhdessä tekemisen mielekkyys sekä liikunnan riemu ja onnistumisien kokemukset.
Seuramme kouluttaa ohjaajat mahdollisimman kattavasti lisenssikoulutuksilla ja
Voimisteluliiton koulutuksilla. Rekrytoimme myös uusia ohjaajia tarpeen mukaan.

5. SEURAN TAPAHTUMAT 2020
Tammikuu:
6.1.

Kinkunsulatusjumppa (Aikuisten kuntoliikunta)

7.1.

Kausi alkaa

18.1.

Barre workshop (Aikuisten kuntoliikunta)

25.1.

Kaikkien cheerleading-joukkueiden yhteistreenit Lähemäellä (Cheerleading)

Helmikuu:
8.2.

Tanvo workshop aikuisille (Tanssi & voimistelu)

9.2.

Päiväleiri Saimaa Stadiumilla Rubiesille ja Sapphiresille (Cheerleading)

Maaliskuu:
14.3.

Kilpa-aerobic workshop aikuisille (Aerobic)

22.3.

LUMO-tapahtuma

28.3.

Aerobic kokeilu lapsille (Aerobic)

30.3.

TanvoCup 2, Vantaa / Vanillat (Tanssi & voimistelu)

Huhtikuu:
4.4.

Tanssin workshop (Aikuisten kuntoliikunta)

25.4.

Koko kehon keväthuolto (Aikuisten kuntoliikunta)

25.4.

Stara merkkisuoritukset

18.-19.4.

Leiri Tanhuvaarassa Rubiesille ja Sapphiresille (Cheerleading)

Toukokuu:
3.5.

Temppupäivä lapsille

9.5.

Kevätnäytös

8.5.

Kausi loppuu
Ekstrajumpat (Aikuisten kuntoliikunta)

Kesäkuu

Kesäjumpat (Aikuisten kuntoliikunta)
8.-10.6.

Kesälomaleiri

8.6.

TanvoCup 3/Voimistelupäivät, Espoo / Vanillat+aikuisten tanvo (Tanssi &
voimistelu)

3., 10 & 17.6. Akron kesätreenit (Akro)
Heinäkuu
10.-12.7.

Gym for Life

20. ja 27.7. Cheerleadingin ryhmiinjakotreenit (Cheerleading)
Elokuu
Kesäjumpat (Aikuisten kuntoliikunta)
3.8.

Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkaa

1.8.

Kilpa-aerobicin ryhmiinjakotreenit (Aerobic)

5.8.

Akron ryhmiin jakotreenit (Akro)

15.8.

Akrobrunssi, Mikkelipuisto (Akro)

Syyskuu
19.9.

Tanvo workshop (Tanssi ja voimistelu)

31.8.

Jumpat alkavat

31.10.

Kilpa-aerobicin treenilauantai (Aerobic)

Lokakuu:
15.10.

Stella jumppa (Aikuisten kuntoliikunta)

4.-10.10.

Golden Age Gym Festival

Marraskuu
7.11.

TanvoCup 1, Iisalmi

8.11.

Isien ja lapsien temppupäivä

21.11.

Stara-tapahtuma

28.11

Stara-merkkisuoritukset

Joulukuu
12.12.

Joulunäytös

13.12.

Kausi päättyy

6. KILTA
Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi
ryhmäksi. Uskollisuuden Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna
Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta,
tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja
valtakunnallisesti. Erilaiset retket ja kurssit sekä valtakunnallinen Kiltapäivä ja muut
kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.
Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja
muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat
muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa
kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa. Kilta on osa pääseuraa, mutta sillä on
kuitenkin oma johtokunta, vuosikokous, jäsenmaksu ja talous (tiliseuranta ja tilintarkastus
voidaan tehdä myös pääseuran kirjanpidon yhteydessä).

Killan toimintasuunnitelma 2020
Tammikuu
14.1. Killan kokoontuminen
Helmikuu
11.2. Killan kokoontuminen
Maaliskuu
10.3. Killan kokoontuminen
28.3. Irman päivät
Huhtikuu
Killan kokoontuminen
Toukokuu
Sovitaan myöhemmin

Kesäkuu
Ei tapahtumia
Heinäkuu
Ei tapahtumia
Elokuu-joulukuu
Tapaamiset sovitaan myöhemmin

7. TIEDOTUS
Seuramme tiedotuskanavat tulevat kokemaan ilmeen uudistuksen vuoden 2020 aikana.
Syksyllä 2019 päätetty seuran nimen vaihtaminen ja yhteistyö Mainostoimisto Haajan
kanssa tuovat seuralle uudet, nykyaikaisemmat nettisivut, jotka ovat myös mobiiliin
soveltuvia. Myös sosiaalisen median toiminta muuttuu yhtenäisemmän näköiseksi seuran
ilmeen vahvistumisen ansiosta.
Tiedotuskanavina jatkavat nettisivut, Facebook-sivusto, sekä ryhmäkohtaiset Whatsapptai

nimenhuuto-ryhmät.

Lisäksi

Hoikan

asiakasrekisterin

kautta

lähetetään

ryhmätiedotteita. Tapahtumista ja kokouksista ilmoitetaan myös paikallislehtien
menovinkeissä (Keskiviikko, Länsi-Savo), MikkeliNyt-verkkopalvelussa sekä jumppien
alkaessa maksullisin lehtimainoksin paikallislehdessä. Tavoitteena on, että seura saisi
näkyvyyttä lehtien jutuissa sekä radio kanavien välityksellä (Radio Mikkeli, Iskelmä radio
ja Yle Etelä-Savo).

Tiedotuksen näkökulmana on ajankohtaisten asioiden lisäksi tavoitteena tehdä seuran
toimintaa yhä läpinäkyvämmäksi jäsenistölle. Tämän vuoksi seuran ohjaajat ja johtokunta
päivittävät vuoroillaan myös omista ryhmistä ja lajeistaan sosiaalisen median tilejä
Facebook-, Instagram- ja Snapchat-sivuostoilla. Seuramme esiintyvillä ryhmillä on omat
Instagram-sivut, joilla voi seurata tarkemmin ryhmien kuulumisia.

