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K a t i n  t e r v e i s e t

Hei  kaikki !

 

Viime  vuosi  on  ollut  hyvin  ennalta-arvaamaton ,  ja  sama  poikkeuksell inen  aika  näyttää  vaan

jatkuvan .  Se  on  vaatinut  ja  vaati i  meiltä  kaiki lta  sitkeyttä  ja  kärsiväll isyyttä ,  eikä  vähiten  siksi ,  että

monet  meistä  pilateksen  ammatti laisista  olemme  joutuneet  keskeyttämään  ammattimme

harjoittamisen  ainakin  l ivepilatestuntien  osalta .  Onneksi  moni  on  herättänyt  i tsessään  myös

sopeutumiskyvykkään ,  innovati ivisen  ja  kehittymishaluisen  puolensa ,  jol loin  on  löytynyt  myös

uusia  innovaatioita  pilateksen  toteuttamiseen  ja  ihmisten  hyvinvoinnin  tukemiseen .  Olosuhteet

ovat  pakottaneet  meidät  keksimään  ja  kokeilemaan  jotakin  sellaista ,  mitä  emme  ehkä  muutoin

olisi  tulleet  ideoineeksi .  Tervehdin  i lol la  kaikkia  teidän  kokeilujanne  ja  toivon  nii l le  menestystä !

 

Edessäsi  on  Suomen  Pilates  Yhdistyksen  uudistunut  jäsentiedote .  Kiitän  lämpimästi

jäsentiedotteen  uudistuksesta  yhdistyksemme  hall ituksen  jäsentä  Virpi  Peltomaata .  Hän  on

ideoinut  uuden  i lmeen  ja  koonnut  jäsentiedotteen  sisäl lön .  Hän  vastaa  myös  tulevaisuudessa

jäsentiedotteen  kokoamisesta .  Toki  me  muut  autamme  Virpiä .  Hienoa ,  että  joukostamme  löytyy

myös  visuaalista  osaamista  ja  näkemystä !

 

Kiitän  myös  yhdistyksemme  hall ituksen  jäsentä  Antti  Tikkasta ,  joka  päättää  hall itustyöskentelyn

maaliskuun  vuosikokoukseemme .  Anttia  saamme  kiittää  erityisesti  si itä ,  että  pilatesvideo

julkaisti in  vi ime  vuonna .  Antti  on  hoitanut  yhdistyksessämme  myös  jäsenasioita .  Nyt  etsimmekin

uusia  kasvoja  hall itukseemme .  Lue  l isää  si itä  ja  paljon  muustakin  tästä  jäsentiedotteesta .

 

Voi  hyvin !  Pidetään  huolta  i tsestämme  ja  toisistamme .  Toivottavasti  näemme  etänä

kevätkoulutuksessa  ja  vuosikokouksessa  20 .3 . !

 

toivoo  Kati

 

Kati  Kauravaara

puheenjohtaja

Suomen  Pilates  Yhdistys  ry

Puh :  0505836802

Sähköposti :  kati .kauravaara@pilateshetki . f i
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K E V Ä T K O U L U T U S

KEVÄTKOULUTUS  JÄRJESTETÄÄN  LAUANTAINA  20 .3 .2021

ETÄKOULUTUKSENA  ZOOMIN  VÄLITYKSELLÄ

Äänesi jaksaa ja kestää paremmin työrasitusta sekä tunnistat, kuinka
ennaltaehkäistä ääniongelmia
Tiedostat mahdollisia henkilökohtaisia äänimaneereita, jotka saattavat häiritä
asiakkaita ja rasittaa omaa äänielimistöä
Tiedät, miten tuoda äänellä esille kokemustasi, osaamistasi ja vakuuttaa
Tiedostat, miten ääni, jossa välittyvät mm. empaattisuus, kohteliaisuus ja
välittäminen, voi lisätä luottamusta asiakassuhteessa

Koulutuksen ohjelma:

10.00─10.15    Aloitus
10.15─12.45     Ääni työvälineenä- koulutus (Katri-Liis Vainio) 

12.45─13.15      Tauko
13.15─14.45      Treenitunti (Advanced level mat class by Marquerita Galizia)

14.45─15.00    Tauko
15.00─            Suomen Pilates yhdistyksen vuosikokous

Koulutus järjestetään Zoomin välityksellä ja kaikki koulutukseen ilmoittautuneet
saavat striimausaineistot omaan käyttöönsä (ei eteenpäin jaettavaksi) 1.5.2021 asti.
Koulutuksen hinta on 60 € jäsenille ja 120 € ei-jäsenille. Koulutukseen
ilmoittaudutaan 15.2–12.3.2021 välisenä aikana (linkki ilmoittautumiseen).

Koulutusilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi perua. Jos ilmoittaudut mukaan,

etkä pääsekään osallistumaan koulutukseen sen livestriimausajankohtana, saat
tallenteet katsottavaksesi. Koulutuksesta lähetetään erillinen lasku. Laskun
eräpäivä: 12.3.2021. Huomioithan, että järjestelmä luo automaattisesti laskun 7
päivän maksuajalla. Laskun viimeinen eräpäivä on kuitenkin 12.3.2021.

ÄÄNI TYÖVÄLINEENÄ, KATRI-LIIS VAINIO
Valmennuksessa saat työkaluja siihen, miten ääntä on hyvä käyttää ohjaus- ja
opetustilanteessa sekä miksi ja miten omaa ääntä kannattaa huoltaa. Ennen
valmennusta osallistujille lähetetään ennakkotehtävä, jossa pohditaan omia
työtehtäviä ergonomisen ja vakuuttavan äänenkäytön kannalta. Ennakkotehtävä
lähetetään osallistujille viikkoa ennen koulutusta.  

Valmennuksen tuloksena:

ADVANCED LEVEL MATT CLASS WITH MARQUERITE GALITZIA
Marguerite teaches a somatically informed matwork class, starting from a particular
focus and then integrating this into the Pilates repertoire. This session will focus on
the ‘12th rib’, accessing deep back breathing to ground, centre and then expand
into movement. The class will begin with more subtle movement explorations
before building into the advanced Pilates repertoire. Some variations may not be
suitable for those with disc related injuries. You are advised to work at your own
pace and modify as needed. Marguerite uses writing and drawing as a means of
tracking practice, you may want to have a notebook available for the end of the
session.

v a r a a  k a l e n t e r i i s i  j o  syys k o u l u t u k s e n
a j a n k o h t a  20.11 .2021

https://edge.flomembers.com/pilates-yhdistys/events/register/c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710


Kokouksen esityslista

1.      Kokouksen avaus

2.      Kokousvirkailijoiden valinta

         - Kokouksen puheenjohtajan valinta

         - Kokouksen sihteerin valinta

         - Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

         - Kahden ääntenlaskijan valinta

3.      Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.      Läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

5.      Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6.      Vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite 1) ja toimintakertomuksen (liite 2) sekä 

         toiminnantarkastajan lausunnon esittely

7.      Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja 

         vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8.      Vuoden 2021 toimintasuunnitelman (liite 3) ja talousarvion (liite 4) hyväksyminen

9.      Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2022

10.     Hallituksen puheenjohtajan valinta kahdeksi seuraavaksi vuodeksi

11.      Muiden erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi

12.     Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

13.     Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (liite 5)

14.     Kokouksen päättäminen

 Esityslistan liitteet toimitetaan myöhemmin.
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v u o s i k o k o u s k u t s u

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous toteutetaan la 20.3.2021 klo 15 poikkeuksellisesti

etäkokouksena. Normaalisti etäosallistumisen edellytyksenä on, että yhdistyksen säännöissä on

siitä maininta. Toistaiseksi yhdistyksemme säännöt eivät salli etäkokouksen järjestämistä,

mutta Eduskunta hyväksyi 15.9.2020 poikkeamislain muun muassa yhdistyslaista

koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki on voimassa 30.6.2021 asti. Lain perusteella

etäosallistuminen kokoukseen on siten nyt mahdollista, vaikka siitä ei olisi säännöissä

mainintaa. Yhdistyksen vuosikokousta ei voida kuitenkaan korvata kokonaan

etäosallistumisella vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto yhdistyksen

perinteiseen kokoukseen. Siksi halukkaat voivat osallistua kokoukseen myös paikan päällä

Pilatesstudio Hetkessä Espoon Leppävaarassa (Leppävaarankatu 9 c, 4. krs). Jotta voimme

varata tarjoiluja tai lähettää Zoom-linkin, toivomme ennakkoilmoittautumista kokoukseen

viimeistään to 18.3.2021. Ilmoittaudu Katille osoitteeseen kati.kauravaara@pilateshetki.fi ja

kerro, osallistutko etänä vai paikan päällä.

KIINNOSTAAKO TYÖSKENTELY YHDISTYKSEN HALLITUKSESSA?

YHDISTYKSEMME VUOSIKOKOUKSESSA VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA KAKSI HALLITUKSEN

JÄSENTÄ. NYKYINEN PUHEENJOHTAJA KATI KAURAVAARA ON EROVUOROSSA, JA HÄN ON

ILMOITTANUT OLEVANSA KÄYTETTÄVISSÄ JATKOKAUDELLE, JOS NIIN HALUTAAN.

HALLITUKSEN JÄSENISTÄ EROVUOROSSA OVAT EEVA LINDSTRÖM JA ANTTI TIKKANEN. EEVA

ON ILMOITTANUT OLEVANSA KÄYTETTÄVISSÄ MYÖS JATKOSSA, MUTTA ANTTI EI ENÄÄ.

SITEN HALLITUKSEEN TARVITAAN VÄHINTÄÄN YKSI UUSI JÄSEN, JOTEN JOS OLET

KIINNOSTUNUT TOIMIMAAN YHDISTYKSEN HALLITUKSESSA, OTA YHTEYS PUHEENJOHTAJA

KATI KAURAVAARAAN (YHTEYSTIEDOT TIEDOTTEEN LOPUSSA).

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/EV_95+2020.pdf


l o g o kys e ly  
j ä s e n i l l e

TAPAH T U MAKAL E N T E R I

SYYSKOULUTUS LA 20 .11 .2021

yh d i s tyk s e n  h a l l i t u s

VUODEN 2021 JÄSENMAKSU
LASKU  YHDISTYKSEN  JÄSENMAKSUSTA

 LÄHETETÄÄN  KE- ILTANA  24 .2 .2021  SÄHKÖPOSTIN  LIITTEENÄ .   

TARKISTA  MYÖS  ROSKAPOSTI-KANSIO ,  JOS  LASKUA  EI  LÖYDY

SAAPUNEET-KANSIOSTA .  HOIDATHAN  MAKSUSI  AJALLAAN ,  KIITOS .  
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PUHEENJOHTAJA
kati .kauravaara(at)pilateshetki .fi

KATI  KAURAVAARA

VARAPUHEENJOHTAJA ,  VIESTINTÄVASTAAVA
fysiowiola(at)gmail .com

VIRPI  PELTOMAA

SIHTEERI ,  VIESTINTÄVASTAAVA
mari .sutinen(at)hotmail .fi

MARI  SUTINEN

JÄSENVASTAAVA
antti .tikkanen(at)tikiforest .fi

ANTTI  T IKKANEN

KOULUTUSVASTAAVA ,  KV-ASIAT
movementmerge@gmail .com

EEVA  L INDSTRÖM

LOGOKYSELY VASTAA VIIMEISTÄÄN 7 .3 .2021 

ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYY 12 .3 .2021
LINKKI TALLENTEESEEN VOIMASSA 1 .5 .2021 ASTI

KEVÄTKOULUTUS LA 20 .3 .2021

VUOSIKOKOUS LA 20 .3 .2021

Yhdistyksen hallitus on suunnitellut
yhdistyksen logon uusimista. Mitä mieltä
sinä olet uudistuksen tarpeesta? Kerro
myös, miten hyödynnät logoa omassa

mainonnassasi. Käy vastaamassa
kyselyyn tästä linkistä. Vastausaikaa 

on 7.3.2021 asti.  
 

 

https://forms.gle/DsfyDCs2pEa4fC2r8

