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Seuratiedote

Nyt koronavuonna onkin todella 
ajankohtainen tämä historiallinen 
sanonta, milloin lie alkunsa saanut? 
Teisko on ollut kaukana Tampereen 
kaupungin keskustasta ja varmaan 
ollaan oltu kuin ulkomailla, siis 
kaukana kaikesta kun on matkus-
tettu kuvaannollisesti sanottuna 
Teiskoon ulkomaille.

Tämä kesä Iskunrannassa Teis-
kossa, Loppisjärven rannalla on 
ollut vilkas. Mökkivuorokausia on 
merkitty enemmän kuin pitkiin 
aikoihin. 

Kesänvietto ja lomanvietto Is-
kunrannassa onkin suhteellisen 
helppoa. Hinnat ovat edullisia  
jäsenhintoja, Iskunrannassa voi 
yöpyä yhden yön, viikonlopun yli tai 
viettää viikon tai kahden viikon jak-
soja. Poiketa voi myös päiväseltään 
keittämässä vaikka nokipannukah-

vit, saunoa ja uida ja grillata. 
Luonto Iskunrannassakin on nyt 

mitä parhain, kaunista katseltavaa 
on järveltä, kallioilta ja myös tänä 
kesänä on voinut seurata joutsen-
pariskunnan elämää Loppisjärvellä.

Tänä koronavuonna on suo-
malainen luonto noussut arvoon 
arvaamattomaan.Koronasta emme 
tiedä mitä tuleman pitää, mutta 
luonto ympärillämme on ollut aina 
ja on pysyvää ja lähimetsät ja luon-
nonpuistot ovat kevään ja kesän 
aikana ”löydetty” uudelleen.

Iskunrannassa on myös erin-
omaiset kuntoilumahdollisuudet. 
Pitkät portaat rannasta kallion 
päällä olevalle lentopallo- ja urhei-
lukentälle, pätkä metsäpolkua ja 

Jos ei nyt sitten enää ulkomaille niin ainakin
”ulkomaille Teiskoon”…
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Puheenjohtajan palsta                                     n
 Aira Ikonen

Erikoinen toimintavuosi…
…voi nyt sanoa, kun maailmanlaajuinen koronaepide-
mia jyllää. Vähän aikaa sitten ei kukaan olisi uskonut 
miten vaikean tilanteen eteen olemme joutuneet.

Seurojen historianlehdille kirjoitetaan ajasta, jollais-
ta ei ole koskaan ollut. Kaikki suunnitelmat on pitänyt 
unohtaa ja miettiä uusia ratkaisuja. Tai ei unohtaa, 
mutta tapahtumien perään pitää kirjoittaa peruutettu, 
siirretty, peruutettu… Toimintakertomukset vuodelta 
2020 tulevat olemaan erikoista ja outoa luettavaa, kun 
kaikki tapahtumat on pitänyt peruuttaa kuin seinään 
tai siirtää tulevaisuuteen. Kilpailut jäivät keväältä kil-
pailematta, sarjapelit pelaamatta, mitalit jakamatta. 
Kulttuurilaitokset, ravintolat jne. sulkivat ovensa, ja 
paljon muuta.

Viikoittain ja päivittäin kuuntelemme uutisia rajoi-
tuksista, niiden mahdollisista purkamisista tai uusista 
rajoituksista ja erilaisista ohjeista ja suosituksista, joita 
pitää noudattaa.

Tätä kirjoittaessani vuoden 2020 
kesäolympialaiset Tokiossa olisi-
vat käynnissä. Koronan vuoksi 
ne on siirretty ensi vuodelle, 
mutta nyt jo arvellaan, voiko 

ensi vuonnakaan olympialai-
sia järjestää.

Urheiluseuroissa on 
ihmeellistä väkeä! Kun 

ensihämmennykses-
tä selvittiin, emme 
jääneet siihen olo-
tilaan, vaan alettiin 
miettiä mitä voim-

me tehdä asioiden 
hoitamiseksi, mitä 

voimme tehdä jouk-
kueiden hyväksi, mi-
ten voimme olla uusin 
tekniikoin toisiimme 
yhteydessä jne. Se toi-

veikkuus, suunnittelu 
ja kokoustaminen sujui 
uudella tavalla kotoakin 
hoidellen. Onneksi seu-
rassa on eri-ikäisiä toi-
mijoita, jolloin aina joku 
lohduttaa, kannustaa ja 
patistaa tekemään, tuli 
mitä tuli.

Voimistelujoukkueet aloittivat harjoitukset etänä ja 
niitä pidettiin useamman kerran viikossa valmentajien 
johdolla etäyhteydellä. Tärkeää oli, että valmentajat 
pitivät yhteyttä joukkueisiinsa säännöllisesti.

Kodeissa oli paljon mietittävää ja järjesteltävää kou-
lujen etäopetuksen vuoksi, ja vielä kaiken lisäksi monet 
vanhemmatkin työskentelivät etäyhteydellä kotona. 
Voimme vain kuvitella, millaisia ne päivät olivat, ja kun 
vielä illallakin harrastettiin etänä koko perhe!

Emme jääneet neuvottomiksi missään vaiheessa, 
olimme vain uuden edessä ja sen pohjalta asiat sujuivat 
käytännössä yhteistuumin ihan hyvin.

Tapahtui paljon myös hyvää, varmaan yhteishenki ja 
yhdessä tekeminen vahvistuivat, suunniteltiin paljon 
uutta, ja nyt oli aikaa siihen, mikä kiireisen talvikauden 
aikana on jäänyt liian vähälle huomiolle tai siirtynyt 
myöhemmin tehtäväksi. Kannustus, tsemppaaminen 
ja eteenpäin tulevaisuuteen katsominen on ollut eri-
tyisen hienoa ja se, että ne ikävät asiat, joille kukaan 
ei voi mitään, eivät ole aina päällimmäisenä mielessä. 
On ollut myös itselle enemmän aikaa ja on ollut

välttämätöntä, tarpeellista ja toivottavaakin hidas-
taa vauhtia. Onneksi on puhelin ja monenlaiset viestin-
tävälineet, joten olemme pitäneet toisistamme kiinni 
ja toisemme ajan tasalla. Myös perheiden yhteinen 
aika on toivottavasti ollut hyvää, yhteistä ja mukavaa 
yhdessäolon aikaa kaikille.

Mitä olemme saaneet kevään ja  
kesän aikana aikaiseksi?
Isku suosii ja auttaa eri alojen opiskelijoiden valmistu-
mista ammattiin tarjoamalla heille mm. erilaisia opin-
näytetyömahdollisuuksia, jotka auttavat sekä seuraa 
että opiskelijoita ja näin aktivoivat myös seuran jaos-
toja ja toimintaryhmiä kehittämään ja vahvistamaan 
omaa toimintaansa.

Vamk:in sosionomiopiskelija Maija Metso sai tam-
mikuussa 2020 valmiiksi opinnäytetyönsä aiheesta 
”Ohjatun liikunnan vaikutukset lasten sosiaalisiin tai-
toihin Rantaperkiön Iskun harrasteliikunnanohjaajien 
näkökulmasta” Hyvä yhteistyömme ammattikorkea-
kouluopiskelijoiden kanssa jatkui kevään aikana, kun 
pääsimme hyvillä verkostoilla mukaan projektiin, jossa 
Tamk:in opiskelijaryhmän (Lumi Vainio, Santeri Hietala, 
ja Ville-Valtteri Vainioranta) tavoitteena oli päivittää 
Iskun sosiaalisen median ulkoasua modernimmaksi ja 
yhtenäisemmäksi. Samalla opiskelijat analysoivat koko 
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seuran sosiaalisen median nykytilannetta erilaisin 
työkaluin ja tarjosivat uusia ideoita seuran työnteki-
jöille ja vapaaehtoisille seuran markkinointiin. Projekti 
onnistui erinomaisesti ja nyt opiskelijaryhmä jatkaa 
Iskun kotisivu-uudistuksen parissa syksyn ajan. Uudis-
tus liittyy tiiviisti myös opiskelijoiden omiin opintoihin.

Härmälän koulu remonttiin…
…oli iso ”show” kun sen saimme tietää. Härmälän 
koulu suljetaan kokonaan ja myös iltakäyttö siellä 
päättyy ja jatkuu viiden vuoden ajan remontin val-
mistumiseen asti. Remontti alkaa näillä näkymin vasta 
neljän vuoden kuluttua! Iso asia meille, kun olemme 
koululla toimineet yhtäjaksoisesti vuodesta 1953.

Kesän aikana koko Iskun liikuntavälineistö ja toi-
minta on siis siirretty koululta uuteen paikkaan, joten 
järjesteltävää riittää vielä pitkäksi aikaa.

Seuran aikuisten ja lasten harrasteliikunta on nyt 
siis siirretty pääosin Hatanpään koululle joukkue-
voimistelijoiden kanssa, ja harjoitusaikoja on saatu 
myös Pirkkahallista. Saliasiat ja muutokset ovatkin 
olleet puhelinsoittojen pääaiheita lähes koko kesän!

Joukkuevoimistelun valmennuslinjauksia on päivi-
tetty nyt, kun siihen on ollut enemmän aikaa.

Työryhmät ovat kokoontuneet ja aikatauluja on 
laadittu. Voimistelijoilla on ollut avoimia harjoituksia 
ja uusia voimistelijatyttöjä on tullut paljon mukaan 
kauniin lajin, joukkuevoimistelun pariin. Ja olosuh-
teetkin joukkuevoimistelijoille ovat kohentuneet, kun 
hankimme oman, uuden voimistelumaton.

Iskun juniorilentopallotoiminta on saatu nyt siihen 
vaiheeseen, että seuralla on joka ikäluokassa juniori-
joukkue! Seitsemän vuotta sitten aloitettu pitkäjäntei-
nen ja suunnitelmallinen lentopallon junioritoiminta 
on tuottanut hyvää tulosta! Iskulla on hieno joukko 
lentopallovalmentajia, jotka ovat joukkueitaan vie-
neet eteenpäin vuosi toisensa jälkeen ja valmenta-
neet hienosti lajitaidoissa ja hioneet tekniikoita ja 
pelitaktiikoita.

Meillä oli seitsemän vuotta sitten onni saada Ari 
Paloniemi käynnistämään junioritoimintaa Iskussa. 
Hän, jos kuka, osasi lentopallon pelikuviot teoriassa 
ja käytännössä ja paljon muutakin. Hyvät verkostot, 
seuratoiminnan kokemus ja kannustus ja periksian-
tamattomuus. Tästä kiitämme, että olemme tässä 
tilanteessa nyt. Uskomme myös, ettei Ari Paloniemi 
malta jäädä eläkkeelle ja varmasti näemme hänet 
mukana erilaisissa lentopallotapahtumissa.

Iskun uusi lentopallojaosto on hienosti ja energi-
sesti ottanut Iskun lentopallotoiminnan huomaansa 
ja tulee kehittämään sitä edelleen. Juniorit jatkavat 
urheilijan polkuaan eteenpäin ja miesten ja naisten 
ykkösjoukkueet ovat nuoremmilleen erinomaisia 
esimerkkejä.

Ja nyt Iskun hieno toimitsijaporukka jo odotteleekin 
tulevan lentopallokauden sarjataulukoita ja kutsua 
talkoisiin!

Tulevalla kaudella pienet lentopallokoululaiset 
kokoontuvat useammalla koululla viikoittain ja tutus-
tuvat lentopalloilun hienouksiin.

Iskunrannan kesä on ollut vilkas ja varauskalenterissa 
on ollut mukavasti merkintöjä, päivävierailuja, vii-
konlopun varauksia ja varauksia kesälomanviettäjille 
viikoksi ja kahdeksikin viikoksi. Leirejäkin on pidetty 
useampana kesäviikonloppuna!

Kun Suomen hallituksen ja THL:n ohjeistukset 
liikkumisrajoituksineen koronan vuoksi saatiin, 
”huomattiin” miten kauniina suomalainen luonto 
avautui silmiimme erilaisempana ja kauniimpana kuin 
ennen. Olivathan ne puut ja pensaat olleet siinä aina 
ennenkin, mutta kun nyt rajoitettiin matkustamista, 
niin lähiluonto puhutteli meitä kaikkia ihan uudesta 
näkökulmasta.

Iskunrannassa siis voi kohottaa kuntoaankin ja siellä 
on oikein hyvät portaat mäkeä ylös ja toista alas. Ja 
kaunis rantatie grilliltä saunalle!

Kaikki Iskunrannassa on sopivilla etäisyyksillä, joten 
senkin suhteen aikaa siellä kannattaa viettää ja saada 
luonnon voimaa itselleen talvea ajatellen.

Vielä on monta kuukautta aikaa käydä Iskunran-
nassa kuuntelemassa ja katselemassa luonnon kau-
neutta. Ja Teiskohan on melkein ulkomailla! Joten 
unohdamme muut kaukomaat.

Virkeät Iskun veteraanit ovat kokoontuneet kerholle 
pitkästä aikaa. Iloisen puheensorinan ja kahvittelun 
merkeissä hekin aloittelevat toimintakauttaan.

Voisi sanoa, että on ollut vauhdikas, energinen ja 
historiallinen kevät ja kesä ja nyt uteliaana ja toiveik-
kaana siirrymme syksyyn uusissa, myötäisissä tuulissa.
 
Ensi vuonna Isku täyttää 110 vuotta!
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Kauden alkaessa tammikuussa, 
kukapa meistä olisi voinut uskoa, 
mitä se tuo tullessaan? Voimiste-
lujaosto suunnitteli kilpailujen ja 
vuoden tapahtumien järjestämistä 
täyttä päätä. Joukkuevoimistelussa 
valmentajat olivat tehneet kau-
sisuunnitelmat joukkueilleen ja 
ohjelmien koreografioita tehtiin ja 
hiottiin täyttä päätä valmistautuen 
alkavaan kilpailukauteen. Harrastelii-
kunnan ryhmät täyttyivät ja aloittivat 
kautensa. 

KUNNES maaliskuussa… saa-
pui korona. Voi sanoa, että koko 
Suomi pysähtyi ja harjoitukset piti 
keskeyttää. Ylimääräisiä palavereja 
pidettiin ja mietittiin, miten tästä 
eteenpäin. Nopeasti valmentajat 
alkoivat pitää etätreenejä, ohjaajat 
tekivät kotiharjoitteita… Tutuiksi tuli 
erilaiset yhteydenpitokanavat mm. 
Zoom ja Teams. Voimistelujaosto 
piti valmentajien kanssa viikoittain 
yhteyttä kuulumisia ja mm. ideoita 
tuntien toteutustavoista vaihtaen, 
samalla pyrimme tukemaan valmen-
tajiamme tämän uuden ja ennen 
kokemattoman haasteen edessä. 
Tilanne oli uusi meille kaikille. 

Suuri kiitos valmentajille sitou-
tuneisuudesta ja yhteishengestä, 

millä keväästä ja kesästä selvittiin. 
Autoitte toinen toistanne, toivotta-
vasti hyvä ”pöhinä” jatkuu edelleen 
ja vahvistuu. Yhdessä sitouduim-
me noudattamaan tarkkoja hygie-
niaohjeita ja turvavälejä kaikessa 
toiminnassamme. Jaostossa myös 
toteutimme alkuperäisiä suun-
nitelmia, vaikka mutkia matkaan 
tulikin lukuisia. Harjoitusolosuhteita 
parantamaan hankittiin uusi voimis-
telumatto telineineen. Nyt se on vas-
taanottamassa voimistelijoita uuden 
kauden alkaessa. Saimme myös kor-
vaavia harjoitusvuoroja Tampereen 
messu- ja urheilukeskukseen.

Härmälän koulun sulkeminen use-
aksi vuodeksi muuttaa harrastelii-
kunnan tuntien paikkoja Hatanpään 
koululle ja muihin toimipisteisiin. 
Harrastetyöryhmä ja jaoston jäsenet 
tekivät ison työn etsiessään korvaa-
via harjoitustiloja alkavalle kaudelle. 
Seuran puheenjohtaja on aikaansa 
säästämättä ollut työntekijöidemme 
avustuksella yhteistyössä eri tahoi-
hin saliongelman selvittämisessä, 
kiitos heille siitä. 

Pitkät perinteet kaupunginosatoi-
minnan järjestäjänä ja hyvä yhteistyö 
Tampereen kaupungin liikuntatoi-
men kanssa on mahdollistanut, että 

valmistaudumme uuteen kauteen 
luottavaisin mielin, vaikkakin osittain 
eri tiloissa kuin aiempina kausina. 

Tervetuloa mukaan toimintaam-
me niin uudet kuin jatkavatkin 
jäsenet! Muistetaan noudattaa 
edelleen ohjeistuksia ja turvavälejä, 
toivotaan että kausi pääsee käyn-
nistymään suunnitellusti. Pysytään 
terveinä ja pidetään huolta toisis-
tamme!

Johanna Juurikorpi n 
voimistelujaoston pj

Ikä?
17 -vuotta

Miten päädyit Iskuun?
Netistä löytämäni ilmoituksen 
kautta. 

Mitä ohjaat Iskussa?
Ninjagym ja Freegym -tunteja

Lempitemppu/liikesarja?
Dash vault. (Parkour ylitys) 

Oma lajihistoria/tausta?
Parkour ja trikkaus. 

Ohjaajaesittelyssä uusi harrasteliikunnan ohjaajamme: 

Niilo Heikkinen

Voimistelujaoston terveisiä
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toiset pitkät portaat Kaarnakololta alas 
ja edelleen hiekkatietä pitkin rantaan.

Suomen hallituksen ja THL:n oh-
jeistukset turvavälejä ja tapahtumien 
osallistujien enimmäismääriä on  Is-
kunrannassa helppo noudattaa. Tontin 
maasto on vaihtelevaa ja vuosien ai-

kana muotoutuneet polut polveilevat 
eri puolilla  aluetta. Mökit ovat hyvillä 
etäisyyksillä toisistaan ja metsäistä 
avaruutta on riittämiin. 

Ja jos haluaa osallistua valtakunnal-
liseen luontokampanjaan ” Nuku yö 
ulkona”, niin Iskunrannassa sekin on 
helppoa jos omistaa teltan tai riippu-
maton ellei sitten halua nukkua mökin 
terassilla. Ei kuulu liikenteen melu, on 
vain rauhoittavaa linnun laulua, puiden  
ja tuulen humina!

Talkoillakin sopii edelleen, se on 
arkiliikuntaa parhaimmillaan  mm. sau-
napuiden ja halkopinon tekoa.

Iskunrannan saunassa saa muuten 

edelleen ensiluokkaiset löylyt ja kevääs-
tä syksyyn riittääkin saunojia! 

Aikaa voi viettää tietysti myös olei-
lemalla, kaloja narraamalla ja lueske-
lemalla tai puiden huminaa, sateen 
ropinaa ja lintujen laulua kuunnellen!

Löydä ihana Iskunranta Teiskon sydä-
messä ja koe luonnon ja kiireettömyy-
den tervehdyttävä vaikutus! Jos ilmat 
sallivat ja kesää ja mukavia syysilmoja 
riittää niin sitten vaan nokka kohti Teis-
koa ja Iskunrantaa. 
Vielä ehtii! Lisätietoa Iskun nettisivuilta,  
www.rantaperkionisku.com

Aira Ikonen n

…jatkoa etusivulta
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TAITO-ryhmä, lasten harrasteliikunta
Seuran tavoitteena on tarjota laadu-
kasta valmennusta, voimistelun iloa 
ja monipuolista liikuntaa kaikille voi-
mistelijoille. Voimistelujaosto tarjoaa 
harrasteliikunnan puolella voimistelu-
kouluja, joissa harjoitukset ovat kerran 
viikossa. Kilpapuolella yli 8-vuotiaiden 
joukkuevoimistelujoukkueet puoles-
taan harjoittelevat noin 3–4 kertaa vii-
kossa. Ajoittain on tullut kyselyä olisiko 
olemassa mitään välimallia, jos haluaa 
harjoitella pari kertaa viikossa ja ehkä 
osallistua myös kilpailuihin…

Keväällä 2020 päätimme kokeilla 
miten tämä onnistuisi, ja perustimme 
lasten harrasteliikuntaan TAITO-ryh-
män 9–12-vuotiaille tytöille. Harjoi-
tukset olivat 2 kertaa viikossa yhteensä 
2,5 h/viikko. Toinen harjoitus tehtiin 
voimistelukoulujen kausisuunnitelman 
pohjalta eli käytiin läpi motorisia perus-
taitoja sekä tutustuttiin erilaisiin väli-
neisiin ja tietysti opeteltiin voimistelun 
alkeita. Viikon toisessa harjoituksessa 
syvennettiin lajitaitoja ja keskityttiin 

kilpailuohjelman harjoitteluun. Vali-
tettavasti kilpailut jäivät viime kevät-
kaudelta kokematta koronaepidemian 
vuoksi, mutta ryhmän on tarkoitus 
osallistua kausittain 1–2 kertaa mata-
lan kynnyksen kilpailuihin ja esiintyä 
seuramme tapahtumissa.

” Tytöt olivat todella innokkaita 
ja motivoituneita oppimaan kaikkea 
uutta. Kilpailuohjelman tekeminen 
ja harjoittelu oli tytöistä mielekästä, 
vaikkakin välillä oli haastavaa muistaa 
kuviota ja suuntia. Uusi konsepti vai-
kutti toimivan hyvin ja olisi ollut kiva 
päästä osallistumaan myös kilpailuihin 
keväällä.” 
(TAITO-ryhmän ohjaajan mietteitä)

Syksyllä jatketaan innokkaasti siitä mi-
hin keväällä jäätiin, ilmoittautuminen 
avataan elokuun alussa!
https://www.rantaperkionisku.com/
harrasteliikunta/lapset-ja-nuoret/ 
voimistelukoulut/ 
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Syksy 2020 joukkueet

Sarja  Joukkue  Valmentajat

Stara 6–7 v.  Strassikeijut   Tiimivastaava: Eeva Savolainen  
Valmentajat: Roosa Manninen ja Elli Savolainen  
Apuvalmentajat: Meri Hannula ja Magda Brand

Stara/8–10 v.  Ines  Tiimivastaava: Hanni Juurikorpi
         8–9 v.   Valmentajat: Emma Niskanen, Helena Kiianmies,  

Elli Savolainen ja Maiju Kivi  
Apuvalmentajat: Verna Luosto, Elisabet Maddi ja  
Taika Rangell

Stara/8–10 v.  Idai   Tiimivastaava: Hanni Juurikorpi
         8–9 v.    Valmentajat: Emma Niskanen, Helena Kiianmies,  

Elli Savolainen ja Maiju Kivi  
Apuvalmentajat: Verna Luosto ja Taika Rangell

8–10 v.  Iria   Ella Majava ja Hannareetta Aalto 
Apuvalmentaja: Helmi Heikkilä

12–14 v. kilpa  Iris   Iida Koskinen, Eeva Savolainen ja Sara Järvinen

yli 16 v. harraste  Team   Iki Eeva Savolainen ja Hanni Juurikorpi

yli 18 v. harraste  Reipas  Joukkue itse

TIIMIVASTAAVAT:
vuosina 2011–2012 syntyneiden tiimivastaavana toimii Hanni Juurikorpi
vuosina 2013–2014 syntyneiden tiimivastaavana toimii Eeva Savolainen
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Kevät 2020 oli poikkeuksellinen koko maa-
ilmassa ja niin myös meillä Rantaperkiön 
Iskun aikuisten harrasteliikunnassa. Kun 
salit maaliskuussa sulkeutuivat, emmekä 
päässeet enää yhdessä jumpalle, oli kek-
sittävä uusia ideoita jäseniemme liikutta-
miseen. Päivitimme nettisivuillemme ja 
Facebook -sivuillemme päivittäin liikun-
tavinkkejä. Ahkerat aikuisten liikunnan 
ohjaajamme tarttuivat haasteeseen ja 
kuvasivat jäsenillemme erilaisia jumppa-
videoita. Jumpparit saivat tanssahdella 
kotona videon parissa Lavatanssijumpan, 
Aikuisbaletin ja Dance&Body -tunnin 
tahtiin, kehonhuoltoa pääsi videolta 
testaamaan FasciaMethod -tunnin sekä 
keppijumpan parissa ja lihaskuntoa pääsi 
treenaamaan muokkausvideolta. Korona-
kevät antoi meille paljon uusia kanavia ja 
ideoita jumppien toteuttamiseen poik-
keusaikana. Kesäkuussa kun kesäjumpat 
taas starttasivat poikkeusjärjestelyin, 
olivat jumppaajat hienosti löytäneet 
tunneillemme takaisin. Syksyn jumpilla 
nähdään!

Aikuisten harrasteliikunnan koronakevät ja kesä 2020

Kuva on Sanna-Marin ohjaamasta hauskasta ja hikisestä kesän tanssitunnista.

Pitkä koronakevät ja poikkeustila antoi ai-
kaa ideoida ja unelmoida. Unelma pääsystä 
takaisin kisamatoille alkoi elää vahvana ja 
yhteisenä ja muutaman Whatsapp-viestin 
ja Zoomin kautta pidetyn ideariihen jälkeen 
meillä oli koossa huima 11 aikuisen naisen 
porukka! Treenit aloitettiin jo kevätkaudel-
la etäyhteyksien kautta ja päätähtäimeksi 
otettiin yli 18-vuotiaiden harrastesarja 
keväällä 2021. Vaikka joukkueeseen mah-
tuu useita vasta kilpauransa päättäneitä 
voimistelijoita ja useampia SM-mitalisteja, 
löytyy porukasta myös tyyppejä, joiden 
varpaat ovat koskettaneet kilpailumattoja 
viimeksi viisi vuotta sitten.

Reipas treenaa noin kerran viikossa 
tavoitteenaan nauttia voimistelusta ilman 
suorittamista ja paineita. Treeniaikataulun 
suunnittelu on ollut melkoinen palapeli, 
kun elämään mahtuu tällä hetkellä voi-
mistelun ja valmentamisen lisäksi esimer-
kiksi opiskelut ja työt. Kirjoittamattomana 
tavoitteena joukkueella onkin saada 
kaudessa ainakin yhdet treenit, jolloin 
koko joukkue olisi samassa treenipaikas-
sa samaan aikaan. Kaikki yhteiset asiat 
hoidetaan talkoilla ja kaikki kulut pyritään 
minimoimaan rakkaan harrastuksen jatku-
misen mahdollistamiseksi.

Team Reipas toivottaa 
tsemppiä harjoitteluun kaikille! 

Team Reipas – Kannattaa ehkä 
yrittää tai ei ehkä kannata
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Olemme solmineet Pihlajalinnan 
kanssa sopimuksen, joka on samalla 
osa myös seuramme varainhankin-
taa. Bonussopimuksen tehneiden 
seurojen jäsenien ja perheenjä-
senien kaikki ostot Pihlajalinnasta 
kerryttävät seuralle takaisin makset-
tavaa bonusta. Bonus kertyy kaikista 
yksityis- ja vakuutuskäynneistä Pih-
lajalinnan lääkärikeskuksissa ja sai-
raaloissa. Työterveyskäynnit eivät 
kerrytä bonusta, ja yksi henkilö voi 

kerryttää bonuksia yhdelle seuralle.
Seuraamme kuuluvat ja heidän 

perheenjäsenensä voivat tunnis-
tautua Pihlajalinnan asiakkuusoh-
jelmassa seuran jäseniksi. Sopi-
muksen myötä Rantaperkiön Isku 
on samalla saanut käyttöönsä 
Pihlajalinnan urheiluklinikan pal-
veluvalikoiman ja urheiluklinikan 
ajanvarausnumeron. Jäsenet saa-
vat itselleen monipuoliset Pihla-
jalinnan kanta-asiakkaiden edut.

Kun bonussopimus seurasi kanssa  
on tehty ja seura rekisteröity
1.  Kirjaudu Oma Pihlajalinnaan ja 

liity kanta-asiakkaaksi maksutta.
2.  Valitse seurasi omasta profii-

listasi, kohdasta tietosuoja ja 
suostumukset

3.  Valinta on heti voimassa ja bonus-
kertymä alkaa välittömästi

Lisätietoa: 
juha.allinniemi@pihlajalinna.fi

Rantaperkiön Isku yhteistyössä 
Pihlajalinnan kanssa

Hei! Olemme Lumi Vainio, Santeri 
Hietala ja Ville Varjoranta, ja mei-
dän Learning Lab – kesäprojektina 
on ollut päivittää Rantaperkiön 
Iskun sosiaalisen median ulkoasua 
modernimmaksi ja freesimmäksi. 

Teimme myös Iskulle loppuke-
sän markkinointikampanjan liitty-
en syyskauden aloitukseen! Koko 
heinäkuun valmistelimme Teams-
yhteydellä saamiemme toiveiden 
mukaisesti sosiaalisen median 
suunnitelmaa sekä infopakettia tu-
levaisuuden varalle. 

Isku antoi meille supervapaat 
kädet ja viesti kanssamme projek-
tin edetessä aktiivisesti, mikä on 
mahdollistanut laajan oppimisen ja 
varmasti hyvän työn jäljen. 

On ollut mukavaa ja virkistävää 
toimia Iskun kanssa tänä kesänä!

Rantaperkiön Isku yhteistyössä 
TAmK:in kanssa
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Tervetuloa liikkumaan!

Ilmoittautumiset, lisätiedot ja tuntikuvaukset:
www.rantaperkionisku.com/harrasteliikunta
harrasteliikunta@rantaperkionisku.com / 0400 594 882

Iskun voimistelukouluryhmät ja tanssillinen voimistelu ovat tytöille. Kaikki muut ryhmät ovat 
avoimia tytöille ja pojille.

Aikuiset 24.8. – 13.12.2020
Maanantai Muokkaus ja venyttely Hatanpään koulu 19.15–20.30
tiistai HIIT Hatanpään koulu 18.00–18.55
 Tanssillinen voimistelu  Pirkkahalli (D-halli)   19.00–20.15
 Easyteho Hatanpään koulu 19.00–19.55
 Jooga Talvitien 
  päiväkoti ja koulu 19.00–20.15
KesKiviiKKo Muokkaus  
 teema ja venyttelyt   Hatanpään koulu   18.05–19.00
 Rytmix® Hatanpään koulu 19.05–20.00
torstai Zumba®/RytmixFuerte™ Hatanpään koulu 19.00–19.55
 Kehonhuolto Hatanpään koulu 20.00–20.55
PerJantai FlowVoimistelu  Hatanpään koulu 17.00–17.55
 Pilates  Hatanpään koulu 18.00–18.55
Lauantai Aikuisbaletti Hatanpään koulu 10.15–11.15
 Teematunti *Ei joka viikko Hatanpään koulu 11.20–12.15
sunnuntai Lavatanssien jumppaa  Hatanpään koulu 17.00–17.55
 FasciaMethod  Hatanpään koulu 18.00–18.55

MAksut: 
Aikuiset: Kertamaksu 8 €, 10 x kortti 60 €, kausikortti 95 €, kausikortti eläkeläiset ja opiske-
lijat 85 €.
Lapset, nuoret, perheet: Temppukoulu ja aikuinen-lapsi liikunta 75 €/kausi, muut 45 min tunnit 
85 €/ kausi, 55 min tunnit 95 €/kausi, TAITO -ryhmä 180 €/kausi.

LAPset, NuORet ja PeRHeet 24.8. – 13.12.2020 
Maanantai 2–4 v.   Aikuinen-lapsi liikunta   Talvitien päiväkoti ja koulu 17.00–17.45
 4–5 v.  Temppukoulu  tytöt ja pojat   Talvitien päiväkoti ja koulu 17.50–18.35
 7–10 v.  Tanssi (show) tytöt ja pojat  Talvitien päiväkoti ja koul 18.40–19.25
 10–14 v. Tanssillinen voimistelu tytöt  Tre Messu- ja Urheilukeskus 18.30–19.25 
   (Pirkkahalli) / Peltolammin koulu
 9–12 v.  TAITO-ryhmä  tytöt Hatanpään koulu 16.30–17.25
 4–5 v.  Voimistelukoulu/Tähtikeijut  Hatanpään koulu 17.25–18.10
 6–7 v.  Voimistelukoulu/Kimallekeijut  Hatanpään koulu 18.15–19.10
 8–9 v.  Voimistelukoulu/Timanttikeijut Tre Messu- ja Urheilukeskus 17.30–18.25 
   (Pirkkahalli) / Peltolammin koulu
tiistai 3–5 v.   Aikuinen-lapsi liikunta Hatanpään koulu  17.10–17.55
 4–5 v.  Voimistelukoulu/Kuukeijut  Talvitien päiväkoti ja koulu  17.00–17.45
 6–7 v.  Voimistelukoulu/Pakkaskeijut  Talvitien päiväkoti ja koulu  17.50–18.45
KesKiviiKKo 3–4 v.  Temppukoulu  tytöt ja pojat Talvitien päiväkoti ja koulu 17.00–17.45
 4–6 v.  Temppukoulu  tytöt ja pojat Talvitien päiväkoti ja koulu 17.50–18.35
torstai 9–12 v.  TAITO-ryhmä  tytöt Hatanpään koulu 16.30–17.55
 8–9 v.  Voimistelukoulu/Safiirikeijut Hatanpään koulu 18.00–18.55
PerJantai 6–9 v.  Ninjagym  tytöt ja pojat Hatanpään koulu 17.00–17.55
 9–12 v.  Freegym  tytöt ja pojat Hatanpään koulu 18.00–18.55

Syksyn monipuolista harrasteliikuntaa koko perheelle!

isKussa voi 

harrastaa  Myös 

LentoPaLLoa ja

 JouKKuevoiMisteLua!
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https://www.rantaperkionisku.com/seura/liity-jaseneksi/


