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PUHEENJOHTAJAN terveiset
Hei kaikki!
Lämmin kiitokseni, että osoititte luottamustanne ja sain jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana kaksi seuraavaa
vuotta.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut ennätyksellisen monta kertaa tänä vuonna, mikä enteilee vauhdikasta
vuotta. Käynnistämme kuukauden pilatestreenit ensi viikolla, ja parhaillaan haemme tekijää tai tekijöitä
Pilates Suomessa -selvitykselle. Perustamme myös kaksi uutta työryhmää määräajaksi. Ja tietysti
järjestämme syyskoulutuksen marraskuussa. Sen sisältöä kokoamme parhaillaan. Aiomme uudistaa myös
yhdistyksen logon, mikä sai kannatusta tekemässämme kyselyssä. Eli paljon on meneillään!
Tietenkään emme pysty tätä kaikkea hallituksen voimin tekemään. Siksi kannustan teitä jäseniämme
osallistumaan toimintaamme esimerkiksi ilmoittautumalla työryhmiin tai välittämällä viestiä eteenpäin, kun
etsimme erilaisia osaajia. Kiitän tässä vaiheessa Annika Taulaniemeä, Merja Kalajaa ja Jarmo Ahosta, jotka jo
lupauduitte Pilates Suomessa -selvityksen tarjouskilpailu -työryhmään antamaan oman panoksenne. Muihin
työryhmiin haku on käynnissä.
Kuukauden treeneistä olen hyvin innoissani. Niiden avulla on mahdollista kohottaa omaa kuntoa ja hioa
taitoja ja saa ehkä myös ideoita omille tunneillekin. Lisäksi on kiva ajatus, että moni muukin kollega treenaa
samaan aikaan toisaalla. Jos vain livestriimausalusta sallii, vaihdetaan kuulumisia treenien yhteydessä ja
annetaan kannustavaa palautetta kollegoille.
Nähdään treeneissä ensi viikolla!
Toivoo Kati
Kati Kauravaara
puheenjohtaja
Suomen pilatesyhdistys ry
Puh: 0505836802
Sähköposti: kati.kauravaara@pilateshetki.fi
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VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Vuosikokous päätti yhdistyksen uudesta nimestä, joka on Suomen pilatesyhdistys ry.
Yhdistyksen hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan, ja sopi tehtäväjaoista:
puheenjohtaja Kati Kauravaara: hallinto- ja talousasiat
varapuheenjohtaja Virpi Peltomaa: viestintä, Pilates Suomessa -selvityksen
tarjouskilpailu -työryhmän puheenjohtaja
jäsen Eeva Lindström: koulutus, kansainväliset asiat
jäsen Mari Sutinen: sihteeri, viestintä, Some-kanavien perustaminen -työryhmän
puheenjohtaja
jäsen Kaisa Suomalainen: jäsenasiat, Jäsenkriteerien tarkistaminen -työryhmän
puheenjohtaja
Lisäksi vuosikokous valitsi hallituksen varajäseneksi Katariina Pahkalan, mikä oli
sääntömuutoksen jälkeen mahdollista (uudet säännöt julkaistaan verkkosivuilla, kun
Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt). Katariina osallistuu hallituksen
kokouksiin, mutta hänellä ei ole päätösoikeutta, mikäli joku hallituksen jäsenistä ei ole
estynyt osallistumasta.

TYÖRYHMÄT 2021
Pilates Suomessa -selvityksen tarjouskilpailu -työryhmän kokoonpano on seuraava:
filosofian tohtori, terveydenhuollon maisteri, pilatesohjaaja Annika Taulaniemi UKKinstituutista, fysioterapeutti, tietokirjailija, pilates-kouluttaja Jarmo Ahonen sekä
yliopiston lehtori, pilatesohjaaja Merja Kalaja, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä
tiedekunnasta sekä hallituksen jäsenet Virpi Peltomaa (työryhmän puheenjohtaja) ja
Kaisa Suomalainen.
Lisäksi perustamme kaksi työryhmää, johon haemme jäseniä jäsenistömme
keskuudesta. Molemmat työryhmät valmistelevat esityksen yhdistyksen hallitukselle ja
mahdollisesti myös vuosikokoukselle (jäsenkriteeri-asia).
SOME-KANAVIEN PERUSTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN -TYÖRYHMÄ
Suomen pilatesyhdistys ry päätti vuosikokouksessaan koota jäsenistään työryhmän
pohtimaan ja kehittämään yhdistyksen sosiaaliseen mediaan liittyviä asioita. Tarvitseeko
yhdistys mielestäsi omat some-kanavat? Jos tarvitsee, mitkä? Kuinka näiden tilien
päivittäminen käytännössä toteutetaan? Tule esittämään omat mielipiteesi esimerkiksi
näihin kysymyksiin ja kehittämään sekä mahdollisesti toteuttamaan toimintaa tähän
työryhmään! Työryhmä kokoontuu Zoom-alustalla Mari Sutisen johdolla. jos sinulla on
mielipiteitä tai näkemyksiä asian suhteen, ota yhteyttä 16.5. mennessä Mariin:
mari.sutinen@hotmail.fi.
JÄSENKRITEERIEN TARKISTAMINEN -TYÖRYHMÄ
Vuosikokous päätti perustaa myös työryhmän, joka pohtii, onko jäsenkriteerien
uudistamiselle tarvetta. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tämän työryhmän
toimintaan, ole sähköpostitse 16.5 mennessä yhteydessä työryhmän puheenjohtaja Kaisa
Suomalaiseen: pilates.kaisa@gmail.com.
Hallitus tekee päätökset työryhmien kokoonpanosta hakemusten perusteella
kokouksessaan 8.6.

PILATES SUOMESSA -SELVITYKSEN TARJOUSKILPAILU
Yhdistys on päättänyt teettää selvitystyön, joka kulkee työnimellä ”Pilates Suomessa”.
Selvityksen tarkoituksena on kuvata pilateksen suomalaista historiaa ja luoda
kokonaiskuva tämänhetkisestä pilateksen tilanteesta Suomessa. Selvityksen tulee olla
laadullinen tieteellisin kriteerein ja hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla
toteutettu tutkimus, ja sen aineisto kerätään pääosin teemahaastattelujen avulla.
Olet saanut sähköpostitse tarjouspyynnön tästä selvitystyöstä (löytyy myös yhdistyksen
verkkosivuilta. Toivomme, että levität omalta osaltasi tarjouspyyntöä eteenpäin.
Yhdistyksen toimesta tarjouspyyntö toimitetaan ainakin seuraavien kanavien kautta
tutkijoiden ja asiantuntijoiden tartuttavaksi:
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Liikuntatieteellisen Seuran asiantuntija- ja tutkijarekisterin (n. 850 jäsentä)
sähköpostilista
Helsingin yliopiston tutkijoiden sähköpostilistat
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta
Liikunnan tutkimuskeskukset: LIKES-tutkimuskeskus, Paavo Nurmi -keskus, Kilpa- ja
huippu-urheilun tutkimuskeskus ja ODL liikuntaklinikka.

MAKSUTTOMAT PILATESTREENIT
Yhdistys järjestää kuluvana vuonna yhdeksän kaikille Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille avointa
ja maksutonta tunnin mittaista livestriimattua pilatestreeniä. Pilatestreeni toteutetaan joka
kuukauden toisena lauantaina klo 10–11 alkaen 8.5.2021 (14.8. on tarjolla kaksi treeniä). Treeneihin
ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, ellei toisin myöhemmin päätetä. Jokainen jäsen saa treeniä
edeltävänä perjantaina linkin treeneihin jäsentieto-ohjelman kautta lähetetyssä sähköpostissa.
Jokainen treeni tallennetaan. Tallenne on katsottavissa viikon ajan, ja tallennelinkki lähetetään
treenilauantain aikana kaikille jäsenille. Jos et ole saanut linkkiä määräaikaan mennessä, tarkista
roskapostikansiosi. Tarkista myös, että yhteystietosi ovat jäsentieto-ohjelmassamme oikein.
Tässä ohjaajat ja heidän pitämänsä treenit:
Ajankohta:
la 8.5. klo 10–11

Ohjaaja ja tunti:
Ulla Mannila : Klassisen repertuaarin mattotunti

la 12.6. klo 10–11

Sampo Idstam : Jousiseinä-tunti käsijousilla (voi käyttää
vaihtoehtoisesti kahta vastuskuminauhaa)

la 10.7. klo 10–11

Marianne Järvinen : Pehmeä pilates -tunti

la 14.8. klo 10–11
la 14.8. klo 11:30–12:30

Eerika Tenhovuori: Reformer alkeet ja perustaso
Anu Vainio: Keskitason pilatestunti renkaalla

la 11.9. klo 10–11

Hanna Manninen: Basi Flow level 2 -pilatestunti

la 9.10. klo 10–11

Tuula Schoultz : kävelyn ja juoksun elementtejä huomioiva
keskitason pilatestunti, jossa käytetään välineenä palloa.

la 13.11. klo 10–11

Hedvig Lundsten: keskitason mattotunti pilatesrullalla

la 11.12. klo 10–11

Karoliina Mäkäräinen ja Tanjatuulia Kaavinen: Gordon
Thomsonin, Miranda Bassin ja Lynne Robinsonin
lähestymistavan mukainen keskitason pilatestunti Method
Putkisto -opetustekniikkaa käyttäen.

KEVÄTKOULUTUSTALLENNE VIELÄ KATSOTTAVISSA
Kaikki ne, jotka ilmoittautuivat kevätkoulutukseen, ovat saaneet linkin koulutuspäivän
tallenteeseen. Tallenne on katsottavissa vielä 1.5. Olemme saaneet koulutuspalautetta vielä
niukasti, ja toivoisimmekin, että käyttäisit hetken aikaa palautelomakkeen täyttämiseen. Ei ole
väliä sillä, täytätkö palautteet tallenteen katsomisen vai livestriimattuun koulutukseen
osallistumisen perusteella. Pääset antamaan palautetta täällä.

HALLITUS ESITTÄYTYY KEVÄÄN AIKANA
YHDISTYKSEN FACEBOOK-RYHMÄSSÄ.
KÄY TUTUSTUMASSA!
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TAPAHTUMAKALENTERI
LA 8.5.2021 ALKAEN JOKA KUUKAUDEN
2.LAUANTAI 11.12.2021 ASTI

JÄSENIEN ILMAISET PILATESTREENIT
PILATES SUOMESSA -SELVITYSTYÖN TARJOUSKILPAILUN
HAKUAIKA PÄÄTTYY

SU 16.5.2021

HAKU SOME-TYÖRYHMÄÄN PÄÄTTYY

SU 16.5.2021

HAKU JÄSENKRITEERIT-TYÖRYHMÄÄN PÄÄTTYY

SU 16.5.2021

SYYSKOULUTUS

LA 20.11.2021

yhdistyksen hallitus

KATI KAURAVAARA

VIRPI PELTOMAA

MARI SUTINEN

PUHEENJOHTAJA, TALOUSASIAT
kati.kauravaara(at)pilateshetki.fi

VARAPUHEENJOHTAJA, VIESTINTÄASIAT
fysiowiola(at)gmail.com

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

KAISA SUOMALAINEN

EEVA LINDSTRÖM

KATARIINA PAHKALA

JÄSENASIAT
pilates.kaisa(at)gmail.com

KOULUTUSASIAT, KV-ASIAT
movementmerge(at)gmail.com

VARAJÄSEN
katariina.pahkala(at)gmail.com
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