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Koti-Gymnaestradaa kohti 
 
 

Huhtikuu kiihottaa uneliaita juuria kevätsateella  
 
Ilmoista puhellen on helppo aloittaa mikä tahansa keskustelu. 
Viimeksi taivastelin pakkasten jälkeistä sadetta ja nyt ihmettelen 
orastavan kevään alun jälkeen puhaltavia kylmiä tuulia. 
Kuitenkin kevät tulee keikkuen, kuten aina. Ihanaa! 
 
Mikä juhlavuosi? 
 
Ensiksi tulee mieleen kotoinen suurtapahtumamme kesäkuussa, 
mutta nyt haluankin nostaa esiin erään toisen merkkipaalun tänä 
vuonna. Heinäkuussa tulee kuluneeksi 120 vuotta voimistelun 
grand old ladyn Liisa Orkon syntymästä. Kuka muistaa hänet? 
Voimistelunopettaja Liisa Orko vaikutti liittomme 
puheenjohtajana vuosina 1954–1980 ja hän ansioitui erityisesti 
kansainvälisten suhteiden hoidossa. Liisa Orkon optimismia 
kuvaa hyvin tämä viesti: "Älä jää tuijottamaan väistyneiden 
vuosien pettymyksiä. Muista mieluummin, mitä niissä on hyvää 
ja kirkasta ollut." 
Perehdymme Liisa Orkoon lisää Kiltapäivässä marraskuussa. Jos killallanne on 
omakohtaisia muistoja hänestä, voitte kertoa niistä minulle jo nyt! 
 
Keventyneet korona-rajoitukset 
 
Joko olette päässeet kunnolla yhdessä jumppaamaan? Tai muutoin ’ihan livenä’ kiltasisaria 
tapaamaan? Toivottavasti! Kevätkautta on seuroissa jäljellä vielä pari kuukautta. 
Veikkaanpa, että monilla kausi jatkuu tavallista pitemmälle, koska aloitus ehkä myöhästyi. 
Nyt jos koskaan, on aika sopia treffit esim. naapurikillan kanssa ja tehdä mukava kevätretki. 
Muistakaapa pyytää joku johtokunnastakin paikalle, niin edistätte yhteistyötänne kaksin 
verroin! Ja lisätkää tapahtumasta mukava kertomus seurojen nettisivuille kuvien kera. 
Muutkin näkevät kuinka yhteisöllistä ja virkistävää tämä kiltatoimintamme on. 
 
Tervetuloa Tampereelle! 
 
Gymnaestrada-kuume kohoaa, kun enää on noin 2 kuukautta tapahtuman alkuun. Kävin 
juuri katsomassa https://gymnaestrada.fi/ -sivuilla uutisia ja sydämessä sykähti, kun 
huomasin miten kaikkien lajien huiput esiintyvät samassa näytöksessä kuin me seniorit. Ja 
liput tuohon Show it -näytökseen perjantaina 10.6.2022 Tampereen Nokia-arenalla ovat 
tulleet myyntiin https://www.lippu.fi/   Samana päivänä toteutetaan kiltalaisten Kiltareffit, 
joista toisaalla lisää. Nähdään sielläkin! Tsemppiä kaikille voimistelijoille loppukevään 
harjoituksiin! 
 
Kaunista kevättä toivon teille kullekin, samoin kuin ihanaa kesää! 
 
Pirjo Nummelin-Stenman 
kiltatyöryhmän puheenjohtaja 

 
 

 

 

https://www.lippu.fi/


 

Tässä vielä kopioitava Kuntoviikon ilmoittautumislinkki 
https://www.lyyti.in/77889v_Svoli_Kilta_121692022_8402   
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Unelmien liikuntapäivä 10.5. – tärkeää tietoa toimijoille 
 
 

 
 
Koko Suomen yhteistä liikkumisen juhlapäivää, Unelmien liikuntapäivää, vietetään jälleen 10.5.! 
Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen päivä, johon kuka tahansa voi osallistua. 
Välitäthän viestin omille yhteistyökumppaneillesi ja sidosryhmillesi!  
 
Tämä on myös kiltalaisille mahdollisuus yhteiseen näkymiseen ja tekemiseen.  
 
Koronaviruspandemian aikana monet harrastukset ovat olleet tauolla ja liikuntapaikat suljettuina. 
Monilla arkiliikuntakin on saattanut vähentyä etäopintojen ja -töiden myötä. Liikunnan ilo ja merkitys 
eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään. Unelmien liikuntapäivä on yksi konkreettinen teko, jolla 
haluamme sytyttää liikkumisen kipinän jokaiselle.   
 
Tiistaina 10.5. vietettävä Unelmien liikuntapäivä on hieno mahdollisuus liikkua yhdessä vaikkapa 
työ- tai koulupäivän aikana, käydä illalla tutustumassa paikallisten seurojen, yhdistysten ja 
kuntokeskusten tarjontaan tai järjestää kaveriporukalla unelmien liikuntatreenit kunnan 
liikuntapaikoilla tai lähiluonnossa. Tähän kaikkeen voimme yhdessä olla luomassa edellytyksiä 
järjestämällä tapahtumia, avaamalla oviamme, tiedottamalla mahdollisuuksista ja innostamalla 
ihmisiä mukaan.   
 
Uudet materiaalit käyttöön   
Olemme uudistamassa Unelmien liikuntapäivän materiaaleja ja ne tulevat kaikille hyödynnettäviksi 
maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Samaan aikaan avaamme karttapalvelun ja mahdollisuuden 
ilmoittaa tapahtumia.   
 
Tehdään #unelmienliikuntapäivä jälleen yhdessä, jotta jokainen voisi löytää itselleen sopivan ja 
innostavan tavan liikkua.  
 
Lisätietoja ja materiaalit käyttöösi: www.unelmienliikuntapaiva.fi  
 
  
Taustaa: Unelmien liikuntapäivä on vuosittain 10.5. järjestettävä kaikenlaisen liikkumisen kokeilu- ja 
pop-up päivä. Päivän tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan ja löytämään uusia tapoja 
liikkua. Unelmien liikuntapäivää koordinoi ja tapahtumasivustoa ylläpitää Suomen Olympiakomitea. 
Sitä ovat edistämässä lukuisat liikunta-, urheilu- ja terveysorganisaatiot sekä kunnat. 
 
 
 

http://www.unelmienliikuntapaiva.fi/


      
                           

     
  
 
 

                        Etelä-Suomen kiltavastaava  
 Sari Laakso  
 puh. 050-5307928 sari.pj.laakso(at)gmail.com 
 

  Hei Etelä-Suomen alueen kiltaväki 

  Kevät etenee vauhdilla - lumet sulaa auringossa ja lintujen laulu ilahduttaa juuri nyt. 

  Ukrainan sodan ja koronan maailmassa eläminen on ollut haastavaa. Pienetkin 

 kiltasisarten tapaamiset ovat antaneet uskoa parempaan, joten jatketaan niitä ja 

 yhteisiäkin tapaamisia jatkossa. 

  Toivon tapaavani su 15.5. ap alk. (tarkempaa aikataulua/tietoa myöhemmin) 

 alueemme seurojen kiltavastaavat 1-2 /kilta. Järvenpään Voimistelijoiden 

 Unelmahallilla. Tuolloin on myös lounasmahdollisuus ja seuran liikuntanäytös Aino 

 Areenalla, johon voitte osallistua.                                                                              

 Pohdimme alueen kiltojen tilannetta ja tulevaisuutta sekä yhteisiä tapahtumia jatkossa. 

 Unelmahalli sijaitsee Tuusulanjärven tuntumassa os. Verstaspihankatu 10 Järvenpää. 

 Autopaikkoja on pihassa ja vieressä olevan päiväkodin pihassa. Ainolan 

 rautatieseisakkeelta on 1,1 km eli n. 15 min kävelymatka hallille ja Aino Areena on 

 siinä lähietäisyydellä. Linja-autolla kannattaa tulla Tuusulan/ Sibeliuksen väylää pitkin 

 ja jäädä Keudan P-pysäkillä pois, siitä on 400m kävelypolkua Unelmahallille.  

 Kyselin teiltä jokin aika sitten kiltanne osallistumisaktiivisuudesta Tampereen 

 Gymnaestrada-tapahtumaan. Muutamat killat kertoivat lähtevänsä mukaan 

 esiintymään. Mukana on kiltalaisia Kiertoradalla, Kirkkaat vedet ja Elämä on matka -

 ohjelmissa  oman kiltatapaamisemme lisäksi Tampereen Gymnaestrada pyörteissä. 

 Pikkujouluja ja ulkoilutapahtumia ja jumppia on saatu killan kanssa toteutettua 

 koronasta huolimatta. Nyt ovat harjoituksetkin päässeet käyntiin. 

  Terveiset seuraseminaarista ja Voimisteluliiton vuosikokouksesta, jotka olivat 26.3. 

 Helsingissä. Kiltakin oli mukana seurojen esittelyissä tärkeänä toimijana 

 Kuvia Nurmijärven killan ruokakurssista 8.3. Ahjolan nuorisotilassa. Koko ilta meni 

 yhdessä killan kanssa ruokia valmistellessa ja pitkässä pöydässä nauttien ihanista 

 aikaansaannoksista. Lopuksi laitettiin Laviksen tahtiin tanssien.  

          

   

 Nautitaan kevään iloista! Sari 

 

ETELÄ-SUOMEN ALUE 



 

 

  
 
 

 Länsi-Suomen kiltavastaava  
Päivi Helin  
puh. 040-5260271 paivimaria.helin2(at)gmail.com 
 
 

 Kun vetää keuhkot täyteen kevätilmaa, sulkee silmänsä 

 auringonpaisteessa ja kuuntelee mustarastaan ja muiden pikkulintujen konserttia sekä 

 laulujoutsenten torvisoittokunnan ylilentoa, tuntuu, että kaukana on paha maailma.  

 Kuluvalla viikolla kevätpäivänseisaus selätti virallisesti talven ja valo voittaa päivä 

 päivältä. Takapihan terassikin on herännyt talviuniltaan ja ulkoiluttaa helmililjoja 

 auringossa ja kutsuu samalla tyytyväisenä seuraansa istumaan..... ahh, mikä heräävän 

 mullan tuoksu! Ja kaikesta tästä heräävän kevään ihanuudesta huolimatta sota on 

 tullut ihollemme! Sodan aloittajan järjetön vallanhalu aiheuttaa suunnatonta kärsimystä 

 ukrainalaisille ja välillisesti miljoonille muille ihmisille, myös meille suomalaisille.  

 Sanotaan, että sota pistää asiat tärkeysjärjestykseen ja peittää varjollaan pienemmät 

 murheet. Ainoa hyvä asia sodassa on se, että se herättää ihmisissä 

 yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja auttamisen halun. Saamme olla ylpeitä 

 avustusjärjestöjen, yhdistysten yms. sekä yksittäisten ihmisten auttamisvalmiudesta. 

 Toivottavasti sota loppuu pian ja saamme parin koronavuoden jälkeen keskittyä 

 saapuvan kesän viettoon täysillä. 

 

 Ulvilan Voimistelu ja Liikunta Kilta kutsuu meitä länsisuomalaisia ”Kiltatreffeille” la 

 14.5.2022. 

 Luvassa on silmänruokaa, lempeätä liikkumista ja maukasta syötävää. Muistattehan 

 ilmoittautua 2.5.2022 eija.ojala@voimistelu.fi . Nähdään piiiitkästä aikaa isolla joukolla! 

 

 Lähenee lähenee tämän vuoden kohokohta Gymnaestrada Tampereella. Siellä 

 kiltatreffit perjantaina 10.6.2022 alkaen klo 13.00. Ilmoittautumiset 

 eija.ojala@voimistelu.fi tai puh.0505587228  17.5.2022 mennessä.  

 Jos haluatte osallistua kiltatreffien jälkeen ”Elämä on matka” iltanäytökseen Nokia-

 areenalla alkaen klo 19.00, muistakaa ostaa pääsylippu ( 32€) lippu.fi  palvelusta. 

 Kaikille meille on tuttua sanonta ”Ilo irti liikunnasta”. Mutta mitä liikunnan ilo on? 

 Liikunnan ilo syntyy omaehtoisuudesta ja siitä, että liikkuminen on kannustavaa, 

 nautittavaa ja myönteistä. Toivotan teille kaikille nautinnollisia liikuntahetkiä ja niiden 

 tuottamaa iloa.  

 Elämäniloa ei ole koskaan liikaa, vaan se on aina hyväksi sekä jaettu ilo on 

 kaksinkertainen ilo! 

 

 Ystävällisin terveisin – Päivi 

 

 

                                           

LÄNSI-SUOMEN ALUE 
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Kiltatreffit Ulvilassa 

 la 14.5.2022 klo 10.00 – 15.00 

Liiku ja voi hyvin - #seurasydän  

Paikka  

Sataedu, 

Yhdystie 

Ulvila 

https://sata

edu.fi/satae

du/toimipai

kat/sataedu

-ulvila/ 

klo 10.00 Sydämellisesti Tervetuloa  

• Kasvoja hellien 

• Sydänterveyttä edistäen 

• Liikutaan lempeästi ja eläydytään esityksistä 

• Lounas  

• Nautitaan miesten tervehdyksestä  

• Eläydytään  #seurasydän tarinoista 

 
Päivän hinta: 45€ sis. aamujuoma, lounas, ohjelma  
 
Maksetaan 2.5. mennessä  
tilille Ulvilan Voimistelu ja Liikunta Kilta 
FI90 5700 2040 0220 38  Kirjoita viitteeksi kiltanne nimi  
 

Ilmoittautumiset, muista ilmoittaa myös ruoka-aineallergiat 

maanantai 2.5.2022 mennessä 
eija.ojala@voimistelu.fi   tai puh. 050 5587 228 
 

Huom! Mahdollisuus ostaa Kiltamerkki, laskutus myöhemmin   
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 Hyvinvointipäivä 17.8.2022                       

 Tervetuloa Energymiin, os. Vähäheikkiläntie 56 C, 

 aloittamaan syyskautta  reippaasti liikunnallisen 

 kunnonkohotuspäivän avulla. 

 

 Alustava ohjelma: 

 klo 10.15-11.00  Alkulämmittely senioribaletin tapaan Marko Carlson 

 klo 11.15-11.45  Ladytanssia  Marko                       

 klo 12.00-12.45  Maistiaiset Senioritansseista, Terttuli Virtanen 

 klo 12.45-13.45  Lounas 

 klo 13.45-14.30  Kehonhuolto, Veera Salokangas 

 klo 14.45-15.30  Kunnon jumppaa;  Veera 

 

 Ilmoittaudu maksamalla 35€ Tnv:n tilille FI41 4309 1820 0030 26 viimeistään 15.7. 

 Merkitse viestikohtaan nimesi ja Kilta, jos olet kiltalainen. 

  Lisätiedot  Pulmu Isomaa 050-5820095 

                   pulmu.isomaa@gmail.com    Järjestää Turun Nv:n kilta                                                                             

 

 

 

 

                         

  
 

 Pohjanmaan Kiltavastaava  
Asta  Vähäpassi   
puh. 040-4161141 asta.vahapassi(at)kotinet.com 
 
 

Terveisiä Seinäjoen kolmen killan tapaamisesta 23.3. 
 
Törnävän Tytit olivat kutsuneet yhteiseen tapaamiseen Seinäjoen muiden kiltojen 

 Nurmon Jymyn Jumppareiden ja Seinäjoen Voimistelijoiden kiltalaiset. Killat 
 vuorottelevat yhteistapaamisten järjestämisessä, tämä tapaaminen oli jo kymmenes.  

Kiltalaisia oli paikalla yli 30. Runsaassa ohjelmassa oli myös Ritva Kosken esittämä 
 Törnävän Tyttien mielenkiintoinen historiikki, johon voitte alla tutustua. 

 

Keväiseen Kuntopäivään 23.4. Härmän Kuntokeskukseen 

voi ilmoittautua vielä 11.4. mennessä maksamalla Ylivieskan Voimistelu Liikunta/ kilta 
 tilille FI06 4754 0010 0090 90 osanottomaksu 42€. Viestikenttään osallistujan nimi ja 
 puhelinnumero. Tervetuloa mukaan! 

 

Parhaat onnittelut Härmän Siskojen Uskollisuuden Killalle 
(no 21), joka täyttää 60 vuotta 3.5.! 

 

POHJANMAAN ALUE 
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Törnävän Tytit    
 
Tytit on toiminut Törnävän sairaalassa vuodesta 1929. Voimisteluseuramme sai 

 alkunsa siten, että silloiset hoitajattaret alkoivat voimistella liikunnan halusta 
 asuntokerroksensa pitkillä käytävillä. Siihen aikaanhan lähes koko henkilökunta asui 
 sairaala-alueella. 

Kuitenkin kävi pian ilmi, että voimistelu ilman ohjausta ei oikein sujunut. Syntyi ajatus 
 kouluttaa johtaja oman henkilökunnan keskuudesta. Silloisen ylihoitaja Siiri Kilpiän 
 suosituksesta anottiin SNLL:n ( Suomen naisten liikuntakasvatusliitto) apurahaa Hille 
 Mattilan kursseille lähettämistä varten. Apurahaa saatiin 600 markkaa sillä 
 velvoituksella, että apurahan saaja perustaa voimisteluseuran, joka liittyy SNLL:oon. 

Kursseilta palattuaan Hille Mattila kutsui perustavan kokouksen koolle Seuralaan 23.9. 
 1929.  Seuran nimeksi tuli Seinäjoen Piirisairaalan Naisvoimisteluseura Tytit. Nimensä 
 Tytit seura valitsi silloisen ylilääkäri Veikko Puntalan antaman nimityksen mukaan. 
 Hänellä oli tapana sanoa naishenkilökunnasta puheen ollen ”meidän tytit”. 
 Perustamisen jälkeen seura rekisteröitiin SNLL:n seurana 26.6.1930. 

Henkilökunnan muuttaessa asumaan sairaalan ulkopuolelle, on mukaan otettu 
 voimistelijoita, jotka eivät kuulu sairaalan henkilökuntaan. 

Myös seuran nimi on muuttunut: vuodesta 1971 se oli Törnävän sairaalan Tytit ja 
 vuodesta 1986 se on Törnävän Tytit. 

 
Toiminta seurassamme alkoi ripeästi alusta alkaen. Hyvään vauhtiin päästiin, mutta 

 toiminnan hiljensi talvi- ja jatkosota. Vuosina 1939 – 1944 säännöllisiä harjoituksia ei 
 useinkaan voitu pitää tilan puutteen ja sodasta aiheutuvien tehtävien vuoksi. Kuitenkin 
 ohjelmia harjoiteltiin sotasairaalassa suoritettavia virkistyshetkiä varten. Tyteillä oli 
 kummityttönä sotaorpo Kirsti, jota erilaisin toimin hankituilla varoilla muistettiin 12 
 vuoden ajan. 

Sotien jälkeen liikuntatoiminta alkoi nopeasti vilkastua. Ohjaajia koulutettiin, leireille, 
 piiri- ja suurkisoihin osallistuttiin. 

 
Lapset ovat olleet aina Tyttien 

 sydämellä. Pidämme itseämme 
 kasvattajaseurana.   

Seuramme kulta-aikaa 
 lähimenneisyydessä oli 1990-luku. 
 Silloin alkoi 1992 Leila Peltolan 
 ideoima 3-9 kuukauden ikäisten 
 vauvojen köröttelytuokiot, 
 ensimmäisenä maassamme. 

Lapsen kasvaessa oli vuorossa 
 Kiljuset ryhmä, eli aikuinen-
 lapsivoimistelu 1-3 vuotiaalle 
 lapselle. 

Satujumppa 3-4 vuotiaille oli jo lapsen 
 oma jumppa itsenäisesti. 

Tyttöjen ryhmät alle ja yli 10-vuotiaille. 
Naisille oli kuntojumppa ja tanhut. 
Tanhuryhmä toimi aktiivisesti 

 järjestäen juhlia ja antaen ohjelma-
 apua erilaisten järjestöjen  juhlissa. 
  

Osallistuttiin useana vuonna 
 kaupungin järjestämiin 
 salonkitansseihin, jotka Leila Peltola ohjasi. Seinäkuun yöhön, Seinäjoki- päivään. 
 Eteläpohjalaisiin kruunuhäihin tangomarkkinoilla.  

Syke 100 tapahtumaan Helsingissä 
Järjestettiin SNLL:n tanhumestaruuskilpailut vuonna 1992 Seinäjoen 

 ammattikoululla. 



 
 

 
 
Tytit majoitti Kanadan Thunder Bayssä toimivan tanhuryhmä Kiikurien porukan 

 heidän vieraillessaan kaupungissamme  1990  Thunder Bay on Seinäjoen 
 ystävyyskaupunki. 

Kiikurit kutsuivat meidät vastavierailulle.  
Toteutimme viikon pituisen matkan 20 hengen porukalla, josta 12 oli tanhuajaa 

 heinäkuussa 1992, Matka onnistui hyvän talkoohengen ansiosta. 
 
Vähitellen toimintamme hiipui ohjaajapulan yllättäessä. 
Uskollisuuden Kilta, joka on perustettu 12.11.1979, toimii edelleen aktiivisesti. 
 
Yli 90-vuotisen taipaleen aikana seuramme pääasiallisin toimintamuoto on ollut 

 voimistelu. Kun Seurala valmistui 30-luvulla siirryttiin voimistelemaan sen avaraan 
 saliin. Nyt kun Seurala on myyty, meillä ei ollut paikkaa missä harrastaa. 

Iloksemme saimme seurakuntakeskuksesta paikan, jossa voimme jatkaa harjoituksia 
 Terveysliikuntaa ikääntyville ryhmässä, jota ohjaa maanantaisin klo 16.30-17.15 Leila 
 Peltola. Tämä on kaikille avoin, joten tervetuloa mukaan. 

 
Leila Peltola  Ritva Koski 
Kiltaäiti  Tyttien puheenjohtaja 
 
 
 

              



  
 

 

 
                                                                                  

 Pohjois-Suomen Kiltavastaava 
                      Katri Virtanen  
 puh. 0400 – 767 795  katri.virtanen2(at)gmail.com   
 
 

 Kevät lähestyy! 

 Pohjois-Suomessakin näkyy jo kevään merkkejä ja kuitenkin hiihtokelit ovat 

 parhaimmillaan. 

 Kiltalaiset matkaavat to 19.5.2022 Hailuotoon.  

 Tutustumme alustavan suunnitelman mukaan Hailuodon kirkkoon, käsityöpuotiin, 

 panimoon ja ruokailemme Luotsihotellilla. Järjestämme yhteiskyydin, joka ottaa ensin 

 Limingan Portista kyytiläisiä klo 9.00 (olisiko raahelaisten ja muhoslaisten hyvä tulla 

 tästä kyytiin?) ja muut pääsevät kyytiin Oulun linja-autoasemalta. Lisätietoja saa 

 ilmoittautumisten yhteydessä.  

 Killat ilmoittavat Raija Warikselle raijaw@gmail.com, kuinka monta lähtijää on ja kuinka 

 moni tulee linja-autoon. Omalla autollakin voi siis tulla. Linja-autoon mahtuu 50 

 matkustajaa ja auto täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 Ruuan jokainen maksaa paikan päällä ja linja-automaksun Raija kerää etukäteen 

 kiltakohtaisesti. Arvioitu osallistumismaksu on yhteensä 50 osallistujalla 12 €+ruokailu; 

 40 osallistujalla 15 €+ ruokailu; 30 osallistujalla 19 €+ ruokailu. Tarkat summat 

 ilmoitetaan lähempänä osallistujamäärän mukaan. Omalla kyydillä tulevat maksavat 

 yhteisistä kustannuksista 5 €/hlö ja ruuan. 

•  Sitovat ilmoittautumiset ja linja-autopaikan varaus: raijaw@gmail.com                                             

 pe 29.4.2022 mennessä!                                                                                                               

 Osallistumismaksut tilille Oulun voimisteluseuran Ukilta FI1257414020115510   

 Raahen Ukilta on järjestämisvuorossa Oulunseudun kiltalaisten tapaamiselle. Kesän 

 voimistelutapahtuman takia tapaaminen on elo-syyskuussa kahvittelun ja seurustelun 

 merkeissä Raahessa. Kiva tavata raahelaisia!  

 Ilokseni voin ilmoittaa, että huhtikuussa on Pudasjärvellä Uskollisuuden killan 

 perustamiskokous. Pudasjärven Urheilijoiden Voimistelujaosto on aktiivinen 

 Voimisteluliiton tapahtumiin osallistuja ja nyt he saavat kruunun toimintaansa 

 perustaessaan killan. Jännityksellä odotan kokousta. Onnea hyvästä päätöksestä. 

 Hyvää kevään ja Pääsiäisen odotusta! 
 Katri  
 
 

 

POHJOIS-SUOMEN ALUE 
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      Savo-Karjalan kiltavastaava 
      Pirjo Karinen  
     puh. 0440 - 92 0430   pirjo.karinen(at)gmail.com 

                                          

      

 Kevättä kohti mennään 

 Viime viikolla lämmintä, eilen tuulta ja tuiskua melkein myrskyä ja tänään jälleen 

 pikkupakkasta ja auringonpaistetta. Luonto näyttää monet kasvonsa. 

 Kevätkauden alkaessa killoissa olemme jälleen päässeet kokoontumaan ja tapaamaan 

 tuttuja hieman rennommissa tunnelmissa. Gymnaestrada Tampereen kenttäohjelmien 

 ja seniorien halliohjelman harjoittelut ovat käynnissä, yhteisharjoituksiin pääsemme jo 

 9.4. Mukavaa odotusta ja innostusta on ilmassa. 

 Tampereella on paljon katsottavaa ja koettavaan sekä kiltalaisille omaa ohjelmaa, 

 mikäli ohjelmiin osallistuminen tällä kertaa jää väliin.  

 Tämän vuoden Irman päivä -tapahtuma on siirtynyt. Todennäköisesti järjestelyt 

 siirtyvät seuraavalle vuodelle. 

 Syksyn aikana olisi mukava kokoontua vaihtamaan kiltojen kuulumisia. Ottaisiko joku 

 killoistamme esim. ulkoilutapahtuman järjestettäväkseen? Autan mielelläni käytännön 

 järjestelyissä. Ottakaa yhteyttä ja mietitään asiaa. 

 Kevätterveisin Pirjo 
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 Sydän-Suomen kiltavastaava 
 Pirjo Nummelin-Stenman  
 puh.  040 – 6646 520  pirjo.ns(at)gmail.com  
 
 

 Sydän-Suomen kevät sujuu Tampereen suurtapahtumaamme, 
 kotimaista Gymnaestradaa odotellen. 
 Kiitos, kun olen saanut parilta killalta kutsun tulla tervehtimään teitä omaan 
 tapaamiseenne. Koska nyt olen eläkkeellä, ehdin ja tulen mielelläni muillekin visiiteille, 
 jos vain haluatte. 
 Kiltatiedotteeseen kaivataan aina lisää mukavia tarinoita hyvistä toteutuneista 
 tapahtumista tai muista käytännön nikseistä. Niitä voitte lähettää kuvien kera minulle 
 tai Eija Ojalalle, kiitos! 
 
 Heleää huhtikuuta! Pirjo 
 
  

 
 

  

 

Tam ereen Stadion

Avajaiset to 9.6.2022 klo 18.30

 äätösjuhla su 12.6.2022 klo 14.00

- Kenttäohjelmien näytös

Harjoituksia torstaista sunnuntaihin

(stadionilla ja harjoituskentillä)

5
 lustava suunnitelma  oikeu et muutoksiin pi ätetään

 okia  reena 

Iltanäytös pe 10.6.2022 klo 19.00

Monipuolinen, sporttinen, elämyksellinen

 hteisohjelma senioreille/Ikiliike -toimijoille

6
 lustava suunnitelma  oikeu et muutoksiin pi ätetään

SYDÄN-SUOMEN ALUE 



           

Kiltatreffit Gymnaestrada Tampere 2022 -tapahtuman yhteydessä 
                       perjantaina 10.6.2022 Tampereelle.  
 
Tässä TARKENTUNUT päivän ohjelma:  

klo 13.00 Tapaaminen Messu- ja urheilukeskuksessa (os. Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere)  

• Odotamme sinua pääovella  

• Tarvitset messukeskukseen  ääsyli un 15€ (suosittelemme ostamaan lipun 

 etukäteen Lippupisteestä, tai sen voi lunastaa ovelta) 

siirtyminen pikkuhiljaa ryhmissä kohti ruokailua, katsellaan samalla voimistelua ja 

tutustutaan esittely- ja myyntipisteisiin 

klo 14.00 – 15.00 Lounas Ravintola Ryggessä (hinta n. 15€)                                                               
Ravintola Rygge sijaitsee 2. kerroksessa  
- E-hallissa on tuolloin käynnissä Lumon Gym for Life -kisailu ja musiikki varmasti kuuluu hyvin 
ravintolaan  
- ateria: kana/kookospastavuoka (veg. nyhtökaura/kasvis/kvinoapannu), hedelmäsalaatti (sis. päivän   
salaatti ja raaste, leipä sekä levite, jäävesi, kahvi tai tee) 
Ruoat ovat laktoosittomia tai maidottomia sekä gluteenittomia tai saatavilla gluteeniton vaihtoehto 
  
Ruokailun jälkeen siirtyminen kokoustilaan  

klo 15.00 – 16.45  YHTEINEN TILAISUUS  2. kerros seminaarikeskuksen kokoustilassa 

klo 16.45 yhteinen ohjelma päättyy ja mahdollisuus vielä kiertää messukeskuksessa tai 

siirtyä keskustaan  

Ruokailun vuoksi sitovat ilmoittautumiset perjantai 6.5.2022 mennessä: 
eija.ojala@voimistelu.fi tai puh. 050 5587228 
 

Show it! - voimistelun iltanäytös 

Tule ja koe: Show it! -voimistelun iltanäytös on monipuolinen, vauhdikas ja taidokas elämys. Mukana 

on huippuvoimistelijoiden parhaimmistoa, kansainvälisiä vieraita ja eri-ikäisten harrasteryhmiä. 

Areenalla mm. telinevoimistelua, joukkuevoimistelua, rytmistä voimistelua, TeamGym- ja 

akrobatiavoimistelua sekä tanssillista voimistelua. Näytöksessä nähdään myös valtakunnallinen 

senioreiden yhteisohjelma ”Elämä on matka” 

Aika: pe 10.6. klo 19:00 – n. 20.30 
Paikka: Nokia-areena 
 ääsyliput: 32 €  
Liput myy lippu.fi 
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Ikkunalaudalla kukkien kelta, 
rairuoho versoo jo lautaselta. 
Pajujen oksissa silmut uudet, 
suklaamunissa salaisuudet. 

 

Rauhallista  ja Hyvää Pääsiäistä 

toivottelee: Asta, Katri, Pirjo, Pirjo, Päivi, Sri ja Eija 

Tiedoksi kiltalaisten kalentereihin: 

Valtakunnallinen Kiltapäivä la 19.11.2022  

klo 11.00 – 14.00 + ruokailu 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Dynamo-

rakennus, auditorio 

Piippukatu 2 


