
 

 

 

 

 

      

KILTATIEDOTE 1 / 2022  
 

                                                         Ilmestyy 24. tammikuuta 

                                                         tiedote: Eija Ojala 
                                                         puh. 050 5587 228 
                                                         eija.ojala(at)voimistelu.fi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eija.ojala@voimistelu.fi


 

Iloa ja valoa vuoteen 2022 
 

Uusi vuosi – pakkasta ja vesisadetta 

Olemme juuri todistaneet paukkupakkasia, mutta tänään heräsin 

vesisateeseen ja katolta jyristen sulavaan lumivyöryyn. Sellaista 

nykyajan talvi on, vaihtelua riittämiin. Kuten elämässä muutenkin. 

Optimistina pyrin aina näkemään asian valoisat puolet. Leudossa 

säässä ei tarvitse palella ja sitten vuorostaan loskan jälkeen kiristyvä 

pakkanen piristää kummasti ja päivät näyttävät valoisemmilta. 

Runollista 

Joskus taisin näissä tervehdyksissä siteerata kotitarvesanoittajan 

Pakkanen-laulua, jossa sanotaan ”Vedän villasukkaa jalkaan ja 

sormiini puhallan. Kohennan pesää ja katselen palavia puita.” Sehän 

on tasan totta näinä päivinä ja siitä on syytä iloita nyt, kun olemme 

kovasti kotona. Viime päivinä meillä on kuulunut syksyn 

sadonkorjuusta kertova laulu, josta löytyy iloa ja pilkettä: ”Sitten kun 

syksystä aika jättää, on hyllyssä monta purkkia. Sieltä voi aarteita 

suuhun mättää, ja mukavahan niitä on ihan vaan kurkkia.” Tosiaan, voin nyt olla kiitollinen kesän ja 

syksyn uurastuksista ja nauttia säilötyistä herkuista. Kotivaranakin kellarin sisältöä voi pitää, kun se 

sisältää marjoja, vihanneksia ja sieniä. 

Yhdessä 

Mielestäni nyt korona-pandemian jatkuessa meidän ei pidä murehtia sitä, mitä ei voida tehdä, vaan 

keskittyä tekemään sitä mitä voimme. Pidetään siis yhteyttä toisiimme puhelimella, sähköisesti tai 

vaikka perinteisillä kirjeillä, jos se tuntuu hyvältä. Muistetaan edelleen ne kaikki uudet niksit, joita 

keksimme jo kaksi vuotta sitten. Etäjumppia on tarjolla entistä useammalla taholla, niin koko tunnin 

ohjelmia kuin pieniä taukojumppia, joita voi päivän piristykseksi ottaa käyttöön. Ulkoliikuntaa 

kannattaa kaikkien harrastaa sään mukaan. Miten ihanalta kuulostaakaan pirteän pakkaspäivän 

kävelylenkki kiltaystävien kanssa lähimaastossa tai kohti mukavaa nähtävyyttä. Hiihtämään pääsyä 

odotan taas seuraavan pakkasjakson ja lumisateen jälkeen. Käykääpä myös vilkaisemassa 

Ikäinstituutin nettisivuilta, mitä virikkeitä sieltä löytyy! 

Kevättä ja kesää kohti  

Tänä keväänä silmissämme siintää iloinen voimistelutapahtuma, jota odotamme innolla ja 

jännityksellä. Kesäkuussa Tampereella järjestetään kotimainen Gymnaestradamme, jota varten 

monet ovat jo alkaneet harjoitella esimerkiksi halliohjelmaa. Nyt pidetään peukkuja ja jopa varpaita 

pystyssä, jotta tapahtuma onnistuu. Toivon sydämestäni, että kohtaamme siellä sankoin joukoin! 

 

Toivotan kaikille terveyttä ja kauniita pakkaspäiviä sekä iloa ja valoa kiltatoimintaan! 

Lumilyhty pihalla valon sinne luo 
Takkatuli loimullaan lämmön meille suo 
 

Pirjo Nummelin-Stenman 
kiltatyöryhmän puheenjohtaja 



 

 

 

 
 

 

 



 

      
Liisa Orko rahaston stipendi:  Apurahahakemus  

 
Hakemuksen voi laatia joko seuran tai killan johtokunnan jäsen 

Seura/kilta 

nimi 

Puh.    

Sähköposti 

   
Henkilö, jolle seura/kilta hakee apurahaa 
Apurahaa haetaan seuran ansioituneille, erilaisissa vapaaehtoistöissä toimineille, myös johtokuntien jäsenille, 
jotka ovat toimineet palkattomasti seuran hyväksi vähintään 10 vuotta. 
HAEMME APURAHAA: 

Nimi     Synt.aika 

Lähiosoite 

Postiosoite 

Puh.   Sähköposti:  

pankkitilinumero 

apuraha maksetaan osallistujan omalle tilille, heti Kuntoviikon jälkeen 

 
 
Apurahan hakuperusteet 
Toimintavuodet on merkittävä tarkasti (sekä vuosiluvut että vuodet yhteensä kyseisessä tehtävässä).  
 

Vapaaehtoistehtävä seurassa/killassa (esim. seuran 
sihteeri yms. ahkera ja tunnollinen vapaaehtoinen. ) 
päällekkäisiä vuosia ei lasketa 

Vuosina (esim. 1970 – 
1980) 

Vuodet yhteensä 
(esim. 10 vuotta) 

   

   

   

   

 
Muut mahdolliset perustelut stipendin myöntämiselle 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Onko hakija saanut apurahaa aiemmin?  Kyllä  vuonna_____                Ei  

 

 
Apurahan kohteena 2022: Kiltalaisten Kuntoviikko Varalan Urheiluopistolla  12.-16.9.2022 
Kuntoviikon hinta 350€. Anottavan apurahan osuus 210€ 

 
Stipendin myöntämisestä ilmoitetaan henkilölle, jolle apurahaa haetaan 

 
 
____________________ ___________            ___________________________ 
Paikka Päiväys Seuran/killan yhteyshenkilön allekirjoitus 

 
 
 

Hakemukset tulee palauttaa joko Postitse tai sähköisesti eija.ojala@voimistelu.fi  
ma 25.4.2022 mennessä  
Postiosoite: Eija Ojala, Erkintie 3 B, 28400 Ulvila   
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                        Etelä-Suomen kiltavastaava  
 Sari Laakso  
 puh. 050-5307928 sari.pj.laakso(at)gmail.com 
 

   

Brita Ikävalko               

10.8.1939 – 9.1.2022 

Pitkäaikainen seuratoimija, Järvenpään 

Voimistelijoiden seura-aktiivi ja Killan 

kiltamuori ja monien eri lajien urheiluseurojen 

alullepanija on kuollut. Britan elämänlanka 

katkesi sunnuntaina 9.1.  ja hän pääsi lepoon 

kivusta ja särystä.  

Britan koko elämä oli aktiivista 

järjestötoimintaa ja varsinaisen elämäntyönsä 

hän teki paitsi liikunnanopettajana myös 

Sukeltajaliiton pitkäaikaisena 

toiminnanjohtajana.  

Britaa muistavat monet voimistelijat, sukeltajat, 

pesäpalloilijat ja yleisurheilijat paitsi ohjaajana, 

myös hallitusten jäsenenä, puheenjohtajana ja 

iloisen energisenä puuhanaisena. Brita oli 

myös puoliso, äiti, isoäiti ja isoisoäiti, jota 

    kaipaamaan jäi suuri perhe.  

     Minna Ikävalko     
    Britan tytär 

 

 

 Lappeenrannan Naisvoimistelijoiden                                                     

 Uskollisuuden Killan 

 kiltamuori Terttu Luoto  

 nukkui pois 3.12.2021 91-vuotiaana 
 Muistamme Terttua uskollisena 
 kiltamme perustajajäsenenä ja 
 kiltamuorina.  
 Terttu oli pitkän elämänsä aikana 
 naisvoimistelijoiden ohjaajana, 
 puheenjohtajana                        
 v.1972-1982  sekä kiltamuorina, viime vuodet 
 kunniamuori. 
 
 Terttua muistellen  
 Terttu Hinkkanen 
 

ETELÄ-SUOMEN ALUE 



 

 

 

  
 
 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄNSI-SUOMEN ALUE 

           

Kiltatreffit Ulvilassa, yritetään 

toteuttaa vielä kerran 

   la 14.5.2022 klo 10.00 – 15.00 

Liiku ja voi hyvin - #seurasydän  

Paikka  

Sataedu, 

Yhdystie 

Ulvila 

https://sa

taedu.fi/s

ataedu/t

oimipaika

t/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 
 
 

 Keväinen kuntopäivä la 23.4.2022 Härmän 
 Kylpylässä (Kuntokeskus)  
 Pohjanmaan kiltalaisille 

       
 Tervetuloa viettämään yhteistä kunnonkohotuspäivää ja 
 virkistäytymään porukalla Härmän Kylpylään (Kuntokeskukseen)! 
 
 Päivän ohjelma: 
 
  klo   9.15  saapuminen; tulokahvi ja sämpylä ravintolassa 
  klo 10.00  härmäläinen halakojumppa  
            klo 11.00  kehon ja mielenhuoltotunti  
  klo 12.00  buffetlounas  
                      klo 13.00  luento: lihasvoiman ja tasapainon merkitys toimintakyvylle 
                      klo 14.00  taiji - ”kiinalainen aamuvoimistelu”  
  klo 15.00  kotimatkalle 
   
 Kuntopäivän hinta on 42 €, sis. tulokahvin, ruokailun, jumpat ja luennon. 
 

POHJANMAAN ALUE 
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 Ilmoittaudu kuntopäivään maksamalla osallistumismaksu   
 Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta /killan tilille FI06 4754 0010 0090 90  
 viim. 11.4.2022. Viestikenttään osallistujan nimi ja puhelinnumero!  
   
 Ilmoittautuminen on sitova eikä osallistumismaksuja palauteta muutoin  
 kuin jos kuntopäivä joudutaan koronan tms. syyn takia kokonaan perumaan. 
 Paikkoja kuntopäivään on 50.  
 
 Lisätietoja päivästä antaa Asta Vähäpassi p. 040 416 1141, 
 asta.vahapassi@kotinet.com  
  

  
 

 

 
                                                                                  

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

Hei! Hyvää alkanutta vuotta 2022.  
 
Näyttää siltä, että sydäntalvi mennään kuten viime vuonnakin eli kokoontumiskiellot 

 rajoittavat toimintaamme. Onneksi ulkoillen voi tavata toisia kiltalaisia.  
Aurinko on antanut jo lupausta keväästä ja olemme toiveikkaina järjestämässä 

 Hailuodon retkeä. Retki sijoittuu toukokuulle, koska kesäkuulla on Tampereen 
 voimistelutapahtuma. Harjoituksia on varmasti jo toteutettukin.  

 

Paljon Onnea Oulun Voimisteluseuralle Urheilugaalassa 
 saadusta 'Vuoden urheiluseura'- palkinnosta.  

 
Seuran kiltalaiset ovat aktiivisesti osallistuneet ns emoseuran toimintaan esimerkiksi 

 näytöksissä ja suurtapahtumissa. 
 
Hiihtokelejä ja positiivista mieltä kiltatapaamisiin.     
Katri 

 

 

 

 

 n:    
       
 

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

                                          

      Valoisaa alkanutta vuotta 2022! 

 Talven aurinkoiset pakkaspäivät ilahduttavat meitä kaikkia. Hienot ulkoilusäät ovat 

 saaneet ihmiset liikkeelle nauttimaan talven antimista. Kunnat ovat panostaneet latujen 

 ja luistelualueiden kunnossapitoon. Ulkoliikuntaan on hyvät mahdollisuudet yksin tai 

 yhdessä, ehkäpä kiltasiskon kanssa. 

 

SAVO-KARJALAN ALUE 

POHJOIS-SUOMEN ALUE 
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 Joulun aikana tulin käyttäneeksi muutamia vanhoja sanontoja ja lapsenlapseni 
 kyselivät mitä ne tarkoittivat, esim. vanhassa vara parempi. Niinpä mietin kuinka paljon 
 meillä onkaan sananparsia ja sanontoja vielä käytössä. Muistatte varmaan useita!  
 
 Uusi vuosi ja uudet kujeet – näin usein sanotaan, mutta mitä tämä voisi tarkoittaa 
 kiltatoiminnassa? 
 Vanhassa vara parempia – usein tämäkin on totta, mutta mitä tämä voisi tarkoittaa 
 kiltatoiminnassa? 
 
 Jäin miettimään kuinka osuvasti ne sopisivat tähän päivään.  
 Sananparret ja sanonnat voisivatkin olla vaikka yhden kiltatapaamisen pohdinnan 
 aiheena.  
 Mitä ne ovat aikoinaan tarkoittaneet ja kuinka ne pätevät tänä päivänä? Kuinka monta 
 muistetaan? Kuka käyttää niitä edelleen? 
 
 

 Irman päivät 
 
 Alueen perinteinen Irman päivä on jouduttu siirtämään ja Mikkelin Voimistelijoiden 
 killan kanssa on suunniteltu uudeksi ajankohdaksi tulevaa syksyä. Tapaamisesta 
 tiedotetaan tuonnempana.  
 Ehkäpä tapaamme jo kesäkuussa Tampereella voimistelun suurtapahtumassa! 
 
 

 Juhlivat killat 
 
 Tänä vuonna alueellamme juhlivat: 
 
 70 vuotta  Kuopion Reippaan voimistelijat, kiltanumero 6, perustettu 15.3.1952  
  
 30 vuotta Kiteen Naisvoimistelijat, kiltanumero 90, perustettu 10.6.1992 
   

 

 Parhaimmat Onnittelut!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  
 
 

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

 Jyväskylän Naisvoimistelijoiden killan jouluinen tapaaminen 
  

 

 

 
 

 Voimisteluviikon kunniaksi julkaisen kuvan JNV:n uskollisuuden killan pikkujouluista. 

 Tällä porukalla on todella kokemusta seuratoiminnasta ja voimistelusta. Mieletöntä, 

 iloista sakkia! 

 Terveisin Tarja Rasimus-Järvinen 

 

 

 

 

SYDÄN-SUOMEN ALUE 



 

 

Kiltatreffit Gymnaestrada Tampere 2022 -tapahtuman yhteydessä 

Tule mukaan kiltalaisten tapaamiseen perjantaina 10.6.2022 Tampereelle.  

Päivän ohjelma:  

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

• Odotamme sinua pääovella  

• Tarvitset messukeskukseen pääsylipun 15€ (suosittelemme ostamaan lipun etukäteen 

Lippupisteestä, tai sen voi lunastaa ovelta) 

klo 13.00 – 15.00 Tutustutaan yhdessä messukeskuksen tarjontaan 
Kierretään katsomassa useiden eri voimistelulajien kilpailuja, Gym for Life-kisailua, lasten areenan 
toimintaa  
Tutustutaan yhteistyökumppaneiden esittely- ja myyntipisteisiin            
Porukalla, pienryhmissä tai oman kiinnostuksen mukaan 
 
klo 15.00 – 17.00 Yhteinen kiltatilaisuus ja ruokailu (tarkempi tila vahvistuu myöhemmin)  
Ollaan yhdessä ja vaihdetaan kuulumisia  
Lounaan hinta on noin 15€ (lounas maksetaan paikan päällä)   
 
klo 17.00 Yhteinen ohjelma 
Voitte vielä kiertää messukeskuksessa tai siirtyä kaupungin keskustaan.. 
 
Ilmoittautumiset tiistai 17.5.2022 mennessä: eija.ojala@voimistelu.fi tai puh. 050 5587228 
 

Treffipäivän päätteeksi iltanäytökseen  

Päivän ohjelmaan voi vielä lisätä voimistelun iltanäytöksen uudella Nokia-areenalla.  

Voimistelun show -iltanäytös alkaa klo 19.00 ja päättyy noin klo 21.00 

Monipuolisessa, sporttisessa eri lajien näytöksessä nähdään myös valtakunnallinen senioreiden 

yhteisohjelma ”Elämä on matka” 

Iltanäytöksen pääsyliput 32€ myy Lippupiste (lippu.fi)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muistattehan  kannustimena  

palkinto killalle, joka tuo eniten 

kiltalaisiaan tapahtumaan, joko 

osallistujiksi, esiintymään,  

vapaaehtoisiksi tai katsojiksi. 

Palkinto ojennetaan Kiltapäivässä 
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              Gymnaestrada Tampere liikuttaa kaikkia voimistelun ystäviä 
 

 


