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KILTA ON ARVOKAS ASIA 
 

KILTALAISET VOIMISSAAN 

Tämän vuoden Kiltapäivän teemamme ’Kiltalaiset voimissaan’ osoittautui 

paikkansa pitäväksi. Niin spontaanisti osallistuitte ohjelmaan ja vielä annoitte 

kiitosta päivän sisällöstä ja toteutuksesta. 

Fil.tri Katri Virtasen luento ’Mieleni mun’ sai valtavat aplodit, eikä suotta, niin 

hienosti hän ihmismielen toimintaa valotti. Kunniapuheenjohtaja Pirjo-Liisa 

Vileniuksen esitelmä Liisa Orkosta kuultiin, vaikkei Pirjo-Liisa päässytkään itse 

paikalle. Päivän musiikillinen anti oli nautittavaa. Ikääntyvien yliopiston lauluryhmä 

Sointu esitti hienosti monia tuttuja lauluja ja otti meidät lennokkaasti mukaan 

yhteislauluun. Gospel-musiikkia esittänyt suloinen opiskelija-trio tempaisi meidät 

mukaan huojumaan. Solisti-nuorukainen totesi lopuksi, ettei heillä ole koskaan 

ollut näin mahtavaa yleisöä!                                                                                                                                           

Killat pääsivät pääosaan, kun siirryttiin haastattelemaan eri alueiden osallistujia. 

Killoilta kyseltiin yhteistyöstä, innostamisesta ja houkuttelevuudesta. Toivottavasti 

nappasitte ideoita kotiin viemisiksi!                                                                                                                                                

Päivässä palkittiin Vuoden kiltana Ulvilan Voimistelu ja Liikunnan kilta.              

Mainio idea heiltä oli Unelmien kilta -kyselyn toteutus omassa killassa.                                        

Gymnaestrada 2022 -osallistujapalkinto luovutettiin Oulun Voimisteluseuran killalle, joka vei 

tapahtumaan 18 kiltalaista. Ja monessa välissä taukojumpattiin! 

 

TAVOITEKORTTI 2023 

Ensi vuoden ykkösteemamme on ’Kilta on arvokas asia’. Mitä se sitten tarkoittaa? Tavoitteena on 

kiltatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Vastuu siitä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. 

Haastankin teidät miettimään mitä tuo arvokkuus tarkoittaa? Miten kiltaa arvostettiin ennen ja mitä 

ajattelussa on muuttunut tähän päivään tullessa? Killan historia on sen verran pitkä, että voi olla, 

että seurassa jotkut ovat jo unohtaneet sen merkityksen. Merkitys voi olla erilainen kiltalaisille 

itselleen kuin johtokunnalle. Muistetaan kuitenkin, että kilta on virallinen osa seuraa. Kaikkia 

toimijoita kohtaan tarvitaan arvostusta. Vanha sanonta ’Kukas se kissan hännän nostaa, ellei kissa 

itse’ sopii meille nyt. Tehdään siis kunnolla numeroa itsestämme todistaaksemme, että juuri meidän 

kilta on arvokas tälle seuralle ja vähän isommassakin piirissä! 

 

UUSIA KILTOJA?  

Vinkatkaapa alueenne kiltavastaavalle, jos kuulette jostakin seurasta, jonne olisi mahdollista 

perustaa uusi kilta. Otimme haasteeksi ensi vuodelle perustaa uusia kiltoja, joten pidetään tämäkin 

tavoite yhteisenä ja mielessä koko vuoden. Kiltatoiminta on niin yhteisöllistä, että se tuottaa 

hyvinvointia, iloa ja innostusta jokaiselle. 

Toivotan kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja reipasta uutta vuotta 2023! 

Pirjo Nummelin-Stenman 
kiltatyöryhmän puheenjohtaja 

 

 

 



  

 

 

”Keltanokka” kiltalaisten kuntokurssilla 

 

Olen ollut runsaan vuoden JNV:n Uskollisuuden killan jäsenenä. 

Moneen tapaamiseen en ole ehtinyt, mutta tiedotteet luen tarkasti ja 

yhdestä sellaisesta huomasin keväällä mainoksen kiltalaisten 

kuntokurssista. Olin jäämässä syksyllä eläkkeelle ja niinpä siltä 

istumalta ilmoittauduin Varalaan kuntoilemaan. Viikko täysihoidossa 

liikkuen, mikäs sen parempaa, mietiskelin. 

12.9.22, maanantaina, kokoontui 33 iloista kurssilaista Varala-saliin, 

jossa kurssin emännät Katri Virtanen ja Sari Laakso ottivat meidät 

lämpimästi vastaan. Laitoimme kurssitoiveemme postikorteille ja ne 

tuntuivat olevan kaikilla hyvin samanlaisia: ”Iloista tapaamista ja 

yhteistä oleskelua, uusia ideoita oman killan toimintaan”, ”virkistävää 

liikettä vailla kiirettä”. 

Minä olin siis keltanokkana paikalla ensimmäistä kertaa ja joukon toiseksi nuorimpana. Monet olivat 

olleet kursseilla jo useammin ja he saapuivat yhdessä kiltasisartensa kanssa. Mukaan oli kuitenkin 

kaikkien helppo sujahtaa ja ensikertalaisetkin tutustuivat nopeasti porukkaan. Keski-ikä meillä 

kurssilaisilla oli 72,22 vuotta. Kokemusta siis löytyi ja monenlaisia voimistelumuistoja. Liikkuessa 

vuodet hävisivät tältä äärettömän ryhdikkäältä joukolta ja saimme kokea monipuolisen kurssin. 

Meillä oli ryhtijumppaa ja Lavista, Pilatesta, Jooga Flowta, sauva- ja vesijumppaa, Fascia methodia 

sekä FootBiciä. Ulkoilimme Pyynikin maastoissa sauvakävellen. Pispalan kulttuurikierrokselle 

pääsimme Varalan entisen rehtorin, Aila Tammisen, asiantuntevalla opastuksella. Teettivätpä 

Varalan innostavat ohjaajamme, Tupu ja Elina, meille UKK-kävelytestinkin. Saimme myös aina 

mielenkiintoista ravintotietoutta luennon merkeissä. Kaiken tämän mahtavan 

ohjelman kohokohdaksi nousi minulle - ja varmasti monelle muullekin - 

naisvoimistelutunti, jonka Eija Ojala ohjasi Eeva Lindholmin säestäessä 

pianolla. Nautimme täysillä liikkeen ja musiikin sopusoinnusta 

kokonaisvaltaisen liikkeen virratessa vartaloissamme. 

Kurssimme ohjelma oli rakennettu hyvin myös siten, että aamu- ja 

iltapäiväsessioiden tunnit tukivat toisiaan palauttaen lihakset kovimmasta 

rasituksesta. Voimia riitti jokaiselle tunnille. Iltaisin sitten nautimme 

toistemme seurasta jakaen kokemuksia omasta kiltatoiminnasta ja saunoen 

sekä uiden rantasaunalla. Saimme myös viettää yhden ”vapaaillan” kuka 

nauttien Tampereen kulttuuritarjonnasta, kuka sukulaisten ja ystävien 

seurasta tai sitten Varalan kahviossa kurssilaisten kanssa jutustelusta.   

Viikko vierähti nopeasti ja kurssin lopuksi vielä mm.” puhuimme hyvää 

toisistamme selän takana” ja täydensimme postikortteja, joita viikon alussa 

kirjoitimme. Odotuksemme liikunnan täyteisestä viikosta hyvässä seurassa 

olivat toteutuneet hyvin. Viimeisen jumppatunnin lopuksi tehty ystävyyden    

piiri ja yhdessä laulettu kiltalaulu herkisti meistä jokaisen.                                            Eeva ja Eija  

Ensi syksynä kuntokurssi on Kisakallion urheiluopistolla ja minä ilmoittaudun taatusti jälleen 

ensimmäisten joukossa mukaan. Toivottavasti näen silloin mahdollisimman monta tämän vuoden 

osallistujaa! Tulkaapa myös uudet innostujatkin mukaan, luvassa on taatusti virkistävä viikko. 

Näiden kuvamuistojen myötä toivotan teille kaikille värikästä ja reipasta syksyä, Varalan 
kuntoilijat!   Tarja Rasimus-Järvinen 



  

Kiltaemännät Katri ja Sari          säestäjä Eeva tarjosi nautintoa liikkeeseen   Vuoden Kiltanalle pääsi mukaan                                                                                                                

 

                                                       Koko upea ja energinen joukko                                                          

 



  

 

 

 Kiltapäivä onnistui  ”Kiltalaiset voimissaan”- teemalla 

Vietimme Kiltapäivää tällä kertaa professori Liisa Orkon kunniaksi, ja kiltalaiset nostettiin päivämme 

tähtiesiintyjiksi. Yhdessä saatiin aikaiseksi erittäin antoisa ja onnistunut päivä. Kiltatoimintaa 

nostaen. Lämmin Kiitos jokaiselle osallistujalle.  

Liisa Orkon sanoin ”Vain toimien voi toivoa onnellisesti elävänsä” 

Vuoden Kilta 2022          Gymnaestrada kisan voittaja 
Ulvilan Voimistelu ja Liikunnan Kilta         Oulun Voimisteluseura  
Palkinnon ottivat vastaan kiltaäiti Kirsti Tuominen         Palkinnon ottivat vastaan kiltaäiti Raija  
ja Marja Kallio           Waris ja kiltamuori Aila Greus 
 

     Onnea vielä kerran   

 pj. Pirjo                                                                               

                                            

                            Ikääntyvien yliopiston lauluryhmä Sointu kuoronjohtaja Yufei Liu.  Upea esitys !  



  

 

     
 

 

Kiitos kaikki upeat laulajat ja soittajat 
Kiitos kunniapuheenjohtaja Pirjo-
Liisa Vilenius mieliin painuvasta 
professori Liisa Orkon esityksestä. 
Kiitos Katri mielenkiintoisesta 
Mieleni Mun - esityksestä 
Kiitos te arvostetut kiltalaisemme 
Kiltatoiminnan arvostus, rohkeus 
toimia kiltojemme hyväksi on meille 
kaikille yhteinen ilo ja yhteistyön 
ansiosta onnistumme varmasti. 
Kiitos liiton kiltatyöryhmä, teette 
hienoa työtä kiltojemme parissa. 
Parhaaseen toimintaan kiltojen hyväksi pyrin itsekin 
Eija Ojala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



  

 
 

                           
     
  
 
 

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

 Tervehdys Etelä-Suomen kiltalaiset 

 Jouduin valitettavasti peruuttamaan yhteisen Etelä-Suomen alueen syksyisen 

 Kiltatreffipäivän Vantaalla. Toivottavasti saamme sen kuitenkin järjestettyä 

 kevätkaudella 2023 pääsiäisen jälkeen. Hyviä ideoita päivän sisällöstä ja pitopaikasta 

 vastaanotetaan, mutta Tikkurila voisi olla liikenneyhteyksien kannalta kaikille hyvä. 

 Kaakonkulman killat olivat saaneet kokoon upean Kiltatapaamisen Kuusankosken 

 Ruukin taidetalolle 20.9. Sain kutsun ja pidin pienen puheen. Ohjelmassa oli mahtavaa 

 musiikkia Olavi Virran sävelin ja Kouvolan teatterin esittämänä. Näimme myös 

 liikuntaesityksiä ja nautimme yhdessäolosta taiteesta ja tarjoiluista. 

 Leipomomyymäläkin tyhjennettiin herkuista. Taidetta oli paljon tarjolla ja kuulimme 

 rakennuksen historiasta ja nykypäivästä. 

 Kiitos kaikille runsaasta osallistumisesta Jyväskylän Kiltapäivään ”Kiltalaiset 

 voimissaan” 19.11. Meitä oli yli kahdeksankymmentä kiltalaista, joista aktiivisimmat 

 osallistuivat myös Voimisteluliiton syyskokoukseen heti tilaisuutemme jälkeen. 

 Juhlapuhujamme Pirjo-Liisa Vilenius oli estynyt, mutta Eija Ojala luki Liisa Orkon 

 saavutuksista hänen ”120 v syntymästä”- juhlan kunniaksi. Saimme kuulla myös 

 kauniita musiikkiesityksiä. Pohjois-Suomen kiltavastaava Katri Virtanen piti loistavan 

 esityksen teemalla ”Mieleni mun”. Meillä kaikilla oli mahdollisuus kysellä ja kuulla 

 muiden kiltalaisten tekemisistä ja ideoista kiltapaneelin myötä. Kiitos kiltajäsenmäärien 

 ilmoittamisista. Etelä-Suomen alueella on n. 750 kiltalaista, joista kiltapäivään osallistui 

 merkittävän moni.  

 Kiltapäivän iltana oli myös Jyväskylän kaupunginjohtajan juhlavastaanotto, johon vielä 

 muutamat kiltalaiset osallistuivat (kuva: Lea Leismala ja Mirja Salminen Nurmijärvellä)

       

 Tulevaisuutta: Kiltalaisten Kuntoviikko pidetään Kisakalliossa 11.-15.9.2023 Sinne on 

 Liisa Orkon apurahojen haku keväällä. Seurasta voi hakea useammalle henkilöllekin  

 Seuraava iso yhteinen retkemme suuntautuu Gymnaestradaan Amsterdamissa 30.7. 

 - 4.8. Ohjelmassa on paljon hallinäytöksiä ja kenttäohjelmia.  

 Ajasta ikuisuuteen – Järvenpään Voimistelijoiden Uskollisuuden killasta sairauden 

 uuvuttamana pinnistelyistä huolimatta Eija Aho 2.11.2022. 

 Sari Laakso  

ETELÄ-SUOMEN ALUE 



  

 

  
 

 
 Länsi-Suomen kiltavastaava  

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

  

 Tervehdys Länsi-Suomen kiltalaiset! 
 
 Kiitos Länsi-Suomen killat, kun vastasitte jäsenmääräkyselyyn! Meitä on Länsi-
 Suomessa n. 480 kiltalaista, koko Suomessa n. 2400! Hienoa. 
 Kiltatoiminnan jatkuvuus on taattu, vaikka jotkut killat kipuilevat vähäisen jäsenmäärän 
 kanssa. Toiminta on kuitenkin selvästi aaltoilevaa; välillä käydään hiljaisissa vesissä, 
 mutta tavoitteena on saavuttaa välillä myös aallon harja! Jatketaan edelleen sitkeästi  
 jäsenhankintaa ja uudistetaan ja monipuolistetaan varovasti toimintaamme, jotta 
 yhä useampi voisi todeta, että kyllä  on  mukava kuulua kiltayhteisöön. 
 

 Tervetuloa Turun Urheiluliiton 
 voimistelujaoston kilta 
 joukkoomme!  
 Oli ilo olla mukana perustamassa uutta kiltaa, 
 joka sai järjestysnumerokseen 135.  
 Toivotan uudelle killalle myötätuulta ja 
 antoisia hetkiä. ”Seura on kuin puu! 
 Kiltalaiset ovat sen juuret, heidän luomasta 
 maaperästä nuoret imevät voimaa 
 elämälleen.”  
 (Eevi Kaasinen). Näillä sanoilla kummikillan 
 kiltaäiti Raija Nurmi evästi uusia kiltalaisia  
 perustamiskokousillassa  23.9.2022. 
 
 
 
 

 Rauman Nvn kilta juhli näyttävästi 70-vuotista taivaltaan  .   

 13.10.2022 Juhla alkoi perinteisellä kiltalaisten sisäänmarssilla ja kynttiläseremonialla. 
 Kiltalaisten ja seuran tyttöryhmien näyttävät  voimisteluesitykset  yhteislaulujen 
 lomassa olivat mukavaa katseltavaa. Juhlan lomassa nautittiin upea päivällinen, jonka 
 kruunasi jälkiruokaleivos kiltakoristeluineen. Juhlan kunnia vieras oli kunniakiltamuori 
 Heidi Helin 100v! Lämpimästi vielä onnea raumalaiset! 
 

  

LÄNSI-SUOMEN ALUE 



  

                     
  
 Lähestymme vähitellen joulun alusviikkoja. Joulu on perinteiden 
 aikaa, jolloin ihminen tietoisesti hakeutuu vanhojen asioiden, 
 arvojen ja muistojen äärelle kuin etsien niistä turvaa ja 
 lämpöä. Kukin meistä haluaa säilyttää joulussaan jotain 
 lapsuuden kodista peräisin olevaa; piparkakkureseptin, 
 kuusen koristeen tai tapaninajelun virkistävänä 
 vastakohtana arjen yksitoikkoisuudelle ja aherrukselle.                             
 Jouluna pysähdymme menneeseen ja lataudumme tulevaan. 
 Yllytän teitä tekemään uuden vuoden päätöksiä, silläkin uhalla, 
 että niitä joskus on pidetty turhanpäiväisinä. Sanoihan 
 Walt Disney aikoinaan: 
  ”Sen minkä pystyt uneksimaan, pystyt myös tekemään!” 
 
 Kiltatoiminnan iloa teille jokaiselle 
 Päivi 
 
 

 
 Kiltatreffit Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa 
 Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää 
 la 13.5.2023 klo 10.00-15.00 
 
 Toivomme, että kiltojen osallistujat houkuttelevat yksi tai kaksi 
 johtokunnan jäsentä pääseurasta mukaan. 
 Yhteinen päivä antaa meille kaikille enemmän.   

 
 

 
  10.00 Tervetuloa Kiltatreffeille 
  Alkumalja 
  Eija Ojalan alustus päivään 
  Puhetta positiivisesta elämänasenteesta 
  Aamujumppa, lihakset ja nivelet auki 
  Liikuntaesitys 
  12.15  Lounas 
  13.15 Musiikillinen tervehdys ja  
  yhteislaulua. Pelimanniyhtye Amyrit 
  13.45  Esteetön kävelylenkki kodalle, 
  nokipannukahvit, 
  jutustelua ja pohdintaa kahvinjuonnin 

 lomassa 
  15.00  Sisarpiiri 
 
 
Päivän hinta 45€, sisältää aamujuoman, lounaan, kahvin ja ohjelman. 
 
Maksu 2.5.2023 mennessä Kankaanpään Uskollisuuden Killan tilille   
FI33 5106 0120 03241 70, kirjoita viestiin oman killan/seuran nimi. 
Ilmoittautuminen 2.5.2023 mennessä anneli.ohtola@gmail.com, puh. 0505979673. 
Mainitse mahdolliset ruoka-allergiat. 
 

Sydämellisesti tervetuloa. 
 

 

mailto:anneli.ohtola@gmail.com


  

 

 

 
                         

  
 

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

 Tervehdys Vaasan Naisvoimistelijoiden kiltalaisilta! 
 
 Vaasan Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden kilta täytti 60 v. keväällä 2021. 
 Pitkään suunniteltua 60 v. juhlaa ei päästykään juhlimaan toivotulla tavalla koronan 
 takia. 
 Syksyllä oli saatu koronarokotukset ja virus oli muutenkin vähän hellittänyt, 
 uskaltauduttiin Vaasan Svenska Klubbenille nauttimaan yhteisestä juhlalounaasta 
 meille varatussa kabinetissa. Lounaan lisäksi nautittiin yhdessäolosta ja muisteltiin 
 kiltatapaamisia vuosien varrelta. 
 
 Vaasan Naisvoimistelijoiden U-kilta perustettiin 11.4.1961. Kilta oli järjestyksessä no  
 19. Perustava kokous pidettiin Vaasan Säästöpankin kerhohuoneella. Paikalla oli 
 lopetetun ja Vasamattariin yhdistetyn seuran 31 entistä voimistelijaa. SNLL:n 
 edustajana paikalla oli kiltajaoston pj Irma Strunck Kuopiosta. Tilaisuus aloitettiin 
 yhteislaululla. 
 
 Irma luki kiltatoiminnasta laaditut säännöt ja ohjeistukset, joiden mukaan toimintaan 
 tulee liittää liikuntaa, retkeilyä, kotiseututuntemusta. Aiheina voi olla myös kirjallisuus, 
 uskonto ja musiikki. Ennen kaikkea säännöllinen kokoontuminen ja yhdessäolo 
 kiltalaisten kesken. Vieraita olisi myös hyvä kutsua kokoontumisiin luennoimaan.  
 
 Ensimmäiseksi kiltaäidiksi lupautui Aira Kivinen, kiltamuoriksi valittiin Helmi Jutila ja 
 raha-arkun vartijaksi Toini Wallin, muistiinmerkitsijäksi Kerttu Karineva. Lisäksi valittiin 
 neljä henkilöä emännistöön. Tilaisuudessa ojennettiin Suomen urheilun hopeinen 
 ansiomerkki voimistelunopettaja Aira Kiviselle. 
 
 Lukuisiin pöytäkirjoihin ja toimintakertomuksiin perehtymällä voi vaan vahvistaa, että 
 Vaasan Naisvoimistelijoiden U-kilta on kaikkina kuluneina vuosina (61) toteuttanut 
 saamiaan ohjeistuksia ja toiminut täysillä ja innolla. Vuosien saatossa ovat vetäjät 
 vaihtuneet jo useaankin kertaan. Rivit ovat harvenneet, kiltalaisten lukumäärä on p
 udonnut lähes puoleen, pääasiassa luonnollisen poistuman kautta. 
 
 Yhä edelleen on kiltatoiminta vireää. Kiltalaiset kokoontuvat joka kuukausi kesäkausia 
 lukuun ottamatta. Kesäisin vaasalaiset nauttivat mm. kauniista saaristostaan. Usealla 
 kiltalaisellakin on se ihana oma saarimökki jossa rentoudutaan ja nautitaan kesästä. 
 Kilta kokoontuu Vaasan kaupungin yhdistyksille tarjoamissa tiloissa Vaasan 
 keskustassa. 
 
 Lisäksi käydään konserteissa, museoissa ja taidenäyttelyissä, järjestetään liikunta- ja 
 retkipäiviä. Osallistumalla myyjäisiin on kartutettu raha-arkkua. Seurakunnan retkiin on 
 osallistuttu ja pastori Eva Thölix on meillä vuosittain ystävänpäivävieraana. 
 Vierailemme palvelutaloissa tervehtimässä entisiä kiltalaisia jotka eivät enää jaksa tulla 
 kokoontumisiin. 
 
 
 
 

POHJANMAAN ALUE 



  

 
 
 Syksy 2022 aloitettiin viettämällä kunniamuori Aili 
 Aspholmin 90 v. syntymäpäivää. Aili on Vaasan 
 Naisvoimistelijoiden U-killan perustajajäsen ja on 
 ollut toiminnassa mukana  alusta alkaen. 
 Kunniamuori on meidän kiltalaisten arvostama 
 muistojen ja tarina-arkun vartija joka raottaa 
 arkkua ilahduttamalla meitä muita muistoilla ja 
 tarinoilla. 
 Killan toiminnasta huolehtivat kiltaäiti Raili 
 Björklund vuodesta 2001 alkaen, raha-arkun 
 vartija Tuula Laurila vuodesta 2010 alkaen, 
 tiedottaja Tuula Heinonen ja muistiinmerkitsijä 
 Onerva Vainionpää molemmat vuodesta 2018 
 alkaen. 
 Toivomme kaikille killoille ja kiltalaisille mukavaa 
 loppuvuotta ja antoisia tapaamisia kiltatoiminnan 
 merkeissä. 
 
 Kuvassa vas. kunniakiltamuori Aili Aspholm, 
 kiltasisar Tarja Vuorinen ja kiltaäiti Raili Björklund 
 ja muistiinmerkitsijä Onerva Vainionpää 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunniakiltamuori Aili Aspholmin 90- 
vuotissyntymäpäivät 

 
 Muistelot kirjasi, Onerva Vainionpää 

 
 
 

 Kohtaaminen naapurikillan kanssa perinneleikkien parissa 
 
 Ylivieskan killan oli vuoro järjestää tapaaminen Kalajoen kiltalaisten kanssa. Teemana 
 oli perinneleikit, joita leikittiin Puuhkalan museoalueella Ylivieskassa.  
 Leikit olivat lähes kaikille tuttuja, mutta joistakin oli käytetty eri nimeä paikkakunnittain. 
 Leikkeinä olivat ylivieskalaisittain mm. polttopallo, munitus, väri, seinäpallo, peili ja 
 luutamuori, jotta kiertopalkinto löytäisi kodin tulevaksi vuodeksi pidettiin kahvittelun 
 jälkeen myös tietokilpailu 



  

             
 Kiltalaisia äidistä tyttäriin 
 Ylivieskan Voimistelu ja Liikunnan killan uusin jäsen Arja Seppälä sai kiltamerkin 
 lokakuussa. Arja on tällä hetkellä killan 36. jäsen. Kiltaan hän ja liittyi jo alkuvuodesta 
  ja on jo killan emännistössä. Arjalla on ohjaajataustaa seurassamme aiemmilta 
 vuosilta. 

Arjan vieressä on hänen äitinsä, kiltamuorimme, killan perustajäsen ja seuramme kunniajäsen Kati 
Sorvisto. Kati on ollut monena silloisessa Ylivieskan Naisvoimistelijoissa: puheenjohtajana, 
matkanjohtajana, ym. 
Oikealla Arjan sisko ja Katin toinen tytär Maritta Pälli. Maritta on toiminut  jo Ylivieskan 
Naisvoimistelijoiden puheenjohtajana ja on tällä hetkellä YVoLin puheenjohtaja, killan emännistössä 
tiedottajana ja 60+ - jumpan ohjaaja. 
 



  

 
Tällaisten naisten toiminnalla killat ja seurat pysyvät elinvoimaisina ja toimivat aktiivisesti. 

 
Kiitos upeat naiset työstänne, joka jatkuu edelleen! 
 
Uskollisuus on hyve, joka rakentaa varman perustan jalkain alle. 
Uskollisuus kasvattaa meidät kiinni ja syvälle siihen, missä toimimme.  
Uskollisuus kehittää traditioita. 
 
Kaarina Kari 

 
 

 
 

 
                                                                                  

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

 Hyvät Pohjois-Suomen kiltalaiset! 
 Syksy on taas kerran kääntymässä talveen ja joulun odotukseen. Kiltalaisten yhteistä 
 tapaamista ei ole ollut tänä syksynä, mutta sain nauttia Oulun voimisteluseuran killan 
 vierailusta Pudasjärvellä. Tutustuimme työpaikkaani, Hyvän Olon Keskuksen 
 taiteeseen ja palveluihin, tietysti syötiin yhdessä ja päivän päätteeksi joimme kahvit 
 luonani. Kerran näinkin päin; kiltalaiset tulivat kiltavastaavan luo. Kiitos käynnistä! 
 
 Pohjois-Suomen kiltalaiset tekivät toukokuussa retken 
 Hailuotoon. Linja-autollinen naisia Raahesta, Limingasta ja 
 Oulun alueelta saivat nauttia oppaamme Anni 
 Lyytikäisen mielenkiintoisista tarinoista ja asiantuntevasta 
 opastuksesta.  
 Lauttaa jouduimme odottamaan, mutta kaunis sää houkutteli 
 rantaan kävelemään ja kahville. Maittava lounas nautittiin, 
 maisemia ihailtiin ja poikettiin matkamuistomyymälässä ja 
 kuuluisassa Hailuodon panimon tiloissa. Jokaisella taisi 
 olla yhtä jos toista kotiin viemistä. Kuvassa vasemmalta 
 Oulun voimisteluseuran Killan Raija Waris, allekirjoittanut ja 
 Limingan naisvoimistelijoiden Killan Leila Mäkikyrö 
 Hailuodossa majakan edustalla.  
 
  

POHJOIS-SUOMEN ALUE 
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 Ensi talvena toteutamme kiltojen yhteisen Hyvinvointipäivän kiltatreffien merkeissä. 
 Paikka voisi olla Pikku-Syöte, jotta myös Koillismaan ja Kainuun killoille olisi lyhyempi 
 matka. Oulun voimisteluseuran kilta kutsuu Oulun seudun kiltalaiset perinteiseen 
 tapaamiseen toukokuussa. Taitaa kyseessä olla vähän juhlaakin.  
 
 Lämpimin ajatuksin ja intoa kaikille jatkaa kevään kiltakautta! 
 Katri 

  

n: 

 

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

                                          

 

 Kuulumisia Pieksämäeltä 

 

 Toimintavuotemme 2022 alkaa 
 olla lopuillaan. Siihen on 
 mahtunut monenmoista. 
 Tärkeimpänä tietenkin 
 jokaviikkoinen jumppailtamme, 
 johon kiltasiskot ovat kiitettävästi 
 osallistuneet. Vaikka ohjaajista on 
 ollut pula, emme kuitenkaan ole 
 joutunut perumaan 
 iltojamme. 
 Ulkoilutapahtumaa vietimme 
 keväällä sateisessa säässä, 
 mutta se ei säikyttänyt 
 osallistujia. Alkuverryttelyn 
 jälkeen kilpailtiin muun muassa 
 käpyjen heitossa, paistettiin 
 makkaraa ja päälle joimme, 
 tietenkin makoisat pullakahvit. 
 Valtakunnallisessa Unelmien 
 liikuntapäivässä "tanhupallo, 
 lumiukko ja pikku tiikeri" 
 viihdyttivät lapsia ja illan 
 päätteeksi osallistuimme 
 pääseuran järjestämään koko 
 perheen Kunto Seiskaan. 
 

  
 Kesän vietimme jokainen tahollaan, mutta jumppakärpäsen puremat osallistuivat 
 perinteiseen kesäjumppaan, jonka järjestää pääseura. Syyskauden käynnistyessä 
 vietimme askarteluillan; huovutimme ruusuja, teimme joulutonttuja ja enkeleitä sekä  
 makramee -töitä. Perinteiselle teatterimatkalle, tällä kertaa Kuopioon, pakkasimme 58 
 teatterista kiinnostunutta katsomaan "Iso Iitaa". 
 Yhdistetty syyskokous/joulujuhla kokosi 21 kiltalaista! Nautimme maittavan jouluaterian 
 ja Joulupukkikin ennätti vierailla luonamme. 
 Joukossamme on muutama kiltasisko, joka ei jaksa käydä jumpassa eikä seuraa 
 tiedotteita, yritämme pitää heihin yhteyttä puhelimitse, kerromme heille 
 riennoistamme ja tarvittaessa järjestämme heille jopa kuljetukset, jos he jaksavat ja 
 haluavat osallistua tapaamisiimme. "Kaveria ei jätetä-" ajatusta noudattaen. 

SAVO-KARJALAN ALUE 
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 Ja tietenkin osallistuimme kiltapäiville Jyväskylään, josta lähdimme mieli pirteänä 
 kotimatkalle. 
 
 Kun eteensä katsoo ei taaksepäin, 
 ilon naurun raikua antaa. 
 Kun täysillä nauttii taipaleesta  
 kyllä elämä eteenpäin kantaa! 
 
 Kiltaterveisin Raija Mynttinen 
 
 IRMAN PÄIVÄT 
 Useamman vuoden tauon jälkeen suunnittelemme alueemme Irman päivien 
 järjestämisen toteuttamista. 
 Olisiko Mikkeliin lähtijöitä esim. keväällä - tätä suunnittelemme ja tarkempaa tietoa 
 saamme varmaankin seuraavassa kiltatiedotteessa alkuvuodesta 2023. 
 

 

 
  
 
 

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

 Jyväskylän Killat retkeilivät yhdessä  
 
 Jyväskylän kolme Kiltaa – Jyväskylän Naisvoimistelijoiden Kilta, Palokan Ilon Kilta ja 

 Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseuran Kilta – ovat useamman vuoden ajan pyrkineet 

 lisäämään yhteistyötä osallistumalla toistemme tapahtumiin. Ennen korona-aikaa 

 ehdimme tehdä kaksi yhteistä kesäretkeä tutustuen Mänttään ja naapurikuntaamme 

 Laukaaseen. Koronarajoitusten helpotettua pääsimme jälleen yhteiselle kesäretkelle, 

 joka suuntautui Keuruulle ja järjestämis-vastuussa oli Tikkakosken Kilta.  

 Pilvipoutaisena keskiviikkoaamuna 3.8. Uuraisten Liikenteen bussi poimi yhteensä 27 

 retkelle osallistujaa kyytiin Tikkakoskelta, Palokasta Ja Jyväskylästä. Menomatkalla 

 ehdimme hyvin kertoilla kesän kuulumiset toisillemme ja muistella Tampereen 

 Gymnaestradaa. Keuruu on Tikkakosken kiltaäidin Anita Meurosen synnyinkunta ja hän 

 kertoili retkeläisille Keuruun historiasta ja nykypäivästä. Keuruulle saavuttaessa 

 ehdimme ennen sovittuja käyntikohteita juoda kahvit  Maalaisvakassa ja taisi sieltä joku 

 ostaa kotiin  viemisiksi uunituoreita leivonnaisia.  

 Tutustuimme draamaesittelyn muodossa 1700– 

 luvun puolivälissä rakennettuun Keuruun vanhaan 

 kirkkoon.                                                                    

 Kauniin puukirkon portaita oli lakaisemassa 

 pappilan navettapiika Kaisa (Eila Luopakka), joka 

 innostui esittelemään rouvasväelle kirkon 

 historiaa ja sen esineistöä.                               

 Kaisa-piika kertoi meille mm. kuinka kirkossa tuli 

 ennen vanhaan käyttäytyä ja mikä oli herrasväen, 

 talonpoikien,  sotaväen ja palvelusväen 

 istumajärjestys kirkossa.  
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Kaikki yhdessä sekä omatoimisesti tutustuimme Keuruun 

keskustaan ja Vanhan Keuruun alueen kohteisiin. Maittavan 

Vanhan Pappilan kesälounaan jälkeen oli mukavasti aikaa 

shoppailla Pappilan aittamyymälöissä. 

Kotimatkalla totesimme jälleen kerran, kuinka mukavaa 

onkaan tavata vuosien ja  vuosikymmenten                        

aikana tutuksi tulleita jumppaystäviä.  

Ensi kesän retken järjestämisvuoro on Jyväskylän 

Naisvoimistelijoiden Killalla.       

Teksti Anita Meuronen 

 

 

 

 

 

 

 
Sydän-Suomen Kiltatreffit haettavana 
 
Julistan Kiltatreffit alueellamme haettavaksi ensi vuodelle ja siitä eteenpäin. Otetaan käyttöön uusi 
tapa toteuttaa alueen kiltalaisten yhteistä tapaamista. Kilta tai muutama kilta yhdessä voivat 
toteuttaa tapaamisen haluamallaan tavalla. Se voi 
olla kuntoilua, kulttuuria, retkeilyä tai mitä tahansa 
virkistävää. Tapaamisen pituus on vapaasti 
sovittavissa. 
Reunaehdot ovat nämä: 

• järjestävä kilta saa tuotot ja maksaa kulut 

• mainonta mm. kiltatiedotteen välityksellä ja 

lisäksi sähköpostilla 

• sisältö sovitaan alueen kiltavastaavan 

kanssa 

• kiltavastaavalla oma puheenvuoro 

tapahtumassa 

Lähettäkää ehdotuksenne minulle riittävän ajoissa ennen suunniteltua päivää ja muokataan 

tapahtuma yhdessä sopivaksi. Ottakaa huomioon, että kiltatiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 

Vuoden 2023 aineistopvm:t ovat seuraavat: 12.1., 23.3., 10.8., ja 21.11. Toivoisin, että Kiltatreffit 

järjestettäisiin mieluiten kevätkaudella, koska syksyllä meillä on valtakunnallinen Kiltapäivä. 

Kuka ehtii ensiksi?       

Ollaan yhteydessä! 

Pirjo Nummelin-Stenman 
pirjo.ns@gmail.com 
0404-6646520 
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Lämpimästi Kiittäen kuluneen vuoden yhteistyöstä  
Kiltatoiminnan parissa 

Toivotamme Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa 
Onnea vuodelle 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takana vasemmalla Katri, Sari, Eija ja Pirjo K.  

edessä vasemmalta Asta pj. Pirjo ja Päivi  
 
 

 
 

Toivomme Sinulle jouluiloa 
talven riemua, kynttilänvaloa 

Joulun aikaa leppoisaa 
suloista juhlatunnelmaa 
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