Hyvä Kallion Naisvoimistelijoiden jäsen, liikkuja ja ohjaaja!
Näin syyskauden lopussa haluamme kiittää teitä kaikkia lapsijumppaajista aikuisiin, jotka olette osallistuneet
tunneillemme tänä vuonna ja näin mahdollistaneet yli 80-vuotisen toimintamme jatkuvuuden. Jokainen jäsen on
meille äärettömän tärkeä. Kiitos myös upeille ohjaajillemme.
Syksy oli meille kaikille äärettömän raskas. Suru-uutinen puheenjohtaja Jaana Virtasen poismenosta ei kuitenkaan
lamauttanut toimintaamme vaan saimme Jaanan tunneille hyvät ohjaajat, vaikka se työtä vaatikin. Jaanan muisto
säilyy kuitenkin lämpimänä mielessämme. Ei ole tarkoitus, että uusista ohjaajista kukaan korvaa Jaanaa. Olemme
saaneet kaikista ohjaajistamme paljon kiitosta. He saavat olla omia itsejään ja tuoda uusia tuulia toimintaamme.
Kiitos myös kaikille, jotka vastasitte jäsenkyselyymme. Palaute oli sekä toimintamme että ohjaajien osalta
positiivista, ja saimme myös joitakin toiveita ja parannusehdotuksia. Pääsemme toteuttamaan niitä ehkä paremmin
vuoden 2020 syyskaudelle, koska esimerkiksi tilojen vuokraukset ja aikataulusuunnitelmat kevätkaudelle 2020 oli
tehtävä jo elokuussa 2019. Luonnollisesti myös ohjaajien kanssa on tunnit sovittava hyvissä ajoin. Käymme
kuitenkin hallituksen kokouksissa palautteenne lävitse ja otamme parannusehdotuksenne mahdollisuuksien
mukaan huomioon.
Kevätkautemme 2020 alkaa heti loppiaisen jälkeen niin, että ensimmäiset tunnit ovat keskiviikkona 8.1.2020.
Seuraa sähköpostiasi, nettisivujamme, Facebookia ja muita ilmoituksia aikatauluista ja tuntikuvauksista. Uskomme,
että myös kevätkausi innostaa meitä kaikkia seuralaisia liikunnan pariin. Osallistukaamme tunneille iloisin mielin, ei
turhan ryppyotsaisina. Tuo myös ystäväsi mukaan tutustumaan tunteihimme.
Haluamme myös innostaa sinua - teitä kaikkia - tulemaan mukaan päätöksentekoon ja suunnittelemaan
toimintaamme. Yksi vaikutuspaikka tähän on seuran vuosikokous, joka pidetään 4.2.2020 klo 17.30 alkaen Kallion
kirkon seurakuntakodissa. Tervetuloa mukaan!
Seuran kevätjuhla järjestetään 6.5.2020 Kallion ala-asteella. Kaikki ryhmät voivat siis alkaa heti kevätkauden
alkaessa miettiä ohjaajiensa avustuksella mahdollisuutta esiintymiseen.
Kiitos vielä kerran kaikille kuluneesta vuodesta. Olette mahtavia jokainen. Liikutaan myös nyt vuodenvaihteen
taukomme aikana: nautitaan talvisesta luonnosta tai vaikkapa kerrataan kotona tunneilla opittuja liikkeitä.
Muistetaan myös rauhoittua ja levätä.
Hyvää joulua ja onnellista sekä liikunnallista uutta vuotta 2020!
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