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Hyvä Kallion Naisvoimistelijoiden jäsen, liikkuja ja ohjaaja! 
 
 

Kolmas adventtisunnuntai on vietetty samoin Lucian päivä. Lucia tuo mukanaan valoa vuoden 
pimeimpään aikaan. Juuri tänä vuonna tarvitsemme tuota valoa, tarvitsemme toivoa sekä uskoa 
parempaan tulevaisuuteen. 
 
Keväällä toivoimme, että me kaikki Kallion Naisvoimistelijat kokisimme olevamme 
”voimisteluperhe”, joka yhdessä valmistelee valoisampaa tulevaisuutta. Yhdessä selviämme! 
 
Kesällä koronavirusepidemian tilanne oli rauhallinen. Tämä antoi toivoa siihen, että olemme 
kulkemassa parempaan suuntaan ainakin Suomessa. Pääsimme aloittamaan syyskauden 
suunnitellusti elokuun lopussa. Pystyimme pitämään tuntimme melkein koko syyskauden. Koronan 
toinen aalto sulki kuitenkin salit marraskuun lopulla, joten viimeisen viikon tunnit jäivät pitämättä.  
 
Niin kuin laulussa lauletaan… jonkin uuden edessä… Tosiaan siinä tilanteessa olemme kaikkien 
näiden rajoitusten vuoksi. Jotain valoa sentään on näkyvissä koronarokotteesta. Suomen tavoite 
on, että koko väestö suojataan virukselta, kun rokote on saatavilla. Jaksetaan siis vielä! 
 
Kun pääsemme aloittamaan liikuntatunnit, pystymme sekä Kallion ala-asteella että Leipätehtaalla 
liikkumaan turvavälein, koska kummatkin salit ovat tilavat - onneksi.  
 
Viikolla 50 päätettiin voimassa olevien rajoitusten jatkamisesta 10. tammikuuta 2021 asti. Emme 
siis aloita kevätkautta 7. tammikuuta 2021 niin kuin olimme suunnitelleet. Kevätkausi alkaa, kun 
rajoitukset on purettu. Tiedotamme heti lisää, kun uusista päätöksistä ja voimaantuloaikatauluista 
tulee päätös. Päivitämme tuolloin myös verkkosivut ajan tasalle. Seuraathan sivujamme ja 
somekanaviamme.  
 
Toivomme, että olet mukana myös kevätkaudella 2021 jakamassa kanssamme yhteistä liikunnan 
iloa. Uskomme, että monet meidän ohellamme odottavat ja kaipaavat normaalielämää, tapaamisia, 
uusia kokemuksia ja verkostoitumista. Näihin on hyvä mahdollisuus mm. ryhmäliikunnassa, joissa 
vuosien varrella monille meistä on syntynyt hyviä ja kestäviä ystävyyssuhteita. Vaalitaan siis niitä. 
 
Lämmin kiitos kaikille kuluneesta poikkeuksellisesta vuodesta ja kiitos siitä, että olet mukana 
toiminnassamme. Hoidetaan itseämme ja läheisiämme. Nautitaan hiljaisuudesta ja joulun ilosta. 
Uskotaan parempaan tulevaan ja siihen, että jonain päivänä aurinko taas paistaa täydeltä taivaalta.   
 
Hyvää joulua ja onnellista sekä liikunnallista uutta vuotta 2021. 
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