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Hallituksen kevättervehdys tänä poikkeuksellisena aikana
Tammikuussa kevätkautta aloittaessamme ei kukaan meistä olisi varmaan uskonut, että kaikkien ihmisten
elämä läpi koko maailman muuttuu näin radikaalisti. Monet asiat ovat kokonaan pysähdyksissä. Joudumme
olemaan erossa meille tärkeistä ihmisistä: isovanhemmista, lapsenlapsista, monista sukulaisista, ystävistä,
työtovereista ja jumppayhteisöstämme. Elämme nyt tavalla tai toisella rajoitettua elämää. Työarjessa on
otettu käyttöön uusia toimintatapoja, välineitä ja yhteydenpito on kokonaan muuttunut. Monet meistä ovat
tehneet viikkokaupalla etätöitä kotona ja olemme omalta osaltamme olleet tekemässä yhteistä ”digiloikkaa”.
Seuramme joutui muiden joukossa keskeyttämään kevätkauden toiminnan koulujen ja muiden
liikuntapaikkojen suljettua ovensa 18.3.2020 alkaen. Myös yli 10 hengen ryhmien kokoontuminen kiellettiin.
Iloksemme osa ohjaajistamme pystyivät kuitenkin tekemään liikuntavideoita kevätkauden tunneille
osallistujien käyttöön. Kevät on ollut lähes koko ajan aurinkoinen ja hyvä sää on innostanut ulkoiluun.
Auringonpaiste ja luonnon heräämisen seuraaminen on ollut mieltä piristävää.
COVID-19 näytti meille, miten kaikki voi muuttua lähes yhdessä yössä emmekä voi hallita asioita, vaikka niin
toivoisimme. Seuramme hallitukselle sekä syyskausi 2019 että kevätkausi 2020 olivat äärettömän raskaita:
lokakuussa 2019 tuolloisen puheenjohtajamme ja ohjaajamme Jaana Virtasen äkillinen kuolema ja
kevätkaudella 2020 meistä riippumattoman toiminnan keskeytys. Huoli seuran taloudesta on ollut ajatuksissa
koko ajan. Vaikka emme joutuneet maksamaan tilavuokria emmekä ohjaajien palkkioita tuntien peruutuksen
ajalta, seuralla on ollut hoidettavana muita juoksevia kuluja. Toiminta on ollut jo muutaman vuoden ajan
alijäämäistä, koska pitkään on pidetty kiinni kannattamattomista tunneista. Myös jäsenmäärän väheneminen
on vaikuttanut kassavirtaan. Nykyinen hallitus on parhaansa mukaan yrittänyt elvyttää taloutta parempaan
suuntaan. Se on ollut haasteellista, koska myös Helsingin kaupungin avustukset ovat pienentyneet vuosi
vuodelta. Kaikki hallituksen jäsenet työskentelevät palkatta vapaaehtoisina.
Noudatimme Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ohjeistusta tässä poikkeustilanteessa. Seuraamme
kohtasi ylivoimainen meistä riippumaton este toteuttaa harrastustoimintaa, joten maksettujen kausimaksujen
palautusvelvollisuutta ei meillä ollut eikä siihen olisi ollut mahdollisuuttakaan yllä mainittuihin seikkoihin
viitaten. Jos tilanne olisi ollut parempi, olisimme tätäkin toki harkinneet, koska jäsenillemme tätä työtä
teemme. Jäsen- ja osallistumismaksujen nosto ei jatkossa saa olla se keino, jolla toimintaa ylläpidämme.
Näin nykyinen seuran hallitus on linjannut.
Suomen Voimisteluliiton julkilausumassa 17.3.2020 sanottiin mm. näin: ”Voimisteluliitossa uskomme, että ne
seurat, joiden jäsenet ja voimistelevien lasten huoltajat osoittavat tässä tilanteessa yhteishenkeä ja
joustavuutta, tulevat onnistumaan toiminnassaan parhaiten sen jälkeen, kun poikkeustila on ohi.
Voimisteluperhe on parhaimmillaan yhteisö, jonka jäsenet yhdessä tukevat ja omalla toiminnallaan auttavat
tässä vaikeassa tilanteessa, jotta oman seuran toiminta voi jatkua normaalisti poikkeustilan jälkeen.”
Uskomme, että tämä toteutuu myös Kallion Naisvoimistelijat ry:ssä. Toimintamme on jatkunut yli 80 vuotta ja
noihin vuosiin mahtuu sekä ylä- että alamäkiä, joista kaikista on selvitty. Me hallituksen jäsenet katsomme
luottavaisina eteenpäin ja suunnittelemme jo syyskautta. Olemme suunnitelleet tuntiohjelmaa, tehneet
tilavarauksia ja varmistaneet ohjaajat. Tarkoitus on, että syyskausi alkaa maanantaina 31.8.2020.
Tarkempaa tietoa ilmoittautumisohjeineen saat myöhemmin kesällä.
Toivomme, että me kaikki Kallion Naisvoimistelijat kokisimme olevamme juuri tuollainen ”voimisteluperhe”,
joka yhdessä valmistelee valoisampaa tulevaisuutta.
Kallion Naisvoimistelijat ry:n hallitus toivottaa kaikille ihanaa kesää, lepoa, rentoutusta, valoa ja iloa.
Pidetään mieli virkeänä, hoidetaan itseämme ja toisiamme. Yhdessä selviämme!
” Ollaan yhdessä, tai ainakin yhtä sydämessä
Päivien pidentyessä, jonkin uuden edessä
Kevään lehdillä, on tänäkin vuonna elämä.” *)
*) Lainaus Toivon kärki –kollektiivin hyväntekeväisyyskappaleesta ”Uuden edessä”.

