Tiedote toukokuu 2022

Hei kiltasisaret!
– Tässä tietoa tapahtumista, päivittelen tiedotetta, kun uutta tai muutoksia tulee. Tule mukaan!

Tiistai 3.5. klo 12 kahvi/lounastapaaminen Kylpylän Cafe Roma
- Vapaamuotoinen, ei ilmoittautumista.

Lauantai 14.5. Länsi-Suomen alueen KILTATREFFIT Ulvilassa klo 10 -15,
Sataedu, Yhdystie, Ulvila
-

Ulvilan Kiltatreffeille on ilmoittautunut seitsemän kiltalaista
Bussikuljetus Naantalista järjestetään. Myös lähikuntien Killoista tulee
osallistujia bussikuljetukseen. - Kuljetusajoista tulee infoa lähtijöille lähempänä
lähtöä.

Sunnuntai 15.5. klo 15 NVO:N kevätnäytös
-

Muutamia kiltalaisia on ilmoittautunut lipunmyyntiin, lisää kaivataan, voit
ilmoittutua Kallion Kirstille, puh. 0505334229.

Tiistai 7.6. klo 12 kahvi/lounastapaaminen Merisalissa
- Vapaamuotoinen, ei ilmoittautumista.

Perjantai 10.6. klo 13 alkaen liiton järjestämät Kiltatreffit Tampereen
Gymnaestrada 2022 -tapahtuman yhteydessä!
Aikaisemmasta tiedottamisesta poiketen ilmoittautuminen on muuttunut! Lähdön
helpottamiseksi Kiltamme hoitaa yhteisilmoittautumisen, hankkii sisäänpääsy- ja
ruokailuliput sekä hoitaa matkajärjestelyt! Maksu 50 euroa!
- Ilmoittautumiset perjantaihin 6.5.2022 mennessä (ilm. ruokarajoitteet)
Mirjalle email.mirja@gmail.com tai puh. 0407052466
- matkan maksu 50 euroa (sis. sisäänpääsyn, lounaan ja matkat) 17.5. mennessä
Killan tilille FI50 5284 0250 0945 76, viite7456.
Päivän tarkentunut ohjelma:
- klo 13.00 kokoontuminen Messu- ja Urheilukeskuksen pääovella (os.
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere). Kilta hoitaa kaikille 15 euron pääsyliput
messukeskukseen.
- Siirrytään pikkuhiljaa ryhmissä kohti ruokailua ja katsotaan samalla voimistelua
ja tutustutaan esittely- ja myyntipisteisiin.

-

-

klo 14.00 – 15.00 Lounas Ravintola Ryggessä, toinen kerros (Kilta hoitaa kaikille
15 euron ruokaliput): ateria koostuu: kana/kookospastavuoka (veg.
nyhtökaura/kasvis/kvinoapannu), hedelmäsalaatti (sis. päivän salaatti ja raaste,
leiä sekä levite, jäävesi, kahvi tai tee). Ruuat ovat laktoosittomia tai maidottomia
sekä gluteenittomia tai saatavilla gluteeniton vaihtoehto
E-hallissa on tuolloin meneillään Lumon Gym for Life -kisailu ja musiikki varmaan
kuuluu hyvin ravintolaan.
Ruokailun jälkeen siirrytään 2 kerrokseen seminaarikeskuksen kokoustilaan.
klo 15.00 – 16.45 Yhteinen kiltatilaisuus. Ollaan yhdessä ja vaihdetaan
kuulumisia.
klo 16.45 yhteinen ohjelma päättyy ja mahdollisuus vielä kiertää
messukeskuksessa tai siirtyä kaupungin keskustaan.
Matka tehdään bussilla tai junalla lähtijöiden määrästä riippuen.
Illan voimistelunäytökseen ei osallistuta (päästään ajoissa kotiin).

Lähtö klo 10 Naantalista, kotimatka Tampereelta alkaa n. klo 18 (jos bussin käyttö
varmistuu, junalla eri aikataulut). – Tarkemmin matkoihin palataan lähempänä
tapahtumaa.

Lauantai 11.6. klo 9 NVO:N järjestämä matka Tampereen Gymnaestradaan ja illan
voimistelunäytökseen
-

Naantalin Voimistelijat järjestää kaikille tarkoitetun koko päivän
retken Tampereen Gymnaestrada -tapahtumaan lauantaina 11.6.2022.
Lähtö klo 9 Taimon koululta, jonne paluu n. klo 23.
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut NVO:n toimistolle:
toimisto@nvo.fi 12.5. mennessä.

-

Retken 50 euron hintaan sisältyy bussimatka sekä lippu illan
voimistelunäytökseen "Feel It". Näytöksessä esiintyy myös Naantalin
kiltalaisia Turun NV:n ohjelmassa.

-

Esite retkestä erillisenä liitteenä.

Tiistai 21.6. klo 19.00, varattu 24 lippua Merimaskun kesäteatteriin, Akka-agentti.
-

Ilmoittautumiset 5.6. mennessä Mirjalle, email.mirja@gmail.com tai
0407052466.
Teatterilipun hinta 20 euroa (sisältää kahvin tai mehun + pullan tai makkaran)
maksetaan Killan tilille FI50 5284 0250 0945 76, viite 7485.
Suunnitellaan kimppakyytejä, ilmoittautuessasi kerrothan myös tarvitsetko
kyydin tai voitko tarjota kyydin sitä tarvitseville.

Heinäkuussa ei toimintaa!
Keskiviikko 17.8. TNV:n kiltalaisten Hyvinvointipäivä Energymissä, os. Vähäheikkiläntie 56 C, Turku.
Alustava ohjelma:

-

klo 10.15–11.00

Alkulämmittely senioribaletin tapaan: Marco Carlson

-

klo 11.15-11.45
klo 12.00-12.45
klo 12.45-13.45
klo 13.45-14.30
klo 14.45-15.30

Ladytanssia: Marco
Maistiaiset Senioritansseista: Terttuli Virtanen
Lounas
Kehonhuolto: Veera Salokangas
Kunnon jumppaa: Veera

Ilmoittaudu maksamalla 35 euroa TNV:n tilille FI41 4309 1820 0030 26 viimeistään
15.7. Merkitse viestikenttään nimesi ja Kilta, jos olet kiltalainen.
Lisätiedot: Pulmu Isomaa, p. 050-5820095 tai pulmu.isomaa@gmail.com.
***
12. - 16.9. Kiltalaisten Kuntoviikko Varalan Urheiluopistossa, Tampereella
- Piristävää yhdessäoloa, tavataan tuttuja, istutaan valmiiseen ruokapöytään –
ohjemassa ulkoliikuntaa monipuolisen ja nautinnollisen sisäliikunnan
vastapainoksi.
- Hinta (sis. ohjelman ja täysihoidon) on 350 euroa.
- Ilmoittautumiset Kuntoviikolle lyytin kautta, linkki
https://www.lyyti.in/77889v_Svoli_Kilta_121692022_8402 (ohjelma kysyy
”osallistuuko yhteyshenkilö kurssille?”, laita omat tietosi)

-

Paikkoja on varattu 40, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot: Eija Ojala, puh. 050-5587 228.
Lue lisää myös (mm. ohjelma ja peruutusehdot) Voimisteluliiton Kiltatiedotteesta
1/2022 ja 2/2022 (Mirja lähettänyt s-postitse).

***
Ennakkotieto: Syksyn valtakunnallinen kiltapäivä la 19.11.2022 Jyväskylässä.

Tulevista tapahtumista (tai peruuntumisista) myöhemmissä tiedotteissa.

