VSK-U tiedote syksy 2020.3

Upeita uutisia seuralle
Olemme kiitollisia, koska seuran pitkäaikainen tavoite ja unelma on toteutumassa ja
tulemme saamaan nykyaikaiset ja juuri meidän toimintaamme varten suunnitellut tilat.
Tuusulan kunta on päätöksellään antanut luvan Tuusulan Tennishallit Oy:lle rakennuttaa
voimisteluhallin Tuusulan Urheilupuistoon. Tavoitteemme on, että hallin valimistuttua
syksyllä 2022 kaikki Tuusulan toimintamme siirtyy uuteen halliin.
Halli toimii samalla periaatteella kuin nykyiset tilamme Tuusulassa. Tulemme maksamaan
kuukausivuokraa tiloista ja kaikki välineet ovat seuran omia, itse hankittuja. Tulemme
tarvitsemaan uusia välineitä ja mattoja, jotta uuden hallin tiloista saadaan toimivat ja
turvalliset.
Osallistu syksyn varainkeruukampanjaan myymällä/ostamalla Pilkkosten- tuotteita
Tämä syksyn kampanja on meille erityisen tärkeä, jotta luomme pohjaa tulevaan. Vaikka
muutto uuteen saliin on vasta reilun puolentoista vuoden päässä, aika menee nopeasti ja
valmistautuminen muuttoon ja tarvittavien uusien välineiden ostoon on aloitettava nyt.
Toivomme aktiivista osallistumista kampanjaan. Kampanjaan osallistuminen on kuitenkin
vapaaehtoista.
Pilkkoset-tuotteita olemme myyneet vuosittain joulua ennen ja jatkamme samalla
kampanjalla tänäkin jouluna. Pilkkoset ovat olleet hyvä yhteistyökumppani meille.
Myytävien tuotteiden lisäksi Pilkkoset ovat vuosittain tukeneet toimintaamme myös
muulla tavalla. Suurin saavutuksemme yhteistyöstä Pilkkosten kanssa on kymmenen
vuoden takaa, kun myimme Pilkkosten tuotteita niin, että saimme ostettua silloisen
kanveesin, jonka arvo oli yli 30 000 €.
Tämän syksyn kampanja alkaa nyt. Edistääksesi omaa myyntiä kannatta hakea Pilkkoset esite Miksulan sisääntulon eteisestä tai Veskulan eteisen tuulikaapista. Esitteen hakija saa
ottaa laatikosta kirjekuoren, jossa mukana näytesukkapari. Esitteet ja myytävät tuotteet
löytyvät myös www.pilkkoset.fi nettisivuilta TUOTEKUVASTO JA HERKKUKUVASTO.
Pilkkoset-tuotteiden hinnat löytyvät esitteistä.
KAIKKI TILAUKSET TEHDÄÄN NETIN KAUTTA WWW.PILKKOSET.FI TIIMISIVUJEN KAUTTA
OMILLA TUNNUKSILLA viimeistään tiistaina 24.11 mennessä! Tarvitset omat tunnukset
tilauksen tekemiseen. Luomme pyynnöstä uusille harrastajille tunnuksia, tilaa ne
kampanja.vsku@gmail.com. Vanhat harrastajat, jos olette hukanneet tunnukset, laittakaa
pyyntö tunnusten saamiseksi kampanja.vsku@gmail.com.
Jos teillä on jotain kysyttävää kampanjasta olkaa yhteydessä sähköpostitse
kampanja.vsku@gmail.com

Tuotteet saapuvat viikolla 49. Tuotteet voi noutaa voimistelijan harjoituspaikalta
Miksulasta, Veskulasta tai Piiroselta. Ilmoitamme vielä erikseen, kun tuotteet ovat
noudettavissa.
VOIMISTELUSEURA KESKI-UUSIMAAN VÄKI TOIVOTTAA MENESTYSTÄ MYYNTIIN JA
KIITTÄÄ KAIKKIA OSALLISTUJIA!

