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Tervetuloa uutiskirjeemme tilaajaksi! Seuramme historian
ensimmäinen uutiskirje lähetetään automaattisesti kaikille
toiminnassamme vuonna 2020 ja 2021 mukana oleville/olleille.
Uutiskirje tullaan myös julkaisemaan nettisivuillamme. Kirjeen
alareunasta löytyy linkki, jota painamalla voit halutessasi poistaa
sähköpostiosoitteesi tilauslistalta. Uutiskirjeen avulla saat seuran
ajankohtaiset asiat tietoosi helposti ja nopeasti. Pysy siis kuulolla!

Suomalainen voimistelu täyttää tänä vuonna huikeat 125v!
Juhlavuotta vietetään myös meidän seurassamme pitkin vuotta.
Valtakunnallisesti juhlavuosi huipentuu kesän 2022
Gymnaestradaan Tampereella. Käy tutustumassa tapahtuman
nettisivuihin: https://www.gymnaestrada.fi/ ja varaa ajankohta
kalenteristasi jo nyt!
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Uudella hallilla remonttityöt etenevät, mutta
kuten remonteissa usein käy, ei tässäkään
tapauksessa vältytty pieniltä viivästyksiltä.
Hyvää kannattaa odottaa, eikös se niin ole?

Uuden aikataulun mukaisesti on treenit
tarkoitus käynnistää Myllynummentien hallilla
toukokuun alusta alkaen. Huhtikuun
loppupuolella pääsemme jo tekemään lattioita,
maalausta ja muuttohommia. 

Uudessa tilassa koko harjoittelukäytössä oleva
lattia-alusta tulee olemaan joustavaa
puualustaa. Kun lattia joustaa kohdennetusti
(esim. hyppyjen alastuloissa), ei isku kimpoa
takaisin hyppääjän tukielimiin. Joustava lattia
siis vaimentaa ja ottaa suurimman osan iskuista
vastaan. Kilpa-aerobiccareiden parketti saadaan
myös  vihdoin auki ja täysipainoisesti käyttöön!

Varaathan siis kalenteristasi aikaa
huhtikuun viimeisestä viikonlopusta
toukokuun ekaan viikonloppuun
talkoohommiin! Yhdessä tehden vältymme
ylimääräisiltä kustannuksilta ja upeat
aerobiccarimme&voimistelijamme pääsevät
aloittamaan harjoittelun suunnitellusti
toukokuussa uusissa puitteissa! Mikäli hallitset
pöytäsahan ja porakoneen käytön, on huhtikuun
viimeinen viikonloppu sinulle - mikäli taas
kantaminen, siirtäminen ja siivoaminen on
osuvampia tehtäviä, toukokuun ensimmäinen
viikonloppu on sinua varten :)

Kokoamme maaliskuun aikana talkootyöt yhteen
ja pääset varaamaan suosikkitehtäväsi listalta.
Nyt jos koskaan tarvitsemme kaikkien panosta -
jokainen pienikin osallistuminen merkitsee.
Kiitos, että olet mukana <3

SEURAVAATTEET
Olemme sopineet Yveten uuden omistajan kanssa
jatkosopimuksen. Mikäli olet tilannut KNV:n
seuratuotteita jo aiemmin, voit tehdä ostoksia
vanhoilla tunnuksillasi myös jatkossa.

Tuotteilla on nyt alennetut hinnat, kipin kapin siis
ostoksille! Huomaathan, että painetuilla
seuratuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
Toimistolla on jonkin verran mallikappaleita, ja
mallikappaleiden määrää pyritään kasvattamaan
hiljalleen. Kaikki mallikappaleet siirtyvät myös
toukokuussa hallille ja näin sovittaminen ennen
ostoa helpottuu.
 
Lue lisää:
https://www.keravanvoimistelijat.fi/seura/seuratuott
eet/
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