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Varalan vesijumpat alkavat taas!
Hiihtolomaviikolla pidetään jumppataukoa - Ratinassa ja Hyhkyssä liikutaan!
TNVn johtokunta huolehtii jäsenistöstä.
Laita jo kalenteriisi yhdistyksen kevätkokous!

Varalassa vesijumpataan jälleen!
Varalan urheiluopiston altaat ovat olleet pitkään remontissa, ja suositun vesijumpan aloitusta on jouduttu
siirtämään. Nyt Varalassa on kuitenkin valmista.
Saamamme tiedon mukaan pääsemme pitämään ensimmäiset vesijumpat viikolla 12
tiistaina 19.3.2019 klo 16.00 ja 17.00
ja torstaina 21.3.2019 klo 16.45 ja 17.45.
Tästä eteenpäin vesijumpat jatkavat joka viikko tavalliseen tapaan.
Seuraathan kuitenkin edelleen seuran nettisivuja ja Facebookia – ilmoitamme mahdollisista muutoksista
näitä reittejä pitkin.

Hiihtolomalla tunnit tauolla – mutta Hyhkyssä ja Ratinassa hikoillaan lomallakin!
Tamperelaiset viettävät hiihtolomaa viikolla 9 (25.2. – 3.3.2019). Myös TNVn jumpat ovat tuolloin
tauolla.

Liikunnannälkäisille lomalaisille on kuitenkin tarjolla Mari Salmisen ohjaama vaihtuvan teeman
jumppa
Hyhkyn koululla
sunnuntaina
24.2.2019 klo 17.00 ja
3.3.2019 klo 17.00.
Myös Ratinassa liikutaan hiihtolomaviikolla:
-

maanantaina 25.2.2019 klo 13.00 Ikivireät
maanantaina 25.2.2019 klo 18.00 ohjattu kuntosali
keskiviikkona 27.2.2019 klo 11.00 ikääntyneiden tanssillinen voimistelu
torstaina 28.2.2019 klo 18.00 Kuntomix.

Johtokunnassa hyvä henki, iloinen ilmapiiri – ja jäsenet tärkeitä
Tampereen Naisvoimistelijoiden uusi johtokunta aloitti toimintansa tammikuussa. Johtokuntaan kuuluu
yhteensä yhdeksän naista, joista suurin osa on kokeneita voimistelijoita ja pitkäaikaisia TNV:n jäseniä,
mutta joukkoon mahtuu myös uudempia tekijöitä.
Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa päättämään yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi
kokouksissa keskustellaan aina aktiivisesti seuran toiminnasta, jumppatuntien kuulumisista ja tietysti
menneistä ja tulevista tapahtumista. Johtokunta pyrkii aina parhaansa mukaan löytämään kaikissa
tilanteissa sellaiset ideat ja ratkaisut, jotka palvelevat jäsenkuntaa hyvin.
Vuonna 2019 johtokuntaan kuuluvat
Riitta Silas (puheenjohtaja)
Elina Haavisto
Maija Hirvelä
Outi Kivimäki
Riina Nummi
Leena Salminen
Krista Peltokangas
Päivi Kautonen (sihteeri).
Johtokunnan matkassa viestinnästä vastaavana on mukana myös Katja Palanne.
Voit aina kääntyä johtokunnan jäsenten puoleen silloin, kun sinulla on korjausehdotuksia, kehuja tai uusia
ideoita TNVn käyttöön. Tavoitat johtokunnan esimerkiksi tiedotuksen sähköpostin kautta tai vaikkapa
Facebookista yhdistyksen sivuilta.
Johtokunnan jäsenistä, heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan voit lukea lisää helmikuun TNV-jutusta
Facebookista tai seuran nettisivuilta (www.tampereennv.fi).

TNVn kevätkokous huhtikuussa: Laita kalenteriisi

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 4.4.2019 klo 18.00
yhdistyksen toimistolla osoitteessa Tiiliruukinkatu 12, Tampere.

Kerrottavaa, palautetta, kysyttävää? Tiedotettavaa TNVn jäsenille?
Tavoitat tämän tiedotteen tekijät parhaiten sähköpostitse osoitteesta tiedotus@tampereennv.fi.
Seuraavaan tiedotteeseen tarkoitetut asiat on toimitettava ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen
viimeistään torstaina, 14.3.2019. Voit tehdä meille ehdotuksia tiedotteen sisällöksi, teemme
valinnat koko jäsenistön toiminnan sujuvuutta ajatellen.

Ystävällisin terveisin,
Riina Nummi ja Katja Palanne
tiedotus@tampereennv.fi

