Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry
Uskollisuuden Kilta

Toimintakertomus vuodelta 2017

1. Yleistä
Vuosi 2017 oli vuonna 1990 perustetun Uskollisuuden Kiltamme 27. toimintavuosi. Toimimme
vakiintuneen käytäntömme mukaan ja kokoonnuimme noin kerran kuukaudessa. Kiltatoiminta on
ollut osa pääseuran Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaa.
Tasakymmen syntymäpäiviä vietti kolme (3) kiltalaista. Aila Kotirinta 90 vuotta, Airi Saurus ja Hilkka
Thuren 80 vuotta. KAIKILLE ONNEA!
2. Killan toiminnan tarkoitus
Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaisia voimistelijoita yhteen, perinteistä kilta-ajatusta
noudattaen, ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Toimintaamme on sisältynyt
tapaamisia, esitelmiä, liikuntaa ja retkiä.
3. Killan emännistö
Killan toimintaa on johtanut emännistö eli hallitus, johon vuonna 2017 kuuluivat:
Sirkku-Maija Jyrkinen
kiltamuori (23.10.2014 alkaen)
Marja Viitanen
kiltaäiti (puheenjohtaja)
Birgit Salo
muistiinmerkitsijä (sihteeri)
Marja-Leena Sivonen
raha-arkun vartija (rahastonhoitaja)
Vuonna 2017 Killassa oli 36 jäsentä.
3.1 Killan varsinaiset kokoukset
• Killan kevätkokous pidettiin 7.4.2017 Riihimäen Suunnistajien uusissa toimitiloissa
osoitteessa Lopentie 3-7. Kokouksessa kuultiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Kokoukseen osallistui 20 kiltalaista.
• Killan syyskokousta ei pidetty vuonna2017.
3.2 Killan teemakokoukset ym. tapahtumat
• Tammikuussa tapasimme perjantaina 20.1.2017 Urheilupuiston kuntoportaissa.
Yksitoista (11) kiltalaista tutustui portaisiin Viitasen Marjan opastuksella. Kuntoilun jälkeen
maistui kahvi ja tee Laurellin kahvilassa, jonne saapui vielä kahdeksan (8) kiltalaista lisää.
• Helmikuussa 4.2.2017 matkasi kaksitoista (12) kiltalaista mukanaan kolme (3) ystävää kohti
Helsinkiä. Matkakohde oli Aleksanterin teatteri, missä nautittiin ihanasta ja koskettavasta
Ritva Oksasen konsertista.
• Maaliskuussa ei ollut kiltatapaamista.
• Toukokuussa 9.5.2017 teimme kevätretken Rautatienpuistoon ja Pompotiin. Kokoonnuimme
Kaupungin museolla ja osallistuimme Voimisteluliiton kampanjaan ”100 hyppyä Suomelle”.
Kahdeksantoista (18) kiltalaista hyppi hyppynaruilla yhteensä 1402 hyppyä HIENOA ME!
Kahville Pompotiin saapui vielä kaksi (2) kiltalaista lisää.

• Toukokuussa 6.5.2017 oli pääseuran kevätnäytös Urheilutalolla. Kiltalaisilla oli oma
ohjelmanumero ”Reissunainen” ja siihen osallistui kahdeksan (8) kiltalaista.
• Syyskuussa 15.9.2017 kokoonnuimme Linnanpuiston kerhotilassa Kaunolanraitti 1. Paikka on
vankilan asukasyhdistyksen kunnostama pesularakennus keskellä kerrostalojen ympäröimää
piha-aluetta. Ihastuttavaan paikkaan löysi tiensä kuusi (6) kiltalaista.
• Lokakuussa 27.10.2017 kokoonnuimme Suunnistajien kokoustilassa, Lopentie 3-7. Paikalla oli
neljätoista (14) kiltalaista, jotka kuuntelivat innokkaina Siltasen Heidin kertoillessa
vitamiineista ym. apteekki kuulumisista.
• Marraskuussa 30.11.2017 vietimme pikkujoulua SLEY:n tiloissa Hämeenkatu 14.
Joulupuuron, joululaulujen ja joulupakettien jaon jälkeen toivotimme Hauskaa ja iloista
Joulua. Joulujuhlaan osallistui kaksikymmentäyksi (21) kiltalaista.
4.

Alueellinen ja valtakunnallinen toiminta
4.1 Alueellinen yhteistoiminta
• Radanvarsikiltojen yhteinen Kiltaparlamentti järjestettiin Hyvinkäällä 4.12.2017 Hyvinkään
Seurakuntakeskuksessa. Killastamme osallistui kahdeksan (8) kiltalasta tapahtumaan.
4.2 Osallistumiset valtakunnallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
• Marraskuussa 18.11.2017 vietettiin Suomen Voimisteluliiton valtakunnallista Kiltapäivää
Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä. Kiltapäivään osallistui seitsemän (7) kiltalaista.

5.

Kansainvälinen toiminta
• Neljä (4) kiltalaista osallistui 3.-10.6.2017 Internationales Deutsches Turnfest
Voimistelutapahtumaan. Suomen Voimisteluliitolta oli pyydetty Riikka Virkajärven Valkea
Lintu kenttäohjelmaa ja yli 500 suomalaista voimistelijaa esitti sen
Berliininolympiastadionilla tapahtuman päätösjuhlassa.
• Killan puheenjohtaja toimi toisena valmentajana Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n Chelone – joukkueen matkatessa 26.–30.7.2017 Gym for Life tapahtumaan Norjan
Vestfoldiin.

6. Voimistelutoiminta
Uskollisuuden Killan jäsenet osallistuivat seuraaviin pääseuran voimisteluryhmiin: Kuntoa ja
kehonhuoltoa, Vesijumppa, Virkisty ja liiku, Voima ja liikkuvuus, Venyttely sekä Step- aerobic.
7. Viestintä
Killan tiedotteet ja viestit toiminnasta on lähetetty jäsenille sähköpostilla tai tekstiviestinä.
Seuran kotisivuilla www.riihimaenvoimistelujaliikunta.fi on ollut tietoa Uskollisuuden Killan
toiminnasta sekä valokuvia. Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n kiltavastaavana on toiminut Minna
Kurki.

