Voimistelu- ja urheiluseura

KYRÖN VOIMA ry
Jäsen – Tukija – Ystävä

JÄSEN – TUKIJA – YSTÄVÄ
Urheiluseuran tarkoitus on edistää jäsentensä ruumiillista ja henkistä hyvinvointia tarjoamalla terveitä vapaaajan harrastuksia. Tämän toteuttamiseksi seura ja jaostot järjestävät urheilukouluja, kuntoilutapahtumia ja
erilaisia kilpailuja sekä osallistuvat vetäjä-, valmentaja-, ja tuomarikoulutukseen.
Jotta seura pystyisi järjestämään erilaisia harrastusmahdollisuuksia, johtokunta ja jaostot suorittavat
varojenkeruuta, josta oleellisena osana on tanssitoiminta Pukkilansaarella. Tanssien lisäksi saarella on
mahdollista viettää mm. häitä, syntymäpäiviä, yo-juhlia eli kaikkia elämäsi juhlia. Myös ulkolava karaokeisäntineen on valmiina palvelemaan tanssikansaa ympäri maakuntaa. Pukkilansaari on ylivoimaisesti
maakunnan vanhin toiminnassa oleva tanssilava. On johtokunnan sydämenasia pitää perinteikäs ja
erikoinen tanssipaikka kohtuullisessa kunnossa. Jäiden lähtö aiheutti taas saarella ja lippukopilla mittavia
vahinkoja. Korjauksia ja maalauksia aloitetaan tekemään heti, kun lossi saadaan vesille. Tanssilavan katto
on vuotanut vähän useasta paikasta jo vuosien ajan. Vuotoja on yritetty korjata monin eri tavoin huonolla
menestyksellä. Ongelmapaikka on katon jyrkän ja loivan osan taitekohta. Nyt on päätetty hakea Yhyresyhdistykseltä investointitukea katon laajempaan korjaukseen.

’

Jos koronatilanne sallii, niin saarella järjestetään viidet häät, kahdet Eläkeliiton päivätanssit sekä
HÄRKÄJUHLAT . Lisäksi mahdollisesti ns. biletysilta. Mitään esiintyjiä ei ole kuitenkaan varattu koronatilanteesta johtuen, mutta Härkäjuhlat pidetään pääosin paikallisilla orkestereilla.
Jäsenmaksuilla on myös merkittävä osuus seuran tulojen muodostuksessa. Maksamalla jäsenmaksusi autat
meitä myös ylläpitämään ry:lle tärkeää jäsenrekisteriä. Olisi tärkeää, että perhemaksun maksajat laittaisivat
maksajasarakkeeseen kaikkien perheenjäsenten nimet.
Käy katsomassa Kyrön Voiman nettisivuja osoitteessa www.kyronvoima.net sekä Pukkilansaaren
facebook-sivuja: https://www.facebook.com/Pukkilansaari-1552753358368872/.
Olette tervetulleita toimintaamme mukaan sekä seuraamaan ja kannustamaan harrastavia urheilijoitamme ja
joukkueitamme.
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Perhemaksu 30 €
Alle 12 v.
5€
Yli 12 v.
10 €
Ainaisjäsen 100 €
KANNATUSMAKSU _____ €

Allekirjoitus

Tililtä

EUR

KYRÖN VOIMAN JOHTOKUNTA:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Asko Frusti
Juha Savinainen
Maija Rinta
Soili Kniivilä
Riikka-Maria Aulin
Keijo Hissa
Markus Latvala
Nina Perkiö
Taneli Perkiö
Tarja Perkiö
Erkki Ventä

puh. 040 507 0290
puh. 0400 849 452
puh. 050 401 2186
puh. 050 360 5654

JAOSTOT:

Yleisurheilu

Jani Keckman

puh. 040 523 3933

Hiihto

Miia Raunio

puh. 050 565 0864

Lentopallo

Jari Markkula

puh. 040 512 1398

Jalkapallo

Sami Nikula

puh. 040 585 7849

Pesäpallo

Veli-Matti Hauta

puh. 040 514 6234

Voimistelu

Leena Erving

puh. 040 825 9801

Paini

Mika Häkki

puh. 040 748 1793

