KajaGymin kevätnäytös veti katsomon täyteen
Kajaani Gymnasticsin kevätjuhlaa vietettiin Kajaanihallilla 21.5.2017. Tämä kevätjuhla oli
ensimmäinen laatuaan seuran päivitetyn nimen alla. Seuran nimeen lisättiin kauan kaivattu s-kirjain
alkutalvesta ja siitä eteenpäin seura on kantanut nimeä Kajaani Gymnastics ry.
Juhlan järjestivät tänä keväänä seuran aerobic -puolen väki kilpa-aerobicvastaavan, Kati Säkkisen,
johdolla. Yleisölle oli tarjolla kahvia ja mehua ja heillä oli myös mahdollisuus esitysten lomassa tukea
seuran toimintaa arpajaisten avulla. Kevätjuhlan jälkeen harrasteryhmät pääsevät kesälomille, mutta
kilparyhmät aloittavat puolestaan kesätreeninsä.
Kevätjuhlassa tarjoiltiin 23 esitystä aerobiccareiden, telinevoimistelijoiden ja joukkuevoimistelijoiden
toimesta. Harrastajat pääsivät esiintymään täpötäydelle katsomolle varapuheenjohtaja Jaakko
Perhovaaran kutsuessa aina kunkin ryhmän esittelyineen estradille. Iloinen hykerrys ja positiivinen
energia oli aistittavissa kaikissa esityksissä. Tämä tarttui myös yleisöön, joka oli mukana jokaisessa
esityksessä ja aplodit raikasivat esitysten jälkeen.
Esitysten jälleen seura palkitsi ruusuin 28 ohjaajaa ja valmentajaa. Lisäksi heitä palkittiin
valmennusvuosien mukaan lasiplakeetein, tuotepalkinnoin ja pisimpään valmentaneita isoin
pokaalein. Palkittavat pyydettiin jäämään palkintojen jaon jälkeen riviin seisomaan. Mikä komea näky
se olikaan! Siinä olivat kaikki seuran tukipilarit, joiden voimalla seuran arki pyörii ja pystymme
tarjoamaan tehokasta ja laadukasta treeniä viikon kaikkina päivinä.
2 vuoden ohjaamisesta lasiplaketilla palkittavat:
Tiina Heikkinen
3 vuoden ohjaamisesta lasiplaketilla palkittavat:
Hinkkanen Aada
Huttu Merja
Karjalainen Liisa
Kauppinen Iiris
Pulkkinen Vuokko
Säkkinen Kati
4 vuoden ohjaamisesta tuotepalkinnolla kiittäminen:
Heikkinen Tarmo
Laatikainen Inka
5 vuoden ohjaamisesta isolla pokaalilla palkittavat:
Kulju Maria
Laatikainen Annika
Neuvonen Roosa

7 vuotta ohjaamisesta tuotepalkinnolla kiittäminen:
Kyyrönen Päivi
Kyyrönen Maija
Komean rivistön muodostivat myös seuran muut palkitut. Seura huomioi vuoden aikana
ahkeroineet ja ansioituneet henkilöt.
Vuoden seuratoimija: Erika Anneberg
Ahkera ja motivoitunut harjoittelija:
Ciara Oksman, NTV
Venla Väisänen, KA/jumppakouluryhmistä
Tsemppari:
Aada Kyrö, NTV
Pihla Kauhanen, KA/jumppakouluryhmistä
Kehittyjä:
Ayse Nuulamo, NTV
Inka Kilpeläinen, KA/jumppakouluryhmistä
Vuoden Juniorivalmentaja: Inka Laatikainen
Kisamenestyksestä:
Kilpa-aerobicin SM-mitali: Eevi Määttä, SM-kultamitali AG 2 maajoukkeryhmällä
Kilpa-aerobicin Kilpasarjojen mestaruuskisat:
3lk joukkuehopeaa: Elisa Heikkinen, Venla Väisänen, Nea Hyvönen
4lk yksilökultaa: Anni Väisänen
4lk yksilöhopeaa: Anni Ruotsalainen
4lk joukkuekultaa: Emilia Nieminen, Salla Keränen, Janika Tikkunen
Kokonaisurheilumenestyksestä palkittiin telinevoimistelija Kia Husu ja kilpa-aerobiccari Eevi
Määttä.
Erityisen hienosta seuratyöstä kiitettiin Anu Ruotsalaista ja tapahtumajärjestelyistä Merja Huttua.
Seura yllätti myös puheenjohtajansa, Päivi Kyyrösen, lahjakortilla kiitoksena vuosien mittaisesta
työstä seuran hyväksi. Yllätys onnistui täydellisesti! Kevätjuhla päättyikin arvokkaasti
puheenjohtajan liikuttuneeseen kiitokseen. Hyvää kesän alkua kaikille!

