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Tervetuloa Hippo-sporttileirille 4.-8.6. JNV-hallille  
 

JNV järjestää jo kahdeksatta kertaa liikuntaleirin 7-12-vuotiaille lapsille. Tänä vuonna leirin kanssa 

samaan aikaan on suuri voimistelutapahtuma, joten leireilemme aiempaa pienemmällä porukalla. 

Leirille on ilmoittautunut nyt 27 lasta, joten ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan. Leirillä on 

halukkaille iltapäivätoimintaa ja välipala klo 14.00-16.30. Valvottuun toimintaan on ilmoittautunut 19 

lasta.  

 

Leiri järjestetään JNV-hallilla. Yhtenä päivänä liikumme myös ulkona, Huhtasuon yhtenäiskoulun pihalla 

ja mahdollisesti ulkoilemme iltapäivätoiminnassa. Ruokailu järjestetään JNV-hallin lähellä (20 m) 

olevassa lounasravintola Mica´sissa. Ravintola tarjoaa leiriläisille maittavan ja ravitsevan ruoan leirin 

jokaisena päivänä.  

 

Tämän kesän 2018 leirillä ohjaajina toimivat seuran koulutetut ohjaajat, joilla kaikilla on pitkä tausta 

ohjaajana tai valmentajana. 

Ohjaajat: Meri Hokkanen, Tiina Sarjula, Maiju Pohjola, Opri Jokelainen, Kreeta Nevantaus ja Noora 

Juutinen.  

 

Leirin tapahtumia ja hauskoja hetkiä voit seurata Jyväskylän Naisvoimistelijoiden Facebook- ja 

Instagram tileiltä . 

 

JNV:n harrasteryhmien syyskausi alkaa viikolla 36 ja ryhmiin ilmoittautumiset alkavat keskiviikkona 8.8. 

klo 12.00. Syksyllä kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, jotta saatte lapsenne ilmoitettua juuri 

haluamaanne ryhmään, sillä ryhmät täyttyvät nopeasti. 

 

Toivon kaikille leiriläisille ja ohjaajille hauskaa ja onnistunutta leiriä sekä ikimuistoisia hetkiä! 

 

 

Maiju Pohjola 

Leirivastaava 

p.044 0400 122, maiju.pohjola@jnv.fi  

 

mailto:harrasteliikunta@jnv.fi


Leirille on hyvä varata mukaan seuraavat varusteet: 
 

 
sisäliikuntavarusteet salijumppaan 

 t-paita/toppi 

 trikoot/shortsit 

 sisäkengät (ei pakolliset) 

 oma hyppynaru (jos löytyy) 
 

 
ulkoliikuntavarusteet keskiviikkona 
Huomioithan että metsässä vaatteet voivat likaantua! 

 auringolta suojaava päähine 

 pitkähihaiset ja -lahkeiset ulkovaatteet 

 tukevat ulkokengät/lenkkarit (ei sandaalit/crocsit!) 
 

 
vesipullo 
 
 
sadevarusteet 
 
 
ponnari hiuksiin/hiukset kiinni 
 
 
pikkupyyhe peseytymistä varten 

 
 
henkilökohtaiset lääkkeet ja ohjeet niiden käyttöön ohjaajille. 

 
 
Reipas ja iloinen leirimieli! 
 
Roikkuvat korut kannattaa jättää kotiin. Puhelimia ja mobiililaitteita voi ottaa 
leirille mukaan, mutta leiripäivän aikana niitä ei käytetä. 

 
 
 
 
 



Viikon ruokalista 

Ma 

Broileripastaa 

Runsas salaattipöytä 

Leipää ja levitettä 

Ruokajuomat 

 

Ti 

Lihapyöryköitä ja perunamuusia 

Runsas salaattipöytä 

Leipää ja levitettä 

Ruokajuomat 

 

Ke 

Makaronilaatikkoa 

Runsas salaattipöytä 

Leipää ja levitettä 

Ruokajuomat 

 

To 

Jauhelihalasagnea 

Runsas salaattipöytä 

Leipää ja levitettä 

Ruokajuomat 

 

Pe 

Paistettua broilerinfilettä, kermaista currykastiketta ja riisiä 

Runsas salaattipöytä 

Leipää ja levitettä 

Ruokajuomat 

 

Välipalaksi on klo 14.00-16.30 välillä tarjolla hedelmää, leipää ja 

jogurttia/marjakeittoa 

 



AAMUJEN ILMOITTAUTUMINEN 

 Ilmoittautuminen tapahtuu joka aamu Energia-salin ovella (sali sisäänkäynnin 

lähellä) klo 9:00–9:15. Poikkeustapauksista voidaan sopia erikseen. 

 Maanantaina 5.6. lapsille laitetaan viikon ajaksi ranneke oman ryhmän värin 

mukaan (oranssi, keltainen). Olisi hyvä jos ranneke pysyisi ranteessa koko viikon.  

 

LAPSEN HAKU 

 Lapsen haku on tapahduttava klo 14:00–14:15 välillä tai iltapäivätoimintaan 

osallistuvilla klo 16.30 mennessä SISÄLTÄ (JNV-hallin aulasta). Iltapäivän 

osallistujilta tarvitsemme aina leiripäivän aluksi (tai viikon alussa) tiedon 

hakuajasta, jotta tiedämme suunnitella mahdolliset käynnit ulkona. Emme 

turvallisuuden vuoksi laske lapsia leirin päätyttyä ulos, jotta pystymme 

merkitsemään kaikki lapset haetuiksi. Poikkeuksena ne lapset, joilta on etukäteen 

saatu tieto/lupa omatoimisesta liikkumisesta. Lupailmoitus omatoimisesta 

liikkumisesta: maiju.pohjola@jnv.fi 

 Sairaustapauksissa ilmoitukset koko leiriviikon ajan Maiju Pohjolalle 044 0400 122, 

maiju.pohjola@jnv.fi  (klo 8-16). Päivisin puhelimitse ja iltaisin mielellään 

tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

 Otathan huomioon, että aulan tila saattaa käydä leiriläisiä haettaessa ahtaaksi, 

joten toimitaan sopuisasti.  

 

TURVALLISUUS 

 JNV-hallin edessä on parkkipaikka. Muistetaan noudattaa turvallisuutta leirille 

tultaessa ja leiriltä lähdettäessä. Leirin aikana lapset eivät liiku parkkipaikan 

läheisyydessä ilman ohjaajien valvontaa. Liikennekäyttäytymisestä on hyvä puhua 

myös kotona ennen leiriä. 

 

mailto:harrasteliikunta@jnv.fi
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LEIRIOHJELMA 

 

 

Maanantai 4.6.  

9:00 – 9:15 Ilmoittautuminen Energia-salin ovella 

9:15–11:00 Elämys-salit 

Leirin aloitus, pelisäännöt ja ryhmäytyminen 

Meri ja Maiju 

11:00–12:00 Ruokatauko 

 Elämys Energia 

12:00–13:00 Tanssillinen voimistelu 

Tiina 

Pallopelit 

Meri 

13:00–13:50 Tanssillinen voimistelu 

Tiina 

Pallopelit 

Meri 

13:50–14:00 Leiripäivän lopetus ja käsien pesu  

14:00–16.30 Meri, Tiina ja Maiju 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tiistai 5.6.  

9:00–9:15 Ilmoittautuminen Energia-salin ovella 

 Elämys  Energia 

9:15–10:15 Akrobatia 

Maiju 

Tanssi 

Meri 

10:15–11:00 
Akrobatia 

Maiju 

Tanssi 

Meri 

11:00–12:00 Ruokatauko 

 Elämys Energia 

12:00–13:00 Välinevoimistelu 

Meri 

Nopeusleikit 

Tiina 

13:00–13:50 Välinevoimistelu 

Meri 

Nopeusleikit 

Tiina 

13:50–14:00 Leiripäivän lopetus ja käsien pesu  

14:00–16.30 Meri, Noora ja Maiju 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Keskiviikko 6.6. 

9:00–9:15 Ilmoittautuminen Energia-salin ovella 

 Elämys  Elämänilo 

9:15–10:15 Rope Skipping 

Maiju 

Temppurata 

Noora 

10:15–11:00 Rope Skipping 

Maiju 

Temppurata 

Noora 

11:00–12:00 Ruokatauko 

 Huhtasuon yhtenäiskoulun piha (liikumme kävellen) 

12:00–13:50 Ulko- ja pihapelit 

Tiina, Noora ja Maiju 

13:50–14:00 Leiripäivän lopetus ja käsien pesu  

14:00–16.30 Noora, Tiina ja Maiju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Torstai 7.6. 

9:00–9:15 Ilmoittautuminen Energia-salin ovella 

 Elämys Energia 

9:15–10:15 Joukkuevoimistelu  

Opri 

Kilpa-aerobic 

Kreeta 

10:15–11:00 Joukkuevoimistelu  

Opri 

Kilpa-aerobic 

Kreeta 

11:00–12:00 Ruokatauko 

12:00–13:50 Leiriolympialaiset  

Opri ja Kreeta 

13:50–14:00 Leiripäivän lopetus ja käsien pesu  

14:00–16.30 Kreeta, Opri ja Maiju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perjantai  8.6. 

9:00–9:15 Ilmoittautuminen Energia-salin ovella 

 Elämys Energia 

9:15–10:15 Keppihevoset 

Opri 

Omat esitykset 

Elina 

10:15–11:00 Keppihevoset 

Opri  

Omat esitykset 

Elina 

11:00–12:00 Ruokatauko 

 Elämys + Elämänilo Elämys + Elämänilo 

12:00–13:00 Telinevoimistelu + Temppurata 

Kreeta 

Telinevoimistelu + Temppurata 

Maiju 

13:00–14:00 ELÄMYS-SALIT 

Leikit, esitykset ja leirin päätös!  

Kreeta ja Maiju 

14:00–16.30 Kreeta, Opri ja Maiju 

 

   

 



LASTEN (4-12v) HARRASTERYHMÄT SYKSYLLÄ 

Voimistelun harrasteryhmissä harjoitetaan leikinomaisesti voimistelun perusliikkeitä sekä akrobatiaa, 

kokeillaan erilaisia välineitä ja telineitä, liikutaan musiikin mukaan, tehdään luovia harjoitteita ja 

esiinnytään pääsääntöisesti kerran vuodessa seuran näytöksessä. 

Harrasteryhmissä lapset pääsevät kokeilemaan monipuolisesti voimistelun eri lajeja. Ryhmät 

harjoittelevat kerran viikossa. Poikkeuksena joukkuevoimistelun Bianca-joukkue, joka harjoittelee kaksi 

kertaa viikossa. 

Muutokset mahdollisia. Näiden ryhmien lisäksi on mahdollisesti tarjolla myös muita ryhmiä! 

Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa keskiviikkona 8.8. klo 12. Seuraa nettisivuja www.jnv.fi!  

Akrobatia 8-12v. -tunnilla harjoitellaan akrobatian perusliikkeitä sekä liikkuvuutta ja voimaa leikin ja 
pikkukisailun kautta. Tunti kehittää erityisesti vartalonhallintaa ja koordinaatiokykyä. Keväällä 2018 
ryhmät olivat erittäin suosittuja ja täyttyivät nopeasti. 

Joukkuevoimistelun harrasteryhmä-tunnilla 
treenataan määrätietoisemmin lajitekniikkaa. 
Kaikki kilpaileviin valmennusryhmiin 
tähtäävät uudet harrastajat siirtyvät 
joukkueisiin näiden harrasteryhmien kautta.  

Uutena 2 krt/viikossa harjoitteleva Bianca-

joukkue.  Joukkue osallistuu Jyväskylässä 

järjestettäviin esiintymisiin ja Stara-tapahtumiin 

(n. 2 esiintymistä/kausi). 

Temppuryhmät 4-8v. ovat täynnä liikkumisen ja leikkimisen iloa, erilaisiin välineisiin tutustumista, 

musiikin rytmejä ja ennen kaikkea liikunnan riemua. 

Temppuvoimistelussa opitaan liikunnallisia perustaitoja ja voimistelun 

perusliikkeitä. Tunneilla kokeillaan erilaisia telineitä ja välineitä. 

Ryhmässä motoriset perustaidot kehittyvät ja lapselle tarttuu liikkumisen 

ilo ja tarve.  

Välinevoimistelu 4-11v. on tutustumista eri voimisteluvälineisiin (pallo, 
hyppynaru, nauha ja vanne). Lisäksi tunnilla opetellaan 
joukkuevoimistelun lajitekniikkaa, tanssitaan, temppuillaan, venytellään 
ja kehitetään perusliikuntataitoja. Tunti sopii erinomaisesti toiseksi 
viikkotunniksi esimerkiksi JV-suuntautuneen jumppakoulun rinnalle.  

Voikka-Sutina 6–13v. on erityislapsille tarkoitettu soveltavan liikunnan 
ryhmä. Tunneilla harjoitellaan perusliikuntataitojen ohella ryhmässä 
toimimista, jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Nautitaan liikunnan ilosta yhdessä pelaten, leikkien 
ja voimistellen. Tavoitteena on oppia motorisia taitoja, saada rohkeutta itsensä ylittämiseen 
turvallisessa porukassa ja kokea onnistumisen hurmaa. 

http://www.jnv.fi/


PERHELIIKUNTA 

Perheliikunnan tunneilla annamme mahdollisuuden koko perheelle nauttia liikunnan elämyksistä 

yhdessä! Alle 5-vuotiaiden ryhmissä lapset liikkuvat yhdessä vanhemman kanssa.  

Vauvajumppa 4-12 kk. 

Jumppa on vanhempien ja vauvojen yhteinen hetki 

nauttia yhdessäolosta rytmin, liikkeen ja musiikin 

kanssa. 45 min tunti on rakennettu vauvan kehitys 

sekä äidin tilanne huomioiden. 

 

 

 

Taaperot 1-2v.   

Jumppa on vauhdikasta menoa yhdessä 

vanhemman kanssa; leikkejä, temppuilua, 

hauskoja välineitä ja mielikuvaretkiä. Tunti 

edetään lapsen ehdoilla perusliikkeitä 

kehitellen. Tavoitteena on herättää 

yhdessä liikkumisen ilo ja tarjota lapselle 

onnistumisen elämyksiä. Tunti pitää 

sisällään vanhemman ja lapsen yhteisiä 

liikkeitä, taaperon "omaa" jumppaa sekä 

vanhemmille lihaskuntoa kohottavia 

liikkeitä. Vanhemmat saavat tunnilla hien 

pintaan ja taaperot takaavat taatusti ilon ja 

riemun!  

 

 

Tenavat 2-5v. 

Tenavat -jumppa on vauhdikas lapsen ja vanhemman yhteinen tunti. 

Tunti painottuu temppuiluun ja monipuoliseen liikkumiseen sekä 

telineillä että välineillä. Tunneilla harjoitetaan motorisia perustaitoja; 

hypitään, juostaan, kieritään, roikutaan, heitetään jne. Aikuisetkin 

pääsevät liikkumaan! Tunti etenee lasten ehdoilla, heidän kehityksensä 

huomioon ottaen.  

 



TANSSILLINEN VOIMISTELU LAPSILLE 
 

Tanssillinen voimistelu on tanssin ja voimistelun yhdistävä, suomalaiseen naisvoimisteluun pohjautuva 
laji, joka liikuttaa suurta joukkoa suomalaisia lapsia ja nuoria.  

 

Tanssillinen voimistelu on ilmaisullista liikettä 

Tämän lajin sielu ja sydän ovat keskustalähtöisyydessä ja liikkeen virtaavuudessa, joihin yhdistyvät 
liikunnan lisäksi rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus. Perusvoimistelutaidot muodostavat 
lajin pohjan, jonka lisäksi harjoitellaan oikeanlaista keskustaliikuntatekniikkaa ja liikkeiden ja 
hengityksen sitoutumista toisiinsa. Vartalotekniikan rinnalla harjoitellaan jalkatekniikkaa ja hyppyjä sekä 
erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, kuten liikkuvuutta ja voimaa. Tanssillisen voimistelun ohjelmissa 
korostuu esiintyjien ilmaisullisuus ja ohjelman kokonaisvaltaisuus, joten tekniikan harjoittamisen ohella 
on tärkeää paneutua myös esiintymiseen erilaisin ilmaisu- ja luovan liikunnan harjoittein. 

 

Lasten tanssillinen voimistelu 8-15v 

Lasten Tanssillisessa voimistelussa harjoittelu on hauskaa ja tavoitteellista. Harjoituksia on kaksi kertaa 

viikossa ja ryhmät esiintyvät seuran näytöksissä sekä osallistuvat tanssillisen voimistelun kilpailuihin.  

 

Kauden 2018–2019 joukkueet:  

Adessa, 8–11v. 

Uusi joukkue, 12–15v. 

Lisätietoa: Tiina Sarjula 044 020669, toimisto@jnv.fi 

 



 

     

Kesäkaudella JNV liikuttaa aikuisia sisällä ja ulkona 

Kesällä 2018 jumppakalenterissa on sisätunteja JNV-hallilla ja Kuokkalan Graniitissa. 

Kesä-, heinä- ja elokuussa jumpataan lisäksi ulkojumpissa Mattilanniemessä. Paikkana on 

nurmialue lähellä hotelli Albaa. Ulkojumpat ohjataan tiistaina ja torstaina klo 19 

vaihtuvin teemoin ja ohjaajin. 

Säävaraus, eli sateella ei jumpata. 

 

Rohkeasti kokeilemaan ulkojumppaa, se on hauskaa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Kirjoita lainaus asiakirjasta 

tai jonkin mielenkiintoisen 

kohdan yhteenveto. Voit 

sijoittaa tekstikehyksen mihin 

tahansa kohtaan asiakirjassa. 

Tekstikehystyökalut-välilehden 

avulla voit muuttaa erotetun 

lainauksen tekstikehyksen 

muotoilua.] 

Syksyllä luvassa monia liikuttavan hyviä ryhmiä lapsille, nuorille ja 
aikuisille, seuraa ilmoittelua! Lasten ja nuorten ilmoittautuminen 

alkaa 8.8. klo 12.00! 
 

www.jnv.fi/harrasteliikunta 



             JNV:n kesäkaudelle ehtii vielä mukaan! 

Kesän jumpille voit tulla joko rajattomalla kortilla 

(100€) tai 15 kerran sarjakortilla (105 €). Jäsenmaksu 

15 €, voimassa kesän. Rajaton kortti on voimassa 

27.8. saakka, sarjakortti vuoden ostopäivästä. 

Voit maksaa jumppakortin netissä tai JNV:n 

toimistolla. Toimiston aukioloajat ja ajantasaiset 

jumppakalenterit löydät nettisivuiltamme 

www.jnv.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT 

Jyväskylän Naisvoimistelijat eli JNV on yksi Suomen 
suurimmista voimisteluseuroista ja Keski-Suomen 
urheiluseuroista. Vuonna 2014 seurassa oli yli 1850 
jäsentä. Seuran toiminta-ajatuksena on luoda 
voimisteluliikunnan avulla elämäniloa, elämyksiä ja 
energiaa lapsille, nuorille ja aikuisille.  

JNV tarjoaa harrastajille runsaasti erilaisia 
voimisteluliikuntatunteja sekä joukkuevoimistelun ja 
kilpa-aerobicin tasokasta valmennusta. 

JNV on voimisteluliikunnan Sinettiseura! Sinetti 
takaa laadukkaan lasten ja nuorten 
liikuntatoiminnan. Aikuisliikunnan laadun takaa 
Priima laatusertifikaatti. 

 

http://www.jnv.fi/

