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 Jumppatori
2.9.2012

Lue lisää   sisäsivuilta!

KANSIKUVA: JNV yllätti ja ihastutti juhlavuoden 
flashmob-tanssilla Jyväskylän Kävelykadulla. 
Kuva: Sanna Nuija

Jumppatori - maksuton jumppapäivä 
2.9.2012 Kuokkalan Graniitti

Jumppaviikko - avoimet ovet kaikille tunneille! 
3.9. – 9.9.2012

Syyskausi alkaa
3.9.2012 
 
Seuran syyskokous 
marraskuu

Valon Voimaa -juhlanäytökset 
9.12.2012 Jyväskylän Kaupunginteatteri

Lasten ja nuorten syyskausi päättyy 
16.12.2012

Aikuisten syyskausi päättyy 
21.12.2012

Joulujumpat 
27.12.2012 - 6.1.2013

Tapahtumakalenteri
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Kirjapaino Ässän mainos
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Seuran hallitus 2012

Y H T E i S T Y ö S S ä

Anu Myllyharju-Puikkonen  040.748.5973 anu.myllyharju-puikkonen@
medica.fi

Anne Närhi 044.544.5164 annenarhi@elisanet.fi

Mitra Raappana 0440.979.799 mitra.raappana@gmail.com

Annika Ronkainen 040.574.3810 annika.e.ronkainen@jyu.fi

Maria Poikonen 050.361.4024 poikonen.maria@gmail.com
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Eeva Aartolahti 044.344.1919 eeva.aartolahti@gmail.com

Maiju Pohjola 040.541.8583 maiju.m.pohjola@jyu.fi

Susanna Majava 040.557.5125 susanna@majava.net
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Anu Myllyharju-Puikkonen 
puheenjohtaja

L
öysin käteeni 10 vuotta vanhan Kuper-

keikka lehden. Tuo JNV:n 85-vuotis juhla-

vuosihan oli vasta – niin minusta ainakin 

tuntui. Paljon on kuitenkin muuttunut ja 

seuran toiminta mennyt eteenpäin kulu-

neen kymmenen vuoden aikana. Vaikka jäsenmäärä 

on suunnilleen pysynyt viimeiset vuodet ennallaan 

vähän yli 2000 jäsenessä, on toiminta kehittynyt 

paljonkin. Tuolloin kymmenen vuotta sitten esimerkiksi 

joukkuevoimistelun kilpailujoukkueita oli kuusi, kun 

nyt niitä on nelinkertainen määrä. Kilpaurheilun 

kehittymistä kuvaa myös se, että silloin nuorin joukkue 

koostui 8-10 –vuotiaista, nyt kilpasuuntautuneisiin 

ryhmiin osallistuvat jo viisivuotiaat. Myös seuramme 

työntekijöiden määrä on tuplaantunut kahdesta 

neljään. Sekin kertoo toiminnan vaativuudesta ja 

ammattimaistumisesta. Liikuntaseurojen harrastetoi-

minnan tavoitteellisuus ja järjestelmällisyys lisääntyy 

vuosi vuodelta. Samalla vapaaehtoisten toimijoiden 

ja luottamushenkilöiden saaminen toimintaan tulee 

haasteellisemmaksi. Kuinka saisimme säilytettyä 

seuratoiminnassa sen yhteisöllisyyttä lisäävän 

ja energiaa antavan ilmapiirin? Onko mahdollista 

paineiden keskellä säilyttää toiminnassa se kaikkein 

tärkein eli ilo? Ja vielä, miten voittaa kilpailu olo-

suhteista, jotta toimintaa voidaan vielä järjestää?

Seuramme kantava voimavara on visiossamme 

– edelläkävijyys. Haluamme tiedostaa arvokkaat 

perinteemme, mutta vielä vahvemmin katsomme 

tulevaisuuteen ja uusiin haasteisiin. Vahvat, innos-

tuneet ja innovatiiviset naiset ovat vuosikymmen-

ten aikana pyörittäneet JNV:n toimintaa. On upe-

aa olla mukana suuressa tiimissä, missä jokainen 

omalla innostuneella toiminnallaan haluaa kantaa 

kortensa kekoon.

Hyppää sinäkin mukaan seuramme upeaan juhla-

vuoden toimintaan. Innostu juhlanäytöksestä, Sun 

Lahdesta 2013 tai liikunnan tuomasta hyvästä olosta. 

Tutustu, mitä JNV voi sinulle tarjota!

Miten vastata  
kasvaviin tarpeisiin?

Intersport Tourula
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä • P. (014) 337 2050
Palvelemme ma-pe 10-19 ja la 9-15.

Shock Absorber 
liivit tukevat rintoja 
mahdollisimman 
tehokkaasti kaikissa 
lajeissa.

Meillä Intersport 
Tourulassa asian- 
tuntevat myyjämme 
auttavat sinua
oikean liivin 
valinnassa.
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O
tsikosta käyvät ilmi ne tär-

keimmät syyni olla JNV:läinen, 

niin toiminnanjohtajana, 

valmentajana kuin voimisteli-

janakin. Olen kuulunut seuraan 

vuodesta 1988, eli 2-vuotiaasta saakka. 

Tuohon aikaan on mahtunut kasoittain upeita 

elämyksiä, hyviä ystäviä, litrakaupalla hikeä, 

hymyjä, naurua, mutta myös vastoinkäymisiä 

ja itkujakin. Olen päässyt näkemään, miten 

seura kasvaa ja kehittyy ajan mukana. Olen 

seurannut, kuinka pienet lapset varttuvat 

vastuunkantajiksi ja upeiksi nuoriksi aikuisiksi. 

Seura ja sen tarjoama toiminta on tarjonnut 

turvallisen paikan kasvaa ja olla sekä pääsyn 

toteuttamaan omia ajatuksiani niin koreogra-

fina, tapahtuman järjestäjänä kuin voimis-

telijanakin. Seuran toiminnan kautta olen 

oppinut toimimaan ryhmässä, ottamaan muut 

huomioon ja toimimaan pitkäjänteisesti, mutta 

myös sanomaan vastaan, jos on täytynyt. 

Seuratoiminnan lisäksi liikunta- ja urheiluseura 

tarjoaa tietysti sitä liikuntaa. Kurinalainen kil-

paurheilu on minun osaltani jo taaksejäänyttä 

elämää, vaikka osallistunkin vielä Vaniljoiden 

kanssa kilpasarjan kilpailuihin. Seuraan silti 

ylpeydellä sitä mahtavaa ja tarkkaa työtä, jota 

seuramme valmentajat ja urheilijat tekevät 

Suomen - ja maailmankin - korkeimmalla 

tasolla. Vaikeidenkin paikkojen tullen rakkaus 

lajiin auttaa eteenpäin ja motivoi jaksamaan. 

Ilman epäonnistumisia tavoitteiden saavutta-

minen tuskin tuntuisikaan niin hyvältä. Itse lii-

kunta tarjoaa hyvän olon ja itsensä ylittämisen 

tunteita, jolloin muukin elämä yleensä tuntuu 

mielekkäämmältä. Seurassamme on huippu- 

ja harrasteurheilijoiden ohella ihailtavan suuri 

joukko innokkaita kuntoliikkujia vauvoista 

vanhuksiin, joiden innostuksella on tapana 

tarttua täällä toimistolla istuessakin. Voimaa 

työhön antavat palautteet, joita keräämme 

jumppareilta niin suullisesti kuin kirjallisestikin. 

Viiden vuoden välein juhlimme JNV:n ”syn-

tymäpäiviä”. Nämä vuodet ovat omassa 

elämässäni virstanpylväitä; ne jaksottavat 

elämääni aikakausiin. Muistan elävästi myös 

jokaisen upean esiintymisen Juhlanäytöksissä 

kaupunginteatterilla tai Paviljongissa. Niitäkin 

minulla on takana jo neljä kappaletta! Tänä 

vuonna jälleen yksi viisivuotiskausi huipentuu 

esiintymiseen JNV:n 95-vuotisjuhlassa kau-

punginteatterin lavalla. Nähdään siis syksyn 

mittaan saleilla, toimistolla tai viimeistään 9. 

joulukuuta Valon voimaa -näytöksessä teatte-

rilla! Sillä välin: Hyvässä seurassa on ilo liikkua!

Hyvä seura  
ja liikunnan ilo

Emmi Raitanen 
toiminnanjohtaja
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Syksyn uutuustunnit

Aikuiset 
ZuMbA GOLd ® on rauhallisempi ja 

helpotettu versio Zumba® Basicista.. 

Liikkeet ovat sovellettuja ja miellyttäviä 

tehdä. Zumba Gold®  tunneilla etene-

mistahti on rauhallinen, jolloin tunnilla 

pääsee entistä helpommin mukaan. 

Tämä tunti sopii erinomaisesti kaiken-

ikäisille ihmisille naisille ja miehille, ak-

tiivisille senioreille, vastasynnyttäneille 

sekä ensikertalaisille ikään ja kuntoon 

katsomatta. Tunneilla liikutaan lattari-

rytmien ja maailmanmusiikin tahdissa 

hauskasti ja innostavasti. Tunnit kehit-

tävät sekä aerobisen, että lihaskunnon 

ohella myös tasapainoa ja muistia.  

Jäähallin tanssisalissa torstaisin  klo 

19.30–20.30 Ohjaajana Tero Makkonen

Tanssiteema 
Tanssiteematunneilla kokeillaan erilai-

sia tanssityylejä jazztanssista – mix-

dance tansseihin. Tunnit on suunniteltu 

tanssitunneista pitäville aikuisille. Tun-

neilla käytetään siis teemaan sopivaa 

rytmikästä musiikkia joka tuo varmasti 

uusia haasteita ja vaihtelua tanssista 

pitäville liikkujille. Tuntien teemat löyty-

vät JNV:n nettisivulta. Tiistaisin Kukku-

lan koululla klo 19.45–20.45. Ohjaajina 

Nea Porsanger-

Rintala ja Sanni 

Järveläinen

Lapsille
POikiEN TEMPPukOuLuSSA (6-8 v.) lii-

kutaan vauhdikkaasti eikä nipoteta nilkano-

jennuksista; ohjelmassa parkour-tyylistä 

temppuilua, trampoliinihyppyjä, akrobatiaa, 

volttien ja muiden vaikeampien liikkeiden har-

joittelua turvallisesti. Kuokkalan Graniitin pai-

nisalissa sunnuntaisin klo 17.00–18.00. Oh-

jaajana Milana Räsänen

JNVssa aloittaa syksyllä 2012 Kilpa-aerobic-

ciin suuntautuva biccikOuLu  6-8 v lapsille,  

jossa harjoitellaan kilpa-aerobicin alkeita lei-

kinomaisesti. Tunneilla tutustutaan voimiste-

lun perusliikkeisiin ja kehitetään liikunnallisia 

taitoja ja ominaisuuksia innostavassa ja kan-

nustavassa ilmapiirissä. (akrobatiaa, temppu-

ja ja liikkuvuutta jne.) Tämä sopii hyvin tytöille 

ja pojille! Halssilan koululla tiistaisin klo 17–18.  

Ohjaajana kreeta Nevantaus

Nuorille
Tule mukaan TANSSiLLiSEN VOiMiSTELuN 

ESiiNTYVääN RYHMääN (yli 13 v), joka 

aloittaa heti kauden alussa koreografian 

teon JNV:n 95 v. juhlanäytökseen. Ryhmään 

otetaan mukaan nuoria, joilla on ennestään 

jumppakoulu-, voimistelu- ja /tai tanssi-

taustaa. Tämä ryhmä pääsee esiintymään 

sekä osallistumaan tanssishow-kilpailuihin.  

Kerran viikossa harjoittelevat (perusryhmä)  

Halssilan koululla tiistaisin klo 17.00-18.30 ja 

jatkoryhmä kaksi kertaa viikossa (edistyneet) 

myös tiistaisin Halssilassa klo 17-18.30 ja sun-

nuntaisin 14.30-16.00 Kortepohjan koulu  Oh-

jaajina Tarja Pasanen ja Elsi Mattila 

Aikuisten tunneille ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. Mukaan pääsee kau-

sikortilla, liikuntaseteleillä, 
kertamaksulla tai sarjakor-
tilla! Tule kokeilemaan il-maisella jumppaviikol-la  vko 36!

Hei!
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Sole on JNV:n 14-16 -vuotiaiden 

joukkue, joka kilpailee Svolin ju-

nioreiden SM-sarjassa. Keväällä 

2012 joukkue kilpaili sarjassa tois-

ta kauttaan. Juniorisarjasta jouk-

kueet voivat halutessaan nousta 

joko noviisien 16-18 -vuotiaiden 

sarjaan tai suoraan naisten eli yli 

16 -vuotiaiden SM-sarjaan. Novii-

sien sarjaa voidaan pitää erään-

laisena ponnahduslautana, jonka 

kautta nuoret joukkueet voivat 

siirtyä kilpailujärjestelmässä 

eteenpäin. Myös Solen on tarkoi-

tus hakea noviisien sarjasta vauh-

tia ja kokemusta keväällä 2013 

ennen kovatasoiseen naisten 

sarjaan nousemista. Joukkueen 

pitkän tähtäimen tavoitteena on 

tulevaisuudessa taistella naisten 

sarjassa kotimaan kärkisijoista ja 

kansainvälisistä edustuspaikoista. 

Sole on perustettu syksyllä 2006, 

kun silloinen Unikot-ryhmä jaettiin 

kahteen joukkueeseen. Kuudessa 

vuodessa joukkueen kokoonpano 

on kokenut jonkun verran muu-

toksia, mutta suurin osa tytöistä 

on ollut mukana joukkueen pe-

rustamisesta lähtien. Kaudella 

2011-2012 joukkueessa voimisteli 

kaikkiaan 13 tyttöä ja suuri joukko 

taitavia voimistelijoita onkin eh-

dottomasti Solen vahvuus myös 

tulevaisuutta ajatellen. Kuluneella 

kaudella Sole kuului Svolin juni-

orimaajoukkuerinkiin ja joukkue 

on valittu samaan rinkiin myös 

kaudeksi 2012-2013. Rinkipaikka 

ja liiton leiritykset tarjoavatkin 

tärkeää tukea joukkueen harjoit-

teluun.

Hienosti sujunut kevätkausi 2012 

osoitti Solen olevan hyvällä tiellä 

kohti tulevaisuuden tavoitteitaan. 

Kevään vapaaohjelman tekijäksi 

saatiin Riikka Penttilä, joka on 

voimistelupiireissä laajasti tun-

nettu omaperäisistä ja mielenkiin-

toisista koreografioistaan. Vaikka 

valmentajat olivat sopineet asi-

asta Riken kanssa jo hyvissä ajoin 

syksyllä, tuli tieto tytöille täytenä 

yllätyksenä joulukuussa. 

– Ei kyllä arvattu ollenkaan, 

mutta oli tosi iloinen yllätys! Koko 

joukkue innostui asiasta valtavas-

Sole kurottaa kohti kärkeä
Tiina Vartiainen

Joukkuevoimistelu
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ti. Rike on tehnyt hienoja ohjelmia 

muille joukkueille ja tiedettiin heti, 

että myös nyt on varmasti tulossa 

jokin aivan uudenlainen koreogra-

fia. Ohjelmasta tulikin tosi hieno, 

se sopi meille ja sitä oli mahtava 

tehdä koko kevään ajan, kom-

mentoi Solen kapteeni Saramaria 

Ritala. 

Joulukuussa joukkue sai myös 

tiedon, että Sole oli valittu edus-

tamaan Suomea helmikuussa 

2012 Viron Tartossa käytävään 

IFAGG:n kansainväliseen junio-

reiden Challenge Cup:n ensim-

mäiseen osakilpailuun. Kyseessä 

oli Solen ensimmäinen edustus-

tehtävä ja koko joukkue oli valin-

nasta erittäin innoissaan. Tarton 

kansainvälinen tunnelma ja kovat 

kilpakumppanit olivat joukkueelle 

todellinen näytönpaikka ja tytöt 

onnistuivatkin tekemään hyvän 

suorituksen, josta myös saatiin 

kansanvälisellä tasolla hyvät pis-

teet. 

– Oli hienoa päästä edusta-

maan Suomea. Oltiin myös tyy-

tyväisiä siihen, että onnistuttiin 

tekemään ilmaisullinen ja hyvä ki-

sasuoritus heti kauden ensimmäi-

sessä kilpailussa, Sarkku kertoo.

Kauden kotimaan kisoissa nähtiin 

myös hienoja onnistumisia ja jouk-

kue onnistui saavuttamaan ke-

vään aikana monia tavoitteitaan. 

Turun Caribia Cup:ssa saavutettu 

5. sija oikeutti Solen osallistumaan 

junioreiden MM-karsinnan toiseen 

näyttöön, joka annettiin Vantaalla 

Challenge Cup:n toisen osakilpai-

lun yhteydessä. Karsinnan toisella 

kierroksella oli mukana Suomen 

14-16 -vuotiaiden viisi parasta 

joukkuetta ja vaikka junioreiden 

MM-kilpailuihin matkasivatkin 

lopulta toiset joukkueet, oli jo 

karsinnan toiseen näyttöön ete-

neminen Solelta upea saavutus. 

Joukkueen kevätkausi huipentui 

toukokuun SM-kilpailuihin, jois-

sa Sole pystyi tekemään kauden 

parhaimmat kilpailusuorituksensa. 

Koko kauden joukkueen kilpailu-

mottona ollut ”isosti, rohkeasti 

ja ilmaisullisesti” toteutuikin vii-

konlopun molemmissa suorituk-

sissa. Sole sijoittui yhteispisteissä 

lopulta kolmentoista joukkueen 

kilpailussa niukasti viidenneksi, 

selkeällä piste-erolla takana tu-

leviin joukkueisiin. Sarkku tiivistää 

joukkueen fiilikset kevään kilpailu-

kaudesta: 

– SM-kilpailut oli hieno pää-

tös kevätkaudelle. Onnistuttiin 

tekemään kauden parhaat suori-

tukset ja saatiin kauden parhaat 

pisteet. Tuntui, että kaikki se työ 

mitä ollaan kevään aikana tehty, 

palkittiin. Kisoissa oli mahtava 

tunnelma, mutta samalla tuntui 

myös hieman haikealta tehdä ke-

vään ohjelmaa viimeistä kertaa. 

Keväästä jäi kokonaisuudessaan 

loistavat fiilikset, tehtiin kovas-

ti töitä positiivisella asenteella, 

nautittiin mahtavasta ohjelmasta 

ja saavutettiin monia tärkeitä ta-

voitteita.

Onnistuneen kevätkauden jäl-

keen onkin hyvä jatkaa harjoitte-

lua kohti korkeampia tavoitteita. 

Syksyllä hiotaan joukkueen taitoja 

ja fyysisiä ominaisuuksia, jotta ke-

väällä ollaan valmiita uuteen en-

tistä kovempaan kilpailusarjaan.
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Jumppatori käynnisti uuden kauden 
vauhdikkaasti 8.1.

Kevätnäytöksessä 25.4. lavalla nähtiin 
jälleen esityksiä laidasta laitaan!
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Juhlavuosi kuvina

JNV:n Kaisa Kentala lämmitteli Likat 
lenkille 12.5. Hippoksella
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Vaniljat Liettuassa tanssillisen  
voimistelun lähettiläinä

Seuran vanhin joukkuevoimistelu-

joukkue Vaniljat valittiin alkuvuo-

desta Suomen Voimisteluliiton edus-

tustehtäviin Liettuan Siauliaissa 

järjestettävään World Sport for All 

Games -tapahtumaan. Tapahtuma 

kokosi yhteen noin 7000 osallistu-

jaa ympäri maailmaa. Jokainen maa 

esitteli omaan kulttuuriinsa kuuluvia 

perinnelajeja, joilla on vähintään sa-

tavuotinen historia. Vaniljat-joukkue 

valmisteli tapahtumaa varten 15 

minuutin show’n, jossa nähtiin mm. 

joukkuevoimistelua ja kansantans-

sia. 

Tapahtuman aikana kaupungissa 

oli monia pienempiä ja suurempia 

esityksiä eri mailta sekä järjestävän 

organisaation puolelta. Avajaiskul-

kueessa nähtiin upeita asuja, koska 

osallistujamaat olivat pukeutuneet 

pääasiassa maidensa kansallispu-

kuihin.

–Kokonaisuutena tapahtuma oli 

ikimuistoinen. Näimme paljon meille 

uusia kulttuureja ja oli myös mukava 

päästä kokeilemaan eri lajeja. He-

rätimme ihastusta monien maiden 

edustajissa ja esittelimme menes-

tyksekkäästi suomalaista naisvoi-

mistelua, kertoo Vaniljoiden valmen-

taja Opri Jokelainen. 

TEKSTI:  EMMI RAITANEN 

KUVA: FILIPPA SUOKKO

Sirius vieraili pienten palkitsemistilaisu-
udessa 29.5. leikittämässä  
pikkuvoimistelijoita

Flash mob Kompassilla ja 
upea JNV-porukka!
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Aloittaessani työt JNV:n toimis-

tosihteerinä lokakuussa 2011, mi-

nulla oli vain epämääräinen käsi-

tys siitä, mitä naisvoimistelu itse 

asiassa on ja pitää sisällään. En 

myöskään ollut kuullut aikaisem-

min Jyväskylän Naisvoimistelijois-

ta, vaikka seura on ollut voimis-

saan jo kunnioitettavat 95 vuotta. 

Muutaman kerran olin sivusilmällä 

televisiosta nähnyt, kuinka kau-

niisti meikatut ja puetut tytöt hyp-

pelivät jonkinlaisella matolla, vä-

lillä toisiaan nostellen arvokkaan 

näköisten tuomareiden arvioivien 

silmien alla. Silloin ajattelin ettei 

ole minun lajini tuo ei; pitäydyn 

formuloissa! Mutta kuinka olla-

kaan, nyt toimistolla yhdeksän 

kuukautta työskennelleenä miele-

ni on muuttunut. Vieläkään en liik-

keistä juuri mitään ymmärrä, mut-

ta laji on todella kaunista, sulavaa 

ja vaativaa huippu-urheilua. Ute-

liaisuus lajia kohtaan on herännyt. 

Hienosti ja ymmärtäväisesti ovat 

toimistomme tytöt, Emmi ja Tar-

ja, jaksaneet vastailla välillä ehkä 

tyhmiinkin kysymyksiini.

Tapahtumista 
seurahenkeä

On ollut mielenkiintoista päästä 

seuraamaan erilaisten tapahtu-

mien järjestelyitä ja myös osal-

listumaan niihin. Varsinkin mie-

leeni ovat jääneet huhtikuussa 

Vaajakosken Urheiluhallilla jär-

jestetyt joukkuevoimistelun kil-

pasarjojen yli 14-v. kilpasarjojen 

mestaruuskilpailut sekä  naisten 

maajoukkueen katsastuskilpai-

lut. Ensimmäinen johtoryhmän 

palaveri oli minulle täyttä hepre-

aa. En tiennyt yhtään mistä muut 

puhuivat, terminologia oli aivan 

vierasta. Pikkuhiljaa seuraavissa 

palavereissa aloin kuitenkin pääs-

tä jyvälle, mistä ja minkälaisesta 

organisoinnista oikein on kysy-

mys. Itse kilpailun aikana oli hui-

kea nähdä, kokea ja aistia kaikki se 

ammattitaito, saumaton yhteistyö 

ja sanaton kommunikaatio, mikä 

kisajärjestäjien ja talkoolaisten 

kesken vallitsi. Monella firmalla 

yritysmaailmassa olisi tästä paljon 

oppimista tänä päivänä. Asetettu 

tavoite saavutetaan vain yhdes-

sä, yhteen hiileen puhaltamalla, 

kaikki toisiamme kannustaen ja 

arvostaen.

Seura palvelun-
tuottajana

Aivan erilaisesta ympäristöstä 

tulleena minulle on ollut jonkin 

asteinen yllätys huomata, kuinka 

yritysmäistä seuran toiminta on. 

Yhdistyksen johtamisessa löyty-

vät kaikki samat elementit kuin 

yritysmaailmastakin; budjetointi, 

tuotannon suunnittelu, materiaa-

lin hankinta ja logistiikka, tuotan-

to, talous, kehittäminen, henkilös-

töjohtaminen… Tuottona/voittona 

tästä kaikesta ovat kaikki ne upeat 

onnistumisen ja riemun tunteet, 

joita voimistelusta saa. JNV:n toi-

minta ei ollutkaan pelkkää jouk-

kuevoimistelua kuten aivan alussa 

luulin.

On ollut hienoa seurata myös 

sitä, kuinka voimakkaasti JNV:n 

toiminta on sitoutunut lasten, 

nuorten ja aikuisten liikuntaan ja 

sen kehittämiseen. Jokainen, niin 

vauvasta muoriin on varmasti 

löytänyt oman lajinsa hyvin kat-

tavasta lajien tarjonnasta, joita 

ammattitaitoiset ja motivoituneet 

ohjaajat vetävät. 

On haasteellista aloittaa syksyllä 

kuluvan juhlavuoden juhlanäy-

töksen valmistelut. Tällä ammat-

titaidolla ja tahdolla, mitä JNV:stä 

löytyy ja itsekin jotain jo tietävä-

nä, joulukuinen juhlanäytös tulee 

varmasti olemaan elämys, jonka 

muistaa vielä vuosienkin päästä!

Seuratoimintaa uusin silmin
JNV:n toimistosihteeri Hannele Ruuhilahti 
kertoo kokemuksiaan seuran toiminnasta

Hannele Ruuhilahti

Seuratoiminta
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Valon Voimaa
- valovoimaa!

Juhlanäytös  
9.12.2012 klo 15.00 ja klo 18.30  
Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä

l i p u t  t u l e V a t  m y y n t i i n  s y K s y l l ä .

1917             201295
vuotta  
elämäniloa.
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Näissä tunneissa parasta on 
monipuolisuus!

Olen Tero Makkonen ja aloitin JNV-

ohjaajana vuosi sitten. Kukapa 

olisi uskonut vielä muutama vuo-

si sitten, että lähtisin ohjaajaksi 

lasten ja nuorten tanssitunnille. 

En itsekään olisi uskonut! Aikuis-

ten ryhmätunneilla olen käynyt 

noin kuuden vuoden ajan vaimoni 

Tiinan sekä muiden ohjaajien tun-

neilla. Nämä ryhmäliikuntatun-

nit motivoivat minua liikkumaan. 

Mukava musiikki ja mukaansa-

tempaava ohjaaja, joka sopivasti 

piiskaa liikkumaan enemmän ja 

enemmän auttavat jaksamaan. 

Monipuolisuus on parasta näis-

sä tunneissa. Valinnanvaraa on 

tanssillisista tunneista aina potku-

nyrkkeilyyn asti. Jossain vaiheessa 

itsellänikin alkoi herätä kiinnostus 

ohjaamiseen. Olen toiminut lasten 

kanssa aiemmin työni kautta ja 

nuoruudessani ollut kerho-ohjaa-

janakin useamman vuoden ajan. 

Lasten ja nuorten Zumba-tun-

neille oli selkeästi tilausta. Hankin 

tarvittavat pätevyydet Zumba-

ohjaajaksi kouluttautumalla ulko-

mailla ja siitä se sitten lähti. 

ZumbAtomic on hauskaa, 

vauhdikasta latinomusiikin ryt-

mittämää tanssia. Tavoitteena 

on saada lapsille liikunnan rie-

mua ja onnistumisen kokemuk-

sia. Koreografiat ovat välillä 

Viime lukuvuonna zumbailtiin jäähallin tanssisalissa iloisissa 
merkeissä. Kaksi ZumbAtomic -ryhmää – lasten LilStarz ja nuorten 
BigStarz - kokoontuivat sunnuntaisin. Innokkaita kävijöitä riitti 
ryhmissä koko lukuvuoden ajan. 

Tero Makkonen

Ohjaajaesittelyssä Tero Makkonen

Seuratoiminta
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JNV:n kilpailun ja valmennuksen toimialan (KIVA) järjestämä 

valmennusleiri pidettiin ensimmäistä kertaa 11.-15.6. Lei-

ripaikkana toimivat Kilpisen koulu, Viitaniemen koulu sekä 

Monitoimitalon judosalit. Valmennustunteja järjestettiin joka 

päivä klo 9-14, ja viisipäiväiseen leiriin mahtuikin monen-

moista mukavaa puuhaa!

Leirille oli ilmoittautunut kaikkiaan 67 voimistelijaa, ja 

osallistujien suuren määrän vuoksi leiriläiset jaettiin leiriviikon 

ajaksi kahteen ryhmään - keltaisiin ja vihreisiin. Ohjaajia leiril-

lä oli kaikkiaan yksitoista, ja valmennustunteja kaikkiaan 42.

Jokaista leiripäivää rytmittivät samat rutiinit: yhteinen 

alkuverryttely, aamupäivän valmennustunnit, evästauko, il-

tapäivän laji- ja fysiikkatunnit sekä yhteinen loppuverryttely.

Leirillä pidettiin teematunteja muun muassa jalkateknii-

kasta, aktiivisesta liikkuvuudesta, keskivartalon voimasta ja 

kehonhallinnasta, välinetekniikasta, akrobatiasta ja tasapai-

noista. Lisäksi leiritunneilla treenattiin hyppyjä, hyppelyitä, 

nopeutta ja ketteryyttä sekä vartalotekniikkaa ja erilaisia 

tansseja. 

Leiriläisiltä kerätyn palautteen perusteella suosituimpia 

tunteja voimistelijoiden keskuudessa olivat ainakin akro-

batia- ja välinetekniikkatunnit. Muita kivoja juttuja leirillä 

olivat muun muassa “temppurata”, “tasapainojutut”, “tans-

sit”,  “melkein kaikki ja tanssit”,  “venyttelyt” ja “kaikki”. Ikävää 

leirillä oli voimistelijoiden mielestä se, että “venyttelyille jäi 

liian vähän aikaa” ja tunnit ”alkoivat aamulla liian aikaisin” 

(klo 9:00). 

Kokonaisuutena leiri oli joka tapauksessa onnistunut, ja 

viimeisen leiripäivän iltapäivänä innokkaimmat leiriläiset jo 

alkoivatkin laskeskella öitä seuraavan KIVA-leirin alkuun.

 

KIVA-leiri 11.-15.6.
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TEKSTI JA KUVA: ANNA-ELINA TASKINEN

aika haastavia, mutta erona aikuisten 

tunteihin on se, että niitä harjoitellaan 

enemmän. Harjoittelun jälkeen opitut 

palaset yhdistetään kokonaisuudek-

si. Onnistumisen ilo on tunneilla käsin 

kosketeltavissa. Lapset ovat rohkeita 

ja lähtevät irrottelemaan musiikin vie-

mänä. Onnistumisen ilo ja palaute lap-

silta on heti nähtävissä. Saat heti tietää, 

onnistuitko ohjaajana. Ajattelin, että 

lasten ryhmät olisivat helpompia oh-

jaajalle kuin aikuisten ryhmät; toisaalta 

näin onkin, toisaalta taas lapset antavat 

palautteen välittömästi niin olemuksel-

laan kuin myös sanoillaan. Eli ohjaajan 

on oltava kartalla koko ajan. Lasten ja 

nuorten ZumbAtomic -ryhmissä osallis-

tujat ovat ensimmäisenä vuonna olleet 

kaikki tyttöjä,  mutta tiedän jo nyt, että 

ryhmään on syksyllä tulossa poikiakin, 

jotka jo tietävät mitä ZumbAtomic on. 

Toivonkin kovasti, että pojat rohkaistui-

sivat tulemaan mukaan. 

Nuorten ryhmän tytöt ovat taitavia 

liikkujia. He nappaavat helposti liikkeet 

ja saavat myös sitä kautta rohkeutta ja 

itsevarmuutta muuhunkin elämäänsä; 

puhumattakaan terveydellistä puolesta 

ja hyvän kunnon saavuttamisesta. 

Syksyllä alan ohjaamaan myös 

aikuisten ZumbaGold -tunteja. Näil-

lä tunneilla koreografiat ovat hiukan 

helpompia ja hyppyjä on vähemmän. 

Samalla tyylillä mennään kuin muilla-

kin Zumba-tunneilla. Haastan nyt mie-

hetkin mukaan rohkeasti; jos minä olen 

oppinut, voivat kaikki muutkin TOSI-

MIEHET haastaa itsensä hikiseen, mutta 

niin hauskaan urakkaan. Salilla nähdään 

hymyssä suin tavoitteena hyvä mieli ja 

mahtava kunto!
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PERHELIIKUNTA
AikuiNEN-LAPSi -JuMPAT 3kk-4v

3-6 kk    Ti 10:45–11:30    Kuokkalan Graniitti

7-12 kk Ti 10:00–10:45    Kuokkalan Graniitti

1-2 v. MA 17:00–17:45 Keskikadun koulu

TO 16:15–17:00 Keljonkankaan koulu

TO 16:45–17:30 Kortepohjan koulu

2-3 v. Ti 17:45–18:30 Haukkamäen päiväkoti

kE 17:15–18:00 Nenäinniemen koulu

kE 17:15–18:00 Kypärämäen pieni sali

3-4 v. Ti 18:30–19:15 Haukkamäen päiväkoti

kE 18:00–18:45 Nenäinniemen koulu

kE 18:30–19:15 Kukkulan koulu

TO 16:15–17:00 Keljon koulu

PERHE Liikkuu -RYHMä

2-6 v. + 
VANHEMMAT Pohjanlammen koulu Su 17:00–18:00

TEMPPukOuLuT 4-8 v.

4-5 v. Keljon koulu kE 17:15–18:00    

Tikan koulu TO 16:45–17:30

5-6 v. Keljon koulu kE 18:00–18:45

Tikan koulu TO 17:30–18:15

Pohjanlammen koulu Ti 17:45–18:30

6-8 v. pojat Kuokkalan Graniitin painisali Su 17:00–18:00 

LASTEN TANSSi 4-10 v.

4-5 v. Satujumppa Väinölän päiväkoti MA 17:00–17:45

5-6 v. Satujumppa Väinölän päiväkoti MA 17:45–18:30

6-10 v. Zumbatomic ® Lil’ Starz Jäähallin tanssisali Su 18:00–18:45
 

3.9. – 16.12.
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-06 synt. bellana

beliatta

-05 celer

-04 caramella

JOukkuEVOiMiSTELuN  ASEMAJOukkuEET

JOukkuEVOiMiSTELuuN SuuNTAuTuNEET JuMPPAkOuLuRYHMäT 5-12 V.

Minit 
-07 synt. Viitaniemen koulu Su 17:45–18:45

bellana 
-06 synt. Pohjanlammen koulu Su 18:00–19:00

beliatta
-06 synt.

Bovallius (to), Tikka (su, joka 
toinen viikko) TO 17-18, Su 19–20

5-6 v. Keskikadun koulu TO 17:30–18:30

7-9 v. Keskikadun koulu TO 18:30–19:30

10-12 v. Keljon koulu MA 19:00–20:00

NuORTEN TANSSiRYHMäT 11-19V

Streetdance / alkeet Kypärämäen pieni sali MA 16:30–17:30

Streetdance / jatko Kypärämäen pieni sali MA 17:30-18:30

Streetdance / perus Kukkulan koulu MA 18:30–19:30

Streetdance / tekniikka Kukkulan kokulu MA 19:30–20:30

Tanssillinen voimistelu / yli 13 v. Halssilan koulu Ti 17:00–18:30

Tanssillinen voimistelu / jatko Kortepohjan koulu Su 14:30–16:00

Showtanssi / 12-16 v. Kukkulan koulu kE 19:15–20:15

Mixdance / jatko (Replika) Kukkulan koulu Su 18:00–19:30

ZumbAtomic® / Big Starz / 11-16v. Jäähallin tanssisali Su 18:45–19:30

JuMPPAkOuLuRYHMäT 4-12 v.

4-6 v. Pohjanlammen koulu Ti 17:00–17:45    

6-8 v. Keskikadun koulu kE 18:00–19:00

7-9 v. Keljon koulu MA 18:00–19:00

10-12 v. Väinölän päiväkoti TO 17:00–18:00 

kiLPA-AERObicciiN SuuNTAuTuNuT JuMPPAkOuLuRYHMä, “biccikOuLu”

6-8 v. Halssilan koulu Ti 17:00–18:00 

-04-05 cirrus

citius

cimer

-02-03 Limet

Limonet

Limeira
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MAANANTAi 

ZumbaToning ® 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

bodybalance ™ 20:00–21:00 Kuokkalan Graniitti MINNA M. JA EEVA

TiiSTAi

Ajattaret 18:30–20:00 Halssilan koulu TARJA

Tanssiteema 19:45–20:45 Kukkulan koulu NEA JA SANNI

SuperSarja 19:30–20:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

kESkiViikkO

ikivireät 9:30–10:30 Kaupungin kirjasto MINNA S.

circuit 16:00–17:00 Jäähallin tanssisali KUKKIS JA JANNE

RPV 19:30–20:30 Halssilan koulu SUVI

Pilates 10:30–11:30 Kuokkalan Graniitti MINNA M.

Zumba ® 18:30–19:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

Powerkickbox 19:30–20:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

TORSTAi

MiestenTreeni 19:00–20:00 Nenäinniemen koulu JONI

ZumbaGold ® 19:30–20:30 Jäähallin tanssisali TERO

kuntojumppa 60+ 10:00–11:00 Kuokkalan Graniitti TARJA

FlowGymnastics 18:00–19:00 Kuokkalan Graniitti TARJA

bootcamp with kahvakuula 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

Pumppi 20:00–21:00 Kuokkalan Graniitti JONNA

PERJANTAi

Aerobody 16:00–17:00 Jäähallin tanssisali KAISA JA HANNE

intervallicircuit 17:00–18:00 Jäähallin tanssisali MARIANNE

Venyttely 16:30–17:30 Puistokoulu MAIJA JA LIISA

Aikuinen nainen 16:00–17:00 Kuokkalan Graniitti JONNA JA SUVI

danceFitMuokkaus 17:00–18:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

JumppaMix 18:00–19:00 Kuokkalan Graniitti JONNA, SUVI JA KUKKIS

AIKUISET 3.9. – 21.12.
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LAuANTAi

Pumppi 12:00–13:00 Kuokkalan Graniitti KAISA

bodyStep 16:00–17:00 Kuokkalan Graniitti      TIINA JA HANNE

SuNNuNTAi

Aikuisbaletti 15:00–16:00     Jäähallin tanssisali KATI

Jättipallomuokkaus 19:30–20:45 Jäähallin tanssisali JONNA

Muokkaus 14:30–15:30 Kuokkalan Graniitti KUKKIS

Zumba 15:30–16:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

SuperTreeni 16:30–17:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

SunSet Ladies 17:30–19:00 Kuokkalan Graniitti LAURA

keho ja mieli 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti MINNA S. JA NEA

Hinnastot: 
Aikuisten rajaton jumppakortti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 €
Aikuisten 15 kerran sarjakortti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
Kertamaksu aikuisten tunneille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 €
Nuorten tanssiryhmät  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € / kausi (1 krt / vko)

  175 € / kausi (2 krt / vko)

Temppukoulu-, jumppakoulu ja lasten tanssiryhmät

 4-12 -vuotiaat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 € / kausi

 Aikuinen – lapsi -jumpat (1-4-v)  . . . . . . . . . 95 € / kausi

Aikuinen-vauva jumpat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € / kausi

Perhe liikkuu -tunti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 € / kausi

  10 € / kerta / perhe

3.9. – 21.12.

JNV:n omat upeat korupalat myynnissä toimistolla 

ja tapahtumissa. Korupalassa  kaunis voimistelijan 

siluetti. Tule ja osta omaksesi! 

Korupala on Nomination-yhteensopiva ja se on helppo 

kiinnittää itse.

8€ / kpl
15€ / 2 kpl

Liikunnan riemua korupalassa 
– osta omasi!
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Tanssileirin
JNV järjestää

(5h) yli 13-vuotiaille
8.9.2012 klo 10-15

Jäähallin tanssisalissa

Leiri on tarkoitettu kaikille  
tanssiliikunnasta kiinnostuneille yli 
13-vuotiaille nuorille.

Leiriohjelmassa mm. 
	 •	street-,	showtanssia	ja	ZumbAtomicia	®
	 •	ohjaajavierailijoita
	 •	uusia	tuulia!

Sanaz Hassani

Salli Tommola

Tero Makkonen

Nea porsanger-rintala

Ohjaajina mm. 

Hinta:  
JNV:n	jäsenille	15€,	muut	25€ 

Tiedustelut Tarja pasanen,	tarja.pasanen@jnv.fi

Tarjous	voimassa	9.9.2012	asti.	Tilaa	kortti	netistä,	voit	
noutaa sen Jumppatorilta tai seuran toimistolta.  

Rajattomaan korttiin tarvitset kasvokuvan.

klo 10-12 | Lasten temppurata | Halli 2

klo 10-13 | Aikuisten non-stop -jumppaa 
 Kuokkalan Graniitin Tanssisali

 Jumppatori
2.9.2012

Kuokkalan Graniitissa
Ilmainen sisäänpääsy! Tervetuloa!

Tapahtumassa myös infoa SunLahti-tapahtumasta!

Tarjous!  Aikuisten rajaton  
jumppakortti 125 €  (norm. 140 €)
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Pienemmät vakuutuslaskut?
Moni oli kysyttäessä sitä mieltä, että ottaisi ilolla vastaan pienemmän vakuutus-
laskun. Sehän onnistuu: kun keskität pankki- ja vakuutusasiasi OP-Pohjolaan,  
huomattavasti pienemmät vakuutuslaskut voivat olla täyttä totta. Tämä on asioinnis-
tasi kertyvien OP-bonusten ansiota. Laske omien bonustesi määrä bonuslaskurilla 
osoitteessa op.fi/bonuslaskuri

OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- 
ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 €/kk.

Salli Tommola

Tero Makkonen

Nea porsanger-rintala
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Sun Lahti, Suomen Voimistelu-

liiton organisoima voimistelun 

suurtapahtuma, järjestetään 6. 

-9.6.2013 Lahdessa. Sun Lahti 

tarjoaa mahdollisuuden kaikille, 

ihan kaikille, nauttia liikkumisesta 

ja voimistelusta, kokea voimiste-

lullisia elämyksiä sekä esiintyen 

että katsojana. Sun Lahti tarjoaa 

esiintymismahdollisuuksia, luok-

kakilpailuja, kokeilumahdollisuuk-

sia, koulutuksia, iltaohjelmaa, 

elämyksiä, kokemuksia, ystäviä ja 

yhdessä oloa. 

Sun Lahti kokoaa voimiste-

lijoiden vahvan sekä kotimaisen 

että kansainvälisen yhteisön nel-

jän päivän ajaksi yhteen. Iloitsem-

me ja nautimme elämänkaaren 

kestävästä harrastuksesta monin 

tavoin. Sun Lahdessa tapaamme 

ystäviämme ja solmimme uusia 

ystävyyksiä. Pääsemme kannus-

tamaan ja ihailemaan toistem-

me esityksiä lavoilla, 

iltanäytöksissä ja 

päätösjuhlassa. Kan-

sainväliseen huippu-

urheilun maailmaan ja 

tunnelmaan pääsem-

me osallistumaan Sun 

Lahti – tapahtuman 

aikana järjestettävis-

sä joukkuevoimistelun 

MM-kilpailuissa.

Sun Lahti ponnis-

taa liikkeelle torstaina 6.6.2013 

Lahden torilta ja sen läheisyy-

destä. Karnevaalihenkinen ava-

jaiskulkueemme matkaa noin 15 

000 voimistelijan iloitessa kohti 

Lahden urheilukeskusta ja mäki-

monttua, jossa järjestetään ta-

pahtuman avajaiset.

Perjantaina ja lauantaina 

pääsemme nauttimaan esiintymi-

sistä ulkolavoilla, missä kaikkien 

ryhmien on mahdollista päästä 

esiintymään. Voimistelijat, trik-

kaajat, tanssijat, kuntojumppaa-

jat, cheerleaderit – kaikki ovat 

tervetulleita ryhmänsä kanssa. 

Iltaisin ulkolavat muuntuvat il-

taohjelmapaikoiksi. Ohjelmaa on 

tarjolla sekä lapsille että aikuisille. 

Voimistelupäivien luokkakilpai-

lut ovat osa Sun Lahti – tapah-

tumaa. Pääsemme seuraamaan 

TeamGymia, akrobatia-, teline- ja 

akrobatiavoimistelua, jotka tarjo-

avat meille huikeita kokemuksia 

ja elämyksiä. Sun Lahdessa on 

kolme erilaista iltanäytöstä, joihin 

seuroilla on mahdollisuus hakea 

esiintymään. Perjantaina Lahden 

Kaupunginteatterin lavalla meidät 

valloittaa ensin satunäytös alku-

illasta ja myöhemmin pääsemme 

ihmettelemään ja ihastelemaan 

koko voimistelun kirjoa. Lauantai-

iltana joukkuevoimistelun MM 

– finaalin jälkeen Isku Areenan 

gaalanäytöksessä meille esiintyy 

tuoreet maailmanmestarit sekä 

koko voimistelun kirjava perhe.

Sun Lahti – tapahtumamme 

huipentuu sunnuntaina 9.6.2013 

viettämäämme päätösjuhlaan. 

Kokoonnumme Lahden stadionil-

le osallistumaan ja ihastelemaan 

kenttänäytöskokonaisuuden il-

mentämää elinikäistä voimistelun 

ja liikkumisen iloa sekä elinvoi-

maa. Päätösjuhlamme huipennus, 

huikea G15 show, kutsuu sekä koti-

maiset että kansainväliset vieraat 

Helsinkiin, World Gymnaestrada – 

tapahtumaan 2015.

SunLahti 2013

Voimistelun suurtapahtuma on tarkoitettu kaikille voimisteluliiton 
jäsenseurojen jäsenille. Ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään seu-
roittain – jo vuonna 2012! Kannattaa siis aloittaa suunnittelu jo nyt! 
Lisää	tietoa	tapahtumasta	saa	Sun	Lahti	-yhteyshenkilöltä,	”Linkiltä”	
pira Jaakkolalta	(sunlahti@jnv.fi)	ja	JNV:n	toimistolta.

JNV	 ottaa	 osaa	 kenttänäytöskokonaisuuteen	 ”Katse	 Kerttuun”.	 Tämä	
kokonaisuus tarjoaa osallistumismahdollisuuden kaikille seuralai-
sille,	 ihan	pienimmistä	ikääntyviin.	Tutustu	eri	ikäryhmien	ohjelmiin	
seuraavilta sivuilta!

Pira Jaakkola

Tapahtumat
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MiTÄ?
Voimistelun suurtapahtuma Sun Lahti

MiSSÄ?
Lahdessa, Urheilukeskuksessa 

ja sen lähiympäristössä

MiLLOiN?
6.-9.6.2013

KeNeLLe?
Kaikille voimistelusta, suurtapahtumista ja 

elämyksistä innostuneille ihmisille. Osallistujien 

tulee olla jonkun voimisteluseuran jäsen.

MiTeN MuKaaN?
Ilmoita kiinnostuksesti seuran linkille,  

sunlahti@jnv.fi tai toimistolle. 

Sitova ilmoittautuminen tulee tehdä 

15.12.2012 mennessä linkille. 

3-12	-vuotiaat,	3-6	-vuotiaat	 
yhdessä aikuisen kanssa
Jos metsään haluat mennä nyt

Koreografia: Heli Suokko-Rajala

”Jos metsään haluat mennä nyt… niin takuulla yllätyt…” Oh-

jelma on tarkoitettu jumppakouluikäisille voimistelua aloit-

televille tytöille ja pojille sekä perheliikuntalaisille (aikuinen-

lapsi). Perheliikuntaosuudessa laitamme kakarat kassiin 

ja lähdemme yhdessä jumppakoulun kimalaisten kanssa 

metsäretkelle. Tule mukaan pörräämään Hevisauruk-

sen tahtiin!

7-12 -vuotiaat
Marjamaille? JOOEI!

Koreografia: Anu Vartiainen

Iloinen marjaretki saa yllättävän käänteen, kun lap-

set väsyvät ja keksivät muuttaa marjastuksen huikeaksi 

leikiksi ja temppuiluksi. Luonto on lapselle yhtä suurta leik-

kikenttää. Ohjelman kohderyhmänä on jumppakouluikäiset 

tytöt ja pojat, jotka ovat harjoitelleet jo jonkin aikaa. Ohjel-

ma sisältää taitoa ja tasapainoa, rytmiä ja ryhtiä, vauhtia ja 

venytyksiä eli monipuolista voimistelua välineen kanssa 

liikkeinä esim. päälläseisonta, kaurishyppy, kärrynpyö-

rä, vartalon aaltoliike taakse. Ohjelmassa ei ole 

varsinaisesti eri rooleja vaan liikkeitä voidaan 

muunnella taitotason mukaisesti.
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Yli 12-vuotiaat tanssijat
Kesän parhaat festarit

Koreografia: Sari Liimatainen

Koreografia on juuri nimensä veroinen ja suunnattu nuorille 

tanssijoille ja voimistelijoille. Tässä vauhdikkaassa tanssiko-

reografiassa nuoret lähtevät fiilistelemään kuuma kesäpäivää 

mahtavalla porukalla kesän parhaille festareille! Vauhtia, rentoa 

meininkiä ja iloa ei tule puuttumaan! Koreografiassa on mukana 

otteita monesta tyylistä mm. show, hiphop, waacking ja voguing. 

Ohjelmaan toivotaan tanssijoita tai voimistelijoita, joilta löytyy 

taitoa ilmaista, heittäytymiskykyä, taitoa tehdä liikkeet lop-

puun asti ja halua oppia uutta!

Ohjelmassa on kaksi eri taitotasoa, joten sopii 

sekä aloittelevimmille että haasteita kai-

paaville.

Yli 12-vuotiaat voimistelijat
Elämän jälki
Koreografia: Marita Haapasalo

Ohjelmassa on kaksi eri roolia (yli 12 v. ja 60 +/ – 

miehet ja naiset) joissa liikkeiden tempoa ja liike-

kieltä varioidaan tason mukaan. Roolit tekevät myös 

osittain samaa koreografiaa ja muodostavat rooleil-

laan vahvan yhteisen kokonaisuuden.

Toinen rooli on tarkoitettu yli 12-vuotiaille (myös 

aikuisille, varsinaista yläikärajaa ei ole) joukkuevoi-

mistelijoille sekä rytmisen voimistelun ja tanssilli-

sen voimistelun harrastajille, joilla on suomalaisen 

naisvoimistelun tekniikka hallussa. Ohjelma sisältää 

keskustaliikuntaa, voimistelun vartalonliikkeitä ja 

muutamia isoja hyppyjä (kissahyppy, harppa ja ka-

sakkahyppy). Persoonalliset ja omaperäiset liike-

sarjat antavat varmasti haasteita kaikille osallistu-

jille. Henkeäsalpaavan kaunis musiikki antaa upean 

elämyksen, mutta vaatii taitavaa ilmaisua, tarkkaa 

tekniikkaa ja hiottuja liikkeitä. Tervetuloa mukaan 

kertomaan ainutlaatuista tarinaa yhdessä 60+/- 

voimistelijoiden kanssa! 

kuperkeikka_12_syksy.indd   26 12.8.2012   13.25



KuperKeiKKa 27

Ikääntyvät
Elämän jälki
Koreografia: Marita Haapasalo

Ohjelman 60+/- rooli on tarkoitettu kuntovoimis-

telua tai tanssillista voimistelua / naisvoimistelua  

harrastaville aikuisille miehille ja naisille. Ohjelma 

sisältää linjakkaita ja suuria kuntovoimisteluliikkei-

tä. Ohjelma ei sisällä hyppyjä, alas menoja kyyk-

kyyn, nopeita käännöksiä tms. Ohjelma muodostaa 

monipuolisen kokonaisuuden, jota on ilo harjoitella! 

Henkeäsalpaavan kaunis musiikki antaa upean elä-

myksen kokea kaunis ja koskettava ohjelma.

Aikuiset naiset
Valkea lintu

Koreografia: Riikka Virkajärvi-Johnson

Valkea lintu -ohjelma on itsenäinen ohjelma, joka ei kuulu Kat-

se Kerttuun -kokonaisuuteen. Ohjelmassa on kaksi erillistä tai-

totasoa, joissa kummassakin painottuvat hyvä voimistelutekniikka. 

Helpompi taso ei sisällä suuria hyppyjä eikä suuria jalannostoja. Val-

kean Linnun voimistelijat osallistuvat myös Earth Moves – Next Stop 

Helsinki -finaaliohjelmaan.

Ohjelma on tanssillista voimistelua, naisvoimistelun virtaavaa lii-

kettä. Tulevaisuus puhtaina, kauniina muotoina valkoisissa puvuis-

sa keinuu tanssillisen voimistelun liikekielellä. Kuviot nousevat 

suomalaisesta muotoilusta. Juhlava musiikki nostaa tunnel-

man ja kokoaa muotojen monet kuviot yhteiseen liitoon 

kohti tulevaisuutta.
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JNV Flash Mob 
- seurahenkeä parhaimmillaan!

Seuran juhlavuosien kunniaksi on 

ollut tapana järjestää tapahtu-

mia, joissa seuran jäsenet näky-

vät kaupungin katukuvassa. Viisi 

vuotta sitten tämä toteutettiin 

juhlakulkueen ja puistojumpan 

voimin. Tänä vuonna halusimme 

keksiä jotain uutta ja mahtavaa 

seurahenkeä kohottavaa seuran 

toimintaa kuvaavaa toimintaa. 

Mikäpä siis sopisikaan paremmin 

tarkoitukseen kuin yllätystanssi – 

flash mob, johon kaikki JNV:läiset 

pääsevät mukaan! Bonuksena 

esiintymisen lisäksi pääsimme sä-

väyttämään, hämmentämään ja 

yllättämään jyväskyläläisiä aivan 

kaupungin keskustassa. 

Tanssia opeteltiin loppuke-

väästä aikuisten jumppatunneilla 

ja joukkuevoimisteluryhmissä. 

Filippa Suokko vastasi joukkue-

voimistelukoreografiasta ja Tiina 

Makkonen kuntoliikuntaosiosta. 

Tanssin harjoituttamisessa käy-

tettiin hyväksi sosiaalista mediaa: 

mallivideot ladattiin Youtubeen 

ja Facebookiin, mikä mahdol-

listi myös muissa kaupungeissa 

asustavien entisten JNV:läisten 

osallistumisen tapahtumaan. Lop-

pujen lopuksi h-hetkellä tanssissa 

oli mukana lähemmäs 200 JNV:n 

upeaa liikkujaa aina viisivuotiaista 

pikkuvoimistelijoista aikuisiin kun-

toliikkujiin! 

Tanssi keräsi valtavasti myön-

teistä huomiota: ihastuneita ilmei-

tä, kummastusta, hämmästystä ja 

aplodeja sateli suurelle joukol-

lemme Kompassilla aurinkoisena 

perjantai-iltapäivänä 25. touko-

kuuta. Video tanssista ilmestyi 

Käy katsomassa video tanssista JNV:n sivuilla: Etusivun vasemmasta sivupalkista: JNV 95v vuonna 2012! / Flash mob

Emmi Raitanen
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nettiin heti perjantai-iltana ja 

jo ensimmäisen viikonlopun 

aikana se oli katsottu yli 3000 

kertaa. Facebookissa jaettiin 

videota aktiivisesti ja se ke-

räsi ihastelevia kommentteja 

niin JNV:läisiltä kuin muiltakin: 

”Täytyy sanoo, että aika upeel-

tahan tuo näyttää!”, ”Huippu!! 

Meni ihan kylmät väreet siinä 

nostokohdassa”, ”Ootte aivan 

loistavia, niin harmittaa etten 

päässyt mukaan!”, ”Wuhuu, 

mieletön!!!!”, ”Perjantai-illan pi-

ristys, hyvä JNV!”, ”JNV:ssä saa 

kokea vanhaa kunnon seura-

henkeä, hyvä me :)”. Jopa Kes-

kisuomalaisen Lyhyet-palstalla 

julkaistiin kehuja tempaukses-

tamme: ”Aivan upea veto JNV:n 

flash mob. Lisää tällaista!”

Esiintyminen Jyväskylän 

keskustassa jää varmasti niin 

pienten kuin isojenkin jump-

pareiden mieliin pitkäksi aikaa. 

Suuri osallistujamäärä ja into 

yllätti koreografitkin. Hyvän 

mielen energian pystyi tunte-

maan kompassilla tanssin pää-

tyttyä. Moni poistuikin paikalta 

hymyillen, suoraan jäätelökios-

kille suunnaten. Seurahenki 

varmasti kasvoi tämän tapah-

tuman ansiosta. Tapahtuma 

tarjosi niin esiintyjille kuin kat-

sojillekin niitä kuuluisia: ”Elä-

mäniloa, elämyksiä ja energiaa.”

Ohjaajamme Sanna Herranen sai 

syksyllä 2011 poikalapsen, joka sai 

kasteessa nimekseen Aake.

Hallituksemme jäsen Maria Hieta-

la meni lokakuussa 2011 naimisiin ja 

kantaa nyt sukunimeä Poikonen.

Lasten temppukouluohjaaja Heidi 

Pakkanen purjehti niin ikään avio-

liiton satamaan ja tottelee nykyään 

sukunimeä Ekman. 

Joukkuevoimisteluvalmentaja Minna 

Niemi sai helmikuussa 2012 hyvän-

tuulisen pikku Aadan. 

Hallituksen sihteeri Mitra Raappana 

avioitui 30.6. 

Seuran pitkäaikainen joukkuevoi-

misteluvalmentaja Henni Takala 

synnytti heinäkuussa topakan tyttö-

vauvan. 

JNV onnittelee lämpimästi suurien 

elämäntapahtumien johdosta!

Pienet

Täytyy sanoa, että aika 
upeeltahan tuo näyttää
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JNV:n Juhlavuosi on jo yli puolen 

välin; alkuvuoteen onkin mahtunut 

upeita tapahtumia, ennenkoke-

mattomia tempauksia, loistavaa 

seurahenkeä ja iso kasa mahtavia 

JNV-hetkiä. Juhlavuoden tarkoitus 

on nostaa esille JNV:tä jyväskylä-

läisenä toimijana, perinteikkään-

nä liikuttajana ja ajan hengessä 

muuttuvana organisaationa, edel-

läkävijänä. Seuralla jolla on näin-

kin pitkä historia, löytyy monia 

syitä juhlistaa pitkää taivaltaan. 

JNV:n historia kertoo mahtavia ta-

rinoita upeiden naisten elämistä ja 

Jyväskylän ja seuran muutoksesta 

ajan mukana, unohtamatta niitä 

hyvinkin henkilökohtaisia muistoja 

esiintymisistä, elämyksistä ja ys-

tävyydestä. 

Juhlavuoden kunniaksi olem-

me julkaisseet seuran sivuilla 

Muistoja vuosien varrelta -blo-

gia, johon jokainen JNV:läinen, 

uusi tai vanha, lapsi tai aikuinen, 

saa käydä kirjoittamassa oman 

JNV-muistonsa. Jo tällä hetkellä 

kasassa on liikuttavia muistoja 

aina 1940- luvulta 2000-luvulle. 

Saimme kevättalvella toimistol-

le ihanan yllätyksen: seuramme 

killan jäsen Annikki Toppila oli 

muistellut JNV-hetkiään CD-levyl-

le. Nämä tarinat on nyt saatu litte-

roitua ja niitä tullaan julkaisemaan 

muistojen blogissa loppuvuoden 

aikana. 

Joulukuussa seuran juhlavuosi 

huipentuu ”Valon voimaa – valo-

voimaa!” -juhlanäytökseen kau-

punginteatterin suurella lavalla. 

Näytöksiä järjestetään kaksi kap-

paletta, jotta mahdollisimman 

moni JNV:läinen pääsee lavalle ja 

jotta kaikki halukkaat mahtuvat 

katsomaan näytöstä. Näytöksen 

ohjelmat on suunniteltu kesän ai-

kana ja niitä harjoitellaan ryhmis-

sä syyskaudella. Nyt kannattaa 

lähteä mukaan jumppaamaan, 

sillä esiintyminen isolla lavalla, ar-

vokkaissa puitteissa on varmasti 

unohtumaton kokemus niin pie-

nelle kuin isollekin!

Vaikka tänä vuonna juhli-

taankin JNV:n pitkää historiaa, ei 

saa unohtaa edessä olevaa tule-

vaisuutta; heti vuonna 2013 tie-

Juhlavuoden humua
Emmi Raitanen

kuperkeikka_12_syksy.indd   30 12.8.2012   13.26



KuperKeiKKa 31

Kirjoita oma JNV-muistosi blogiin! Muiston 
voit lähettää osoitteeseen toimisto@jnv.fi 
tai lähettää seuran toimistolle postitse.

Juhlavuoden humua

1917             201295
vuotta  
elämäniloa.

dossa on Sun Lahti -tapahtuma, 

joka kerää yli 100 JNV:läistä Lah-

teen. Suurtapahtumarintamal-

la tapahtuu myös vuonna 2015, 

kun Helsingissä järjestetään 15. 

kansainvälinen voimistelun har-

rastetapahtuma Gymnaestrada. 

Olemme varmasti suurella joukolla 

mukana myös Helsingissä halli-, 

kenttä- tai kaupunkinäytösten 

muodossa. Vuonna 2017 Jyväs-

kylässä juhlitaan kovasti, kun oma 

seuramme täyttää pyöreät sata 

vuotta! Nyt jos koskaan kannattaa 

olla seuran toiminnassa mukana ja 

lähteä ennakkoluulottomasti eri-

laisiin tapahtumiin ja projekteihin 

mukaan. Hyvässä seurassa on ilo 

liikkua ja toimia!

KU
VA

T 
SE

U
R

AN
 4

0
-,

 6
0

- 
JA

 9
0

-V
U

O
TI

SN
ÄY

Tö
KS

IS
TÄ

kuperkeikka_12_syksy.indd   31 12.8.2012   13.26



32

Me huolehdimme siitä, että jokaiselle Jyväskyläläiselle 
on tarjolla puhdasta ja raikasta vettä! 

Puhdasta vettä!

Sähköä, lämpöä ja vettä tarjoaa 
Jyväskylän Energia -yhtiöt
puh. 014 366 4000
www.jenergia.fi
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