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KANSIKUVA: Juhlavuosi huipentui sykähdyttävään 
näytökseen kaupunginteatterin suurella 
näyttämöllä. (Kuva: Matti Häyrynen)

Jumppatori - maksuton jumppapäivä 
5.1.2013 Kuokkalan Graniitti

Jumppaviikko - avoimet ovet kaikille tunneille! 
7.1. – 13.1.2012

Kevätkausi alkaa
7.1.2013 
 
 
Hopeharppaus-asematapahtuma
17.3.2013 Vaajakosken liikuntahalli 

SunLahden kenttäohjelmien yhteisharjoitus
24.3.2013 Vantaa 

Seuran kevätkokous 
maaliskuu

 
Lasten ja nuorten kevätkausi päättyy
7.1.2013

Seuran kevätnäytös 
23.4.2013 Monitoimitalo

Aikuisten kevätkausi päättyy 
28.4.2013

Likkojen Lenkki 
25.5.2013 Lutakon satama

Lasten Jumppakoululeiri 
3.–6.6.2013

SunLahti 
6.–9.6.2013

Joukkuevoimistelun MM-kilpailut 
7.–8.6.2013 Lahti

Tapahtumakalenteri

12 Upea juhlanäytös
Tule mukaan jumppaamaan 

hyvään seuraan! 
7-12 -vuotiaiden lasten jumppakoululeiri on 

tarkoitettu kaikille jumppakoulusta  
kiinnostuneille lapsille.

Ohjelmassa monipuolista sisä- ja ulkoliikuntaa 
sekä kivoja kavereita! 

Leiri toteutetaan päiväleirinä  
Tikan koululla  

3.-6. kesäkuuta 2013  
klo 9-14 

 
 

 
 

 

 
 

Ilmoittautuminen alkaa keväällä JNV:n 
nettisivujen kautta. Seuraa ilmoittelua!
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Uusi asunto?
Olipa syysi uuden kodin hankintaan mikä tahansa, lainan hakeminen sujuu helposti netissä.  
Osoitteessa op.fi/kotiin kerrotaan paitsi lainan hakemisesta myös siitä, miksi se kannattaa 
ottaa juuri meiltä.
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Seuran hallitus 2013
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Eeva Aartolahti 
puheenjohtaja

T
ätä kirjoittaessa seurassa on meneillään 

viimehetken valmistelut ennen juhlavuo-

den kohokohtaa, Valon voimaa – Valo-

voimaa! -näytöksiä kaupunginteatterin 

suurella näyttämöllä. Tiedossa on taas 

upeita elämyksiä katsomossa liikuttuen ja lavalla 

esiintyen. 95-vuotis juhlavuoden ajan on toiminnassa 

painopisteenä ollut valovoimaisuus ja olemme näky-

neet loistavana ja laadukkaana seurana sekä jäsenille 

että yhteistyötahoille seuran ulkopuolella. Näytöksen 

ohella upeana kruununa juhlavuodelle saatiin JNV:lle 

myönnetty valtakunnallinen vuoden Sinettiseuran 

titteli, Kultainen sinetti, merkkinä pitkäjänteisestä toi-

minnasta lasten ja nuorten liikunnan hyväksi. Seura on 

ollut sinettiseura jo vuodesta 1993, joten kiitos kuluu 

lukuisille lasten ja nuorten toimintaa eteenpäin vieneil-

le ohjaajille, valmentajille ja muille seuratoimijoille. 

Siirryttäessä vuoteen 2013 käännämme säteilyn het-

keksi seuran sisälle, toinen toisiimme ja katsomme 

millaisesta toiminnasta ja jäsenistä seuramme oikein 

koostuu. Vuoden teemana on ”Tunne JNV – JNV-

tunne” ja painopisteenä yhteisöllisyys. Tarkoitukse-

na on lisätä oman seuran toiminnan ja sen jäsenten 

tuntemista, vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Suuressa seurassamme toimitaan vahvasti 

usealla toimialalla toimialavastaavien ja toimialatii-

mien avulla. Koko seuran toiminnan tunteminen lisää 

toivottavasti seuratoimintaan sitoutumista ja yhteis-

tä JNV-tunnetta. Kaikki jäsenet vauvajumppaajista 

huippuvoimistelijoihin ja kuntojumppaajista ohjaajiin 

ja valmentajiin sekä edelleen jojoihin ja tapahtumien 

vapaaehtoistoimijoihin – olemme kaikki yhdessä tämä 

seura. Tulevana kesänä SunLahti -voimistelun suur-

tapahtumaan osallistuminen yhdistää meitä edelleen 

laajemmin suureen voimisteluperheeseen. 

Omalla kohdallani JNV-tunne alkoi muodostua, kun 

satujumpassa Sysmän Voimistelijoissa alkanut voi-

misteluharrastus jatkui uudessa opiskelukaupungis-

sani tanssillisen voimistelun merkeissä vuosia sitten. 

Seuran hallituksessa aloitin kuusi vuotta sitten ja aloin 

tutustua tarkemmin JNV:n monipuoliseen ja laaduk-

kaaseen toimintaan. Nykyään JNV tuntuu minulle 

harjoituksissa ja aikuisia ohjatessa energisenä ja es-

teettisenä liikkeenä, näytös- ja kilpailukatsomoissa 

eläytymisenä ja edelleen hallitustyöskentelyssä vah-

vana yhteisenä tahtotilana järjestää edellytyksiä mo-

nipuoliselle ja laadukkaalle, terveyttä ja hyvinvointia 

edistävälle voimistelutoiminnalle. Tullaan tutummaksi 

ja kasvatetaan yhdessä JNV-tunnetta vuonna 2013. 

Tunteet pelissä
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Kirjapaino Ässän mainos
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J
NV on virallisesti nyt jo 95-vuotias! 

Juhlia on juhlittu pitkään ja ansiokkaas-

ti. Vuoteen 2012 on mahtunut upeita 

seuratoiminnan huipentumia; flash mob 

-yllätystanssi kompassilla, upea Valon 

voimaa – valovoimaa -juhlanäytös, Vuoden 

Sinettiseuraksi palkitseminen ja monta, monta 

muuta tapahtumaa. Kaiken tämän lisäksi viikot-

taiset jumpparyhmämme ovat olleet pullollaan 

valloittavaa energiaa. Myös kilpalajien puolella 

vuosi on ollut mahtava, sillä kilpailumenestystä 

on tullut niin joukkuevoimistelun kuin kilpa-aero-

bicinkin puolella. JNV:n toiminnassa on selkeästi 

hyvää nostetta, jolla päästään hyviin tuloksiin!

Seuratoimintaan on helppo tulla mukaan; 

meitä kaikkia yhdistää liikunnan ilo ja rakkaus 

voimisteluun. Samanhenkisiä ihmisiä löytyy näin 

suuresta seurasta varmasti. Koska seuramme 

on yksi Suomen suurimpia voimisteluseuroja, on 

toimintakin laajaa. Haastammekin tänä vuonna 

jokaisen jäsenemme tutustumaan johonkin 

uuteen juttuun seurassa. Liikkeelle voi lähteä 

vaikka itselle tuntemattomalla ryhmäliikunta-

tunnilla, jatkaa siitä kevätvuosikokoukseen ja 

edetä vielä korkeammalle JNV-tietoisuudessaan  

tulemalla seuraamaan joukkuevoimistelukilpailuja 

marraskuussa monitoimitalolle. Halutessaan 

seuran toimintaan voi tutustua vieläkin lähempää: 

tuke mukaan järjestämään esimerkiksi lasten 

Hopeaharppaus-tapahtumaa, Likkojen Lenkkiä 

tai talkoilemaan seuran kevätnäytökseen!

Vuonna 2013 seuran toiminnassa tulee pai-

nottumaan slogan ”Tunne JNV – JNV-tunne!”. 

Slogan kehoittaa jokaista tutustumaan erilaisiin 

toimintoihin seurassa. Nämä toiminnot tullaan 

merkitsemään vuoden aikana ”Tunne JNV” 

-sinetillä.  Seuraa siis sinettiä! Pyrimme seuran 

tuntemisen kautta kohentamaan jokaisen jäse-

nemme JNV-tunnetta. On upeaa olla JNV:läinen; 

vain jokaisen JNV:läisen toiminnan kautta juuri 

JNV on Keski-Suomen suurin naisten liikuttaja!

JNV haastaa 
tuntemaan!

Emmi Raitanen 
toiminnanjohtaja

kuperkeikka_13_kevät.indd   8 14.12.2012   9.44



KuperKeiKKa 9

on kevään rentouttava uutuus

Teetkö raskasta ruumiillista työtä 

tai selkää rasittavaa toimisto-

työtä? Oletko kankea vaikka ur-

heilet säännöllisesti? Kaipaatko 

rauhoittumista ja omaan itseesi 

keskittymistä, jopa meditatiivista 

harjoitusta? Yinjooga voisi olla 

juuri sinun lajisi.

Yinjoogaa kutsutaan hiljai-

seksi harjoitukseksi, koska se 

koostuu hyvin rauhallisista, lä-

hinnä lattialla tehtävistä liikkeis-

tä, joissa ei juurikaan käytetä li-

hasvoimaa. Jokaisessa asanassa 

(asennossa) pysytellään usein 

2-5 minuuttia. Asanoissa apuna 

voidaan käyttää tyynyjä ja tuki-

tiiliä rentouden saavuttamiseksi. 

Olennainen ero Yin- ja Yang- 

(esim. astanga & hatha) joogalla 

on se, että Yin-asanat pyritään 

tekemään lihakset rentoutunei-

na. Asanoissa tulee viipyä pitkän 

aikaa, jotta kudokset ja jänteet 

sekä lihasten kiinnikkeet ehtivät 

reagoida, sillä ne eivät pidä kii-

reestä ja voimasta. Täten veny-

tys parantaa nivelten ja sideku-

dosalueitten aineenvaihduntaa, 

liikkuvuutta ja energiavirtaa. 

Yinjooga sopii kaikenkuntoisil-

le. Harjoitus on loistava tapa 

ehkäistä ja korjata esimerkiksi 

ikääntymisen mukanaan tuomia 

muutoksia. Yinjooga sopii mai-

niosti myös fyysisempien har-

joitusten vastapainoksi ja paljon 

liikkuvalle kehonhuolloksi.  

Yinjoogassa on tarkoitus 

avata sidekudoksia, joita on joka 

puolella kehoa - mutta varsinkin 

nivelten ympärillä. Sidekudosten 

tehtävä on kirjaimellisesti pitää 

keho kasassa. Sen takia ne eivät 

veny lyhytkestoisissa ventyksis-

sä, vaan vaativat pitkäkestoisia 

venytyksiä. Yinjoogan asanoissa 

ei ole tarkoitus mennä omaan 

maksimivenytykseen, vaan ren-

toutua erilaisissa istualtaan tai 

makuulta tehtävissä asennoissa, 

jolloin sidekudosten avautumi-

nen pääsee pikkuhiljaa tapahtu-

maan. Yinjooga perustaa oppin-

sa kiinalaiseen lääketieteeseen.

Jyväskylän Naisvoimisteli-

joilla on Yinjoogaan tutustuttu 

pikkuhiljaa muutamilla syksyn 

Keho & Mieli -tunneilla. Keväällä 

2013 alkavat Yinjooga-kurssit. 

Kursseilla ohjaajana toimin minä, 

Nea Porsanger-Rintala. Olen 

kouluttautunut syksyn 2012 ai-

kana Yinjooga-ohjaajaksi (RYT-

100) PranaYogan ohjaajakou-

lutuksessa. Toivotan kursseille 

tervetulleeksi kaikki teidät, jotka 

olette kiinnostuneet omasta hy-

vinvoinnistanne sekä tästä Suo-

messa hieman vieraammasta 

joogamuodosta.

Uutta!

Yinjooga
Nea Porsanger-Rintala

Tarkemmat tiedot osoitteesta jnv.fi

Lokah samasta sukhino  
bhavantu om  

shanti shanti shanti
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Sinetti – lasten liikunnan laatu-

seurat ovat suomalaisia liikunta- 

ja urheiluseuroja, jotka täyttävät 

yhdeksän Nuoren Suomen aset-

tamaa yhteistä laatukriteeriä. Si-

netti on lupaus laadukkaasta seu-

ratyöstä, jota tehdään urheilevan 

lapsen ja nuoren parhaaksi. Har-

rastuksissa on tuettava kasvua 

ja kehitystä sekä kunnioitettava 

lapsuutta ja nuoruutta. Urheilus-

sa tärkeintä ovatkin ilo, innostus, 

oppiminen, kehittyminen sekä 

kaveruus ja yhdenvertaiset mah-

dollisuudet onnistua.  Sinettiseu-

rassa ohjaajat ja valmentajat ovat 

koulutettuja tehtäväänsä, toimin-

taa kehitetään yhdessä eteenpäin 

ja sitoutuneesti, jokaisella lasten 

ja nuorten ryhmällä on Nuoreen 

Suomeen lähetetyt kausisuunni-

telmat sekä yhdessä tehdyt peli-

säännöt ja kaikilla on mahdollisuus 

harrastaa ja kilpailla. 

Tänä syksynä seuramme pit-

käjänteinen työ lasten ja nuor-

ten hyväksi sai valtakunnallista 

tunnustusta, kun Nuori Suomi ja 

Lemminkäinen valitsivat Jyväsky-

län Naisvoimistelijat vuoden 2012 

parhaaksi Sinettiseuraksi. Toista 

kertaa myönnettävä 5 000 euron 

palkinto myönnettiin valtakunnal-

lisessa Sinettiseuraseminaarissa 

Helsingissä 6. lokakuuta ja palkin-

non ottivat juhlallisesti seuramme 

puolesta vastaan Laura Härkönen 

ja Annika Ronkainen. Muut Sinet-

tiseurafinalistit olivat yleisurheilu-

seura Lahden Ahkera ja taitoluis-

teluseura Tuusulan luistelijat. 

JNV liikuttaa lapsia ja 
nuoria laadukkaasti

JNV on ollut Sinettiseura jo vuo-

desta 1993 lähtien ja kriteerit 

täyttyvät edelleen: toimintaa 

järjestetään lapsilähtöisesti ja 

erittäin monipuolisesti. Seurassa 

on mahdollisuus harrastaa oman 

mielenkiinnon ja taitotason mu-

kaan joko kerran viikossa tai valita 

useamman toisiaan tukevan har-

joituskerran.  Seuran harrasteryh-

missä aloittamisen kynnys on teh-

ty mahdollisimman matalaksi ja 

kaikki ovat tervetulleita mukaan. 

Kilpailevien ryhmien toimintaa on 

puolestaan kehitetty valmennus-

järjestelmän avulla. Kannustavan 

ilmapiirin ja monipuolisten mah-

dollisuuksien ansiosta voimistelu 

on Jyväskylässä haluttu harrastus 

ja JNV on samalla myös suurin las-

ten liikuttaja. 

Seura kannustaa ja tukee har-

rastajien lisäksi myös ohjaajiaan 

ja valmentajiaan. Ohjaajia ja val-

mentajia velvoitetaan kouluttau-

tumaan säännöllisesti, kouluttau-

tumisia tuetaan ja valmentajille 

järjestetään lisäksi työnohjausta. 

Seurassa toimii aktiivisia toimiala-

Kullanarvoista seuratyötä 
lasten ja nuorten 
parhaaksi!

Maria Poikonen

Seuratoiminta

JNV valittiin vuoden 2012 Sinettiseuraksi
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tiimejä mm. kilpailun ja valmen-

nuksen, nuorten ja jumppakoulun 

toimialalla. Toimialatiimit toimi-

vat ohjaajien ja seuran hallinnon 

linkkeinä sekä tukiverkostona oh-

jaajille. JNV:n kokoisessa isossa 

seurassa selkeät roolit ja toimin-

tatavat ovatkin tärkeitä: päätoi-

misten työntekijöiden, hallituksen 

jäsenten, toimialavastaavien ja 

toimialatiimien roolit ja tehtävät 

ovat selkeät ja hyvin organisoidut. 

Myös jäsenille on luotu oma JNV-

polku, jota pitkin seurassa voi har-

rastaa vauvasta vaikka eläkeikään 

saakka omalla taito- ja motivaa-

tiotasolla. Jyväskylän Naisvoi-

mistelijat liikuttaa myös poikia ja 

miehiä, mm. temppukouluissa ja 

aikuinen-lapsi -ryhmissä.

Hyvästä seurahengestä ker-

tovat useat seuran yhteiset ti-

laisuudet vuosittain: joulu- ja 

kevätnäytökset, jumppatorit 

temppuratoineen, lasten voimis-

teluasema Hopeaharppaus ja 

joukkuevoimistelukilpailut, jotka 

tarjoavat lapsille ja nuorille iki-

muistoisia elämyksiä voimistelun 

maailmassa. Isommatkin tapahtu-

mat onnistuvat aktiivisten seura-

talkoolaisten ansiosta, sillä seuran 

tapahtumissa yhteen hiileen pu-

haltavat niin seuran työntekijät, 

ohjaajat, valmentajat kuin lasten 

vanhemmat. Yhteistyö ei kuiten-

kaan rajoitu vain oman seuran 

sisälle, vaan yhteistyötä tehdään 

myös muiden voimistelu- ja urhei-

luseurojen kanssa. 

Kultainen Sinettiseura-
tunnus kruunaa 
juhlavuoden

Tänä vuonna seuramme juhlii 

95-vuotisjuhlavuottaan, joten 

Kultainen Sinettiseura -tunnus 

kruunaa hienosti valovoimaisen 

juhlavuotemme.  Voimme olla 

ylpeitä tehdystä laadukkaasta 

työstä, josta kiitos kuuluu sekä 

seuran työntekijöille että suurelle 

ohjaaja- ja valmentajakaartil-

le. Sinettiseura-palkintorahasta 

suunnataankin osa kiitokseksi ja 

kannustimeksi ohjaajille ja val-

mentajille sekä osa materiaalien ja 

välineiden hankintaan, jotta voim-

me jatkaa mallikasta työtä jatkos-

sakin lasten ja nuorten parhaaksi.

Sinett iseuraseminaarista 

saapunut ja palkinnosta kerto-

nut iloinen tekstiviesti kiteyttikin 

osuvasti yhteisen JNV-tunteen:  - 

Ollaan vuoden 2012 Sinettiseura! 

Eläköön me!
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Seuratoiminta

Valovoimaa  
seuran täydeltä!

Kello on 14:45, päivänäytös on 

alkamassa. Neljä kimaltavaa van-

neaurinkoa roikkuu näyttämön 

päällä, yleisö valuu sisälle ja etsii 

paikkojaan. Kaksisataa esiintyjää 

on jo valmiina kulisseissa odot-

tamassa ensimmäistä ohjelmaa. 

Jännitys on käsinkosketeltava; 

ilma tiivistyy, kuulen syviä huoka-

uksia, näen hermostuneita hymyjä 

ja kuulen niin tuttua esiintymistä 

edeltävää kuhinaa. Pukuja oiotaan 

ja tarkistetaan vielä viimeisen ker-

ran, että tarvittavat välineet ovat 

mukana. Vihdoin Sirius astuu la-

valle, yleisö hiljenee ja näytös voi 

alkaa. Alkuräjähdys kokoaa lavalle 

lähes kaikki esiintyjät yhdellä ker-

taa. Vaikuttavaa! Yleisökin elää 

mukana näytöksessä: taaperot 

saavat upeat aplodit esityksensä 

jälkeen, Tähtitaivaan liikkeet saa-

vat aikaan yllättyneitä huokauksia 

ja välillä yleisöstä kuuluu mahta-

vaa hihitystä, kun miehet tekevät 

ilmavan, mutta jäykähkön hyppy-

sarjan lavalla. 

Näytöksen päätösnumero, 

Siriuksen tulevan kevään vapaa-

ohjelma liikuttaa ja ihastuttaa. 

Päivänäytös on ohi, mutta onneksi 

on vielä iltanäytös jäljellä! Muuta-

man tunnin tauon jälkeen osittain 

uudistunut esittäjäkaarti nousee 

jälleen lavalle tekemään sitä, min-

kä parhaiten taitaa. Näytöksestä 

välittyi upeasti JNV:n toiminta-

Emmi Raitanen

Koko vuoden kestänyt juhlavuosi huipentui viimein sunnuntaina 9.12. 
järjestettyyn juhlanäytökseen ”Valon voimaa – valovoimaa!” Näytös keräsi 
Jyväskylän kaupunginteatterin juhlaviin puitteisiin yli 450 esiintyjää ja 
tuhatpäisen yleisön. 

KU
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Valon Voimaa
- valovoimaa!
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Tila
a taltiointi

Tila
a DVD- tai B

luRay-levy näytöksestä  

lähettämällä
 viesti osoitteeseen  

visioframe@gmail.c
om.  

Ilm
oitathan viestissäsi, h

aluatko ostaa  

päivä- vai il
tanäytöksen! 

DVD 25 €, B
luRay 35 €.
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EDUSTUSJOUKKUE SIRIUS: KEVÄÄN 2013 KILPAILUOHJELMA
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0-2 -VUOTIAIDEN AIKUINEN-LAPSI -RYHMÄT: AAMURUSKO

VANILJAT: TÄHTISUMUA -NAUHAOHJELMA
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ajatus ”elämäniloa, elämyksiä ja 

energiaa”. Tätä kaikkea on JNV!

Seuran juhlanäytös ei ole elä-

mys ainoastaan katsojille, vaan 

myös esiintyjille. Esiintyminen 

upeassa ympäristössä omien 

voimisteluystävien kanssa jää 

varmasti niin pienen kuin ison-

kin jumpparin mieleen. Näytös 

kokosi esiintymään suuret mää-

rät nykyisiä, mutta myös entisiä 

JNV:läisiä. Kumina-ryhmä koko-

si rivinsä ja harjoitteli näytöstä 

varten uuden ohjelman. Helinät 

-joukkue puolestaan lämmitteli 

lähes kymmenen vuotta vanhan 

kilpailuohjelmansa esityskuntoon. 

Kumpaankin porukkaan kuului 

esiintyjiä pitkän matkan takaa: 

ympäri Suomea ja jopa maailmaa, 

yhden esiintyjän tullessa Uudes-

ta-Seelannista saakka. Pitkänkin 

matkan päästä näytökseen tule-

minen kuvastaa upeaa seurahen-

keä ja on juuri sitä, mitä seura voi 

tarjota ihmiselle: ystäviä, yhdessä 

tekemistä ja yhteen hiileen puhal-

tamista. 

Kiitos vielä kaikille näytökses-

sä mukana olleille: niin koreogra-

feille, ohjaajille, valmentajille, 

esiintyjille kuin katsojillekin! Ilman 

teitä näytöstä ei olisi voitu järjes-

tää. Kiitos sitoutumisestanne ja 

loistavasta suhtautumisestanne 

ohjelmien harjoitteluun!

AJATTARET: REVONTULET
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KUMINA: LEIMAHDUS SIRIUS: KILPAILUOHJELMA 2013
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PERHELIIKUNTA &
JUMPPAKOULU 7.1. – 21.4.

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 17:00–17:45 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. Pohjanlammen koulu Ti 17:45–18:30

Keljon koulu KE 18:00–18:45

Tikan koulu TO 17:30–18:15

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 ® Jäähallin tanssisali SU 18:00–18:45
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-06 synt. Bellana

Beliatta

-05 Celer

-04 Caramella

-04-05 Cirrus

Citius

Cimer

JOUKKUEVOiMiSTELUN  ASEMAJOUKKUEET

JOUKKUEVOiMiSTELUUN SUUNTAUTUNEET JUMPPAKOULURYHMäT 5-12 V.

Minit 
-07 synt. Viitaniemen koulu SU 18:00–19:15

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

StreetJazz / alkeet Kypärämäen pieni sali MA 17:30-18:30

Tanssillinen voimistelu Halssilan koulu Ti 17:00–18:30

ZumbAtomic® 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 
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JOUKKUEVOiMiSTELUN  ASEMAJOUKKUEET

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 EEVA JA TARJA

JumppaMix 19:45–20:45 Kukkulan koulu KATARIINA JA MINNA S.

SuperSarja 19:30–20:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

KESKiViiKKO

ikivireät 9:30–10:30 Kaupungin kirjasto TARJA

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

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

RPV 19:30-20:30 Halssilan koulu SUVI

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

Bootcamp with kahvakuula 19:30–20:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

TORSTAi

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

Miesten treeni 19:00–20:00 Nenäinniemen koulu JONI

intervalliCircuit 19:30–20:30 Jäähallin tanssisali TIIA

StepChoreo with abs 18:00–19:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

FlowGymnastics ® 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti TARJA

Pumppi 20:00–21:00 Kuokkalan Graniitti KATI

PERJANTAi

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

Zumba ® 17:00–18:00 Jäähallin tanssisali ESSI

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

BodyPlus 17:00–18:00 Kuokkalan Graniitti EMILIA

JumppaMix 18:00–19:00 Kuokkalan Graniitti VAIHTUVAT OHJAAJAT

AIKUISET 7.1. – 28.4.
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LAUANTAi

Pumppi 12:00–13:00 Kuokkalan Graniitti KAISA

BodyStep / Kahvakuula 16:00–17:00 Kuokkalan Graniitti      HANNE / TIIA

SUNNUNTAi

Aikuisbaletti 15:00–16:00     Jäähallin tanssisali KATI

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

Zumba ® 14:30–15:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

Supertreeni with kahvakuula 15:30–16:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

Jättipallojumppa 16:30–17:30 Kuokkalan Graniitti SUVI JA VAIHTUVAT

Leidit 17:30–19:00 Kuokkalan Graniitti LAURA

Keho ja mieli 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti VAIHTUVAT OHJAAJAT

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

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 itselle tai lahjaksi!
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JNV SunLahdessa
iLMOiTTAUTUMiNEN SUNLAHTEEN on jo päätty-

nyt ja JNV:ltä mukaan on lähdössä melkoinen jouk-

ko: lähes sata jumpparia on lähdössä nauttimaan 

lahtelaisesta voimistelumenosta kesäkuussa 2013. 

Ryhmämme ottavat osaa moniin eri esityksiin: 

suurin osa esiintyy ”Voimistelun iloa” -kenttänäy-

töksessä, Ajattaret -ryhmä valittiin esiintymään 

”Voimistelu häikäisee”-iltanäytökseen Lahden 

kaupunginteatterille ja osa jumppareista esiintyy 

kaupunkilavoilla. Lähdemme sankoin joukoin kat-

somaan myös tapahtuman yhteydessä käytäviä 

joukkuevoimistelun MM-kilpailuja, joissa toivon 

mukaan edustusjoukkueemme Sirius kilpailee. 

SUNLAHDESSA VALLiTSEE varmasti jälleen iki-

muistettava suurtapahtuman ilmapiiri ja se tarjoaa 

osallistujilleen uuden näkökulman voimisteluun. 

Mikäli ilmoittautuminen livahti sinulta ohi huomaa-

matta ja nyt harmittaa, on jälki-ilmoittautuminen 

mahdollista 15.3.2013 saakka. Jälki-ilmoittau-

tuneille tarjotaan helppo rooli kenttäoh-

jelmaan, jonka harjoitteleminen onnistuu 

kotonakin. Jälki-ilmoittautuneille myydään 

koulumajoitusta ja tapahtumaruokailuja kapa-

siteetin sanelemien rajojen mukaan.  

Osallistujapassin hinnat 16.12.-15.3.

 aikuinen 120 €
 nuori (7-16v.) 95 €
 lapsi (alle 7v.) 65 €

Lue seuraavilta sivuilta ennakkotunnelmia 
SunLahdesta: haastattelussa 
suurtapahtumanoviisi ja -konkari!

KuperKeiKKa 21
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iiDA DE BiE 
13 vuotta, M-tiimin voimistelija

EN OLE OLLUT ennen. Olen käynyt vain 

joukkuevoimistelukilpailuissa ja -ase-

milla.

LäHDEN SUNLAHTEEN, koska mieles-

täni on kivaa osallistua suuriin tapah-

tumiin ja varsinkin päästä esiiintymään 

siellä! On myös kivaa nähdä voimisteli-

joita kaikkialta Suomesta!

ESiiNNYN KENTTäNäYTöKSEN Elä-

män Jälki -ohjelman yli 12-vuotiaiden 

roolissa. Lisäksi menemme varmasti 

myös katsomaan joukkuevoimistelun 

MM-kilpailuita.  

ODOTAN ESiiNTYMiSTä ja koko ta-

pahtumaa itsessään! 

Kuperkeikan toimitus haastatteli kahta ensi kesän SunLahteen lähtevää 
jumpparia. Tässä numerossa luvassa siis ennakkotunnelmia ensi kesän 
parhaasta tapahtumasta. Syksyn Kuperkeikassa kuulemme, miten reissu 
Iidalla ja Annella meni sekä vastasiko se heidän odotuksiaan. 

 1.  OLETKO ENNEN KÄYNYT VOIMISTELUN SUURTAPAHTUMISSA?

 2.  MIKSI LÄHDET MUKAAN SUNLAHTEEN?

 3.  MITÄ TULET TEKEMÄÄN SUNLAHDESSA?

 4.  MITÄ ODOTAT ENITEN? 

Menen SunLahteen

Tapahtumat

1

2

3

4
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ANNE LEiNONEN
Leidien voimistelija

KYLLä OLEN. Ensimmäisen kerran olin 3,5 

-vuotiaan Inkeri-tyttäreni kanssa kanssa 

Syke100-tapahtumassa, äiti ja lapsi -esityk-

sessä. Leidien kanssa olen ollut SunSvolissa 

Tampereella (2006) sekä Dornbirnin (2007) 

ja Lausannen (2011) Gymnaestradoissa. Tulin 

mukaan voimistelun pariin vasta äitiyden ja 

Inkerin kautta, joten lapsuudestani tai nuoruu-

destani ei löydy tällaisia suurtapahtumia.

LäHDEN, koska siihen on monta hyvää ja vielä 

parempaa syytä: Lähes kaikki Leidit olivat läh-

dössä. Meillä on hyvä porukka kasassa ja sen 

energisyys sekä persoonallisuus tulee oikein 

oikeuksiinsa näissä yhteisissä reissuissa. Tyk-

kään opetella uusia ohjelmia ja esiintyä sekä 

pienessä että isossa ryhmässä. Ohjelmien 

harjoitteleminen ja niiden oppimisen pinnistely 

tuo upeaa vaihtelua arkeen. Pistää usein näillä 

vuosikymmenillä koko energian koville. Sitten 

kun pääsee oppimaansa esittämään, niin vau 

mikä tunne siitä tuleekaan!

Suurtapahtuman ilmapiiri on aivan eri-

tyinen. Ihmisiä kulkee sinne tänne; joka paik-

kaan jonotetaan; pissillä käydään sosiaalisesti 

- silloin kun se harkkoihin ja esityksiin sopii. 

Välillä nautitaan auringosta ja välillä satees-

ta. Istutaan valmiin aterian ääreen. Nuku-

taan muhkuraisella patjalla koulun lattialla ja 

kuunnellaan jonkun kuorsausta, toisen ähinää, 

kolmannen juttelua. Saa siis luvan unohtaa 

kaikki arkiset huolet, nauttia vain tapahtumas-

ta ja omasta roolistaan siellä. Tapahtumassa 

on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin niin 

omasta seurastaan kuin myös ympäri Suomea 

tulevista voimistelun ystävistä. Voi nauttia 

upeista esityksistä juuri sen verran kuin itse 

haluaa samoin kuin oheistapahtumista. Itsekin 

saa mahdollisuuden oppia siinä ohessa jotain 

merkittävää. Ja onhan minun lähdettävä mu-

kaan, jotta muisteluillassa ensi syksynä saa-

daan makeat naurut jollekin minusta otetulle 

edustavalle valokuvalle - varsinkin jos Kaarina 

on kameran takana. Kukaan toinen ei onnistu 

valokuvissa yhtä luonnollisesti kuin minä, jos 

Marjutia ei lasketa. :)

Hyvä syy lähteä mukaan ovat myös jouk-

kuevoimistelun MM-kisat, toivottavasti pää-

semme kannustamaan siellä JNV:n joukku-

etta… Tapahtumaan liittyy myös yksi todella 

tärkeä syy: Inkeri-tyttäreni tulee samaan ta-

pahtumaan! Vaikka hän ei enää JNV:n riveissä 

edustakaan, niin silti on upeaa olla samassa 

tapahtumassa, esiintyä - vaikka eri ohjelmas-

sa - ja tavata siinä humussa. Saamme taas 

yhteisiä kokemuksia ja jaamme saman kivan 

harrastuksen. Yhteenkuuluvuuden tunne säi-

lyy ja voimistuu.

ESiiNNYN KENTTäOHJELMASSA Valkea lin-

tu muiden Leidien kanssa. Tapaan tyttäreni, 

katson esityksiä, nautin “sinkkuudestani” (=ei 

huollettavia lapsia enää mukana) ja huolehdin, 

että Marjut-Leidi kääntyy jokaisessa risteyk-

sessä oikeaan suuntaan.

ViiME KESäN JäLKEEN: AURINKOA!!! Ja sitä, 

että näen Siriuksen MM-kisoissa. Kaikki muu 

on omassa asenteessa, hallinnassa tai vaiku-

tuspiirissä, mutta tuo aurinko!

1

2

3

4
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On 10. kesäkuuta vuonna 2006. 

Tampereen jäähallissa velloo 

6000 katsojan ihmisaalto.  Seit-

semänsien joukkuevoimistelun 

MM-kilpailujen finaalipäivä on 

alkamassa. JNV:n nykyisen edus-

tusjoukkueen, Siriuksen, urhei-

lijat ovat sekä katsomossa että 

työtehtävissä näissä kilpailuis-

sa - seitsemän vuotta sitten. He 

kannustavat yhdessä täpötäy-

den katsomon kanssa Suomen 

Dynamot maailman mestareiksi. 

Myrskyluodon Maija -ohjelma on 

ikimuistoinen ja tunteikas ja me-

nestyksen huuma saa varmasti jo-

kaisen voimistelijan haaveilemaan 

omasta urasta, sen huipentumi-

sesta MM-edustukseen.

7.-8. kesäkuuta 2013 MM-kil-

pailut ovat jälleen Suomessa, nyt 

Sun Lahti-tapahtuman yhteydes-

sä Lahden jäähallissa. Neljä jouk-

kuetta Suomesta pääsee edusta-

maan maataan näihin kilpailuihin. 

Karsinta tapahtuu kahdessa osas-

sa. Ensin 21.4. Mäntsälässä MM-

karsinnoissa, joissa on kaksi 

näyttöä ja sitten SM-kilpailuissa 

Tampereella 11. – 12.5. Sijoituksen 

perusteella joukkueet saavat kar-

sintapisteitä ja eniten pisteitä ke-

ränneet joukkueet valitaan maa-

joukkueeseen. Kotikisaedustus 

joukkuevoimistelun syntymaassa 

on monen suomalaisen joukkueen 

haaveena, sillä tunnelma kisapai-

kalla tulee jälleen olemaan fan-

tastinen ja täynnä sähköä.

Sirius on asettanut kaudelle 

2012 - 2013 tavoitteekseen MM-

edustuspaikan. 

–Tiedämme, että kilpailu on 

kovaa ja mukana on monta taso-

kasta joukkuetta. Tulemme kui-

tenkin olemaan maajoukkueessa, 

sillä harjoittelemme hyvin ja meillä 

on upea ohjelma, kommentoi Si-

riuksen Tiia Järvinen. 

Tarja Rasimus-Järvinen

Sirius matkalla Lahteen

Joukkuevoimistelu
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Myös Elina Natunen uskoo 

yhdessä luotuun tavoitteeseen ja 

kovaan treeniin.

–Syksyn harjoittelu on sujunut 

hyvällä fiiliksellä ja nyt kun tam-

mikuun alusta päästään luomaan 

ohjelmakuntoa monilla toistoilla, 

usko tavoitteen saavuttamiseen 

tulee varmasti lujittumaan. 

Elinan mielestä edustuspaikka 

Lahdessa olisi tosi mahtavaa, sillä 

hän tietää kannustuksien ja sitä 

kautta kilpailufiiliksen nousevan 

siellä kattoon.

Kevään kilpailuohjelma on 

tehty Tummien perhosten koti–

elokuvan musiikkiin, joka on dy-

naaminen ja tunteikas ja mahdol-

listaa tunnelmaltaan vaihtelevan 

sekä mielenkiintoisen liikekielen. 

Ohjelmassa voimistelijat kertovat 

tarinaa siitä kuinka yhdenkin ih-

misen välittäminen voi auttaa ah-

distunutta ja pelokasta henkilöä 

jättämään menneisyytensä taak-

seen ja astumaan rohkeasti kohti 

tulevaisuutta. Teema siis mukai-

lee elokuvan kertomusta. Koreo-

grafiaa ovat tehneet valmentajat 

Tarja Rasimus-Järvinen ja Han-

na Hietikko yhdessä joukkueen 

kanssa. Apuja on saatu mm. A-

maajoukkuerinkileirillä Suomen 

huippukouluttajilta sekä salillam-

me vierailleilta Hanna Pohjolalta 

ja Olga Ponikarovalta.

Siriuksessa on mukana 11 

taitavaa voimistelijaa. Ohjelma 

haastaa heidät hienovivahteisuu-

dellaan ja ilmaisullaan. Urheilijoi-

den harjoitteluinto on kohdallaan 

ja sitä edesauttaa hyvä joukkue-

henki. Harjoituksissa on keskit-

tynyt ja itsestään kaiken ottava 

ilmapiiri, tämän myötä ohjelman 

vaikeusosat voivat olla huippu-

luokkaa. Vaikka kilpailulliset ta-

voitteet ovatkin kovat, jokaisen 

omakohtaiset kehittymistavoit-

teet vievät joukkuetta eteenpäin 

ja motivoivat harjoittelemaan. 

Pääasia on nauttia harjoittelusta 

ja joukkuevoimistelusta. Intoa te-

kemiseen saattavat hankaloittaa 

loukkaantumiset sekä ”siviilielä-

män” opintojen eteenpäin vienti. 

Joukkueesta seitsemän urheilijaa 

opiskelee yliopistossa ja ammat-

tikorkeakoulussa, kaksi kirjoittaa 

ylioppilaaksi ja kaksi juhlii keväällä 

vanhojen päivää. Kunnianhimoi-

set voimistelijat haluaisivat hoitaa 

elämänsä jokaisen osa-alueen vii-

meisen päälle. Tämä tietenkin syö 

voimavaroja, sillä joskus opiske-

lujen ja urheilun yhdistäminen on 

vaivalloista ja uuvuttavaa.

Joukkueen kilpailullisena ta-

voitteena ei kuitenkaan ole ai-

noastaan MM-edustus. Sirius on 

valittu 26. -27.1.2013 edustamaan 

Suomea Maailman cupin toiseen 

osakilpailuun Budapestiin. Cupin 

kisoja on myöhemmin Sofiassa ja 

Barcelonassa ja tavoite on pääs-

tä näihinkin kisoihin ”napsimaan” 

maailman cupin pisteitä. Unelma-

na olisi saavuttaa paikka kuuden 

parhaan joukossa kokonaiskilpai-

lussa.

Tämänhetkisen edustusjouk-

kueen urheilijoilla on kotonaan 

erivärisiä SM-mitaleita. Yhteistä 

mitalia tällä kokoonpanolla ei kui-

tenkaan vielä ole, joten luonnol-

lisesti sellaisen voittaminen tänä 

keväänä kuuluu suunnitelmiin.

Edessä on siis jännittävä ke-

vät. Jokaisella Siriuksen urheilijalla 

on yli kymmenen vuotta lajin har-

joittelua takanaan, vanhimmilla 

yli 15. He elävät mahtavaa voi-

mistelumatkaa, jossa pääosassa 

on rakkaus lajiin ja joukkuehenki, 

urheilullinen elämäntapa.

Joukkueessa voimistelevat:
Inka Hyttinen 
Heini Hyvärinen
Tiia Järvinen
Inka Karimäki
Merita Lemmetty
Janina Mäkinen
Laura Natunen
Elli Natunen
Elina Natunen
Tuulia Pasanen
Siiri Vartiainen

Joukkuetta valmentavat:
Tarja Rasimus-Järvinen
Hanna Hietikko
Laura Keto
Kaisa Lampinen

Lippuja joukkuevoimistelun 
MM-kilpailuihin voit ostaa  
Lippupalvelusta!

kuperkeikka_13_kevät.indd   25 14.12.2012   9.45



26

Keski-Suomen liikunta ja urhei-

lustrategia pohjautuu vuonna 

2011 maakunnassa tehdyn hy-

vinvointistrategian toimenpide-

ehdotukseen. Hyvinvointistra-

tegian erillisselvityksissä nousi 

voimakkaasti esiin tarve yhtenäi-

selle maakunnalliselle liikunta- ja 

urheilusuunnitelmalle, minkä ta-

voitteena olisi koota yhteen eri 

toimijoiden näkemykset liikunnan 

ja urheilun tulevaisuudesta maa-

kunnassa. Keski-Suomen liikunta- 

ja urheilustrategia vastaa esitet-

tyyn haasteeseen ja tavoittelee 

keskisuomalaisten hyvinvoinnin 

edistämistä liikunnan ja urhei-

lun avulla. Tämä strategia tukee 

Keski-Suomen hyvinvointistra-

tegian visiota: ”Yksilölähtöinen, 

yhteisöllinen ja elämänmakuinen 

Keski-Suomi.” Strategiatyö to-

teutettiin Keski-Suomen Liikun-

nassa yhteistyössä merkittävim-

pien maakunnallisten liikunta- ja 

urheilualan toimijoiden kanssa.

Strategia on tehty Keski-Suomen 

liikunnan ja urheilun aluekehittä-

misen suunnannäyttäjäksi - aja-

tuksella, että yhdessä olemme 

vahvempia. Strategiaa tehtäessä 

on pyritty tunnistamaan ne monet 

eri tahot, jotka vaikuttavat pää-

töksillään ihmisten liikuntakäyt-

täytymiseen ja liikuntamahdolli-

suuksiin, kuten esimerkiksi koulu, 

urheiluseura, työyhteisö, elinym-

päristön merkitystä unohtamatta. 

Jokainen taho tekee valintojaan 

omien arvojensa ja tavoitteiden-

sa mukaisesti – myös liikunnan 

edistämisen suhteen. Tästä syystä 

jokaista tahoa on tarkasteltu erik-

seen, ja pyritty löytämään niiden 

omasta arvomaailmasta peruste-

lut siihen, miksi liikuntaan kannat-

taa panostaa. 

Strategian pääteemoissa haetaan 

olosuhteista potkua liikuntaan, 

tarjotaan hyvää fiilistä liikunnan 

avulla, nostetaan yhteistyöllä lii-

kunnan ääntä kuuluviin ja etsitään 

urheilusta menestystarinoita sekä 

liikuttavia tähtihetkiä. Strategia 

tuottaa toimenpide-esityksiä, joi-

ta liikunnan ja urheilun alan eri toi-

mijat voivat lähteä toteuttamaan 

omina kehittämishankkeinaan, 

mm. Jyväskylän Hippos-Kampus 

–alueen kehittäminen. Strategia 

valmistui kesäkuussa 2012.

Keski-Suomi - liikunnan ja 
urheilun huippumaakunta
Keski-Suomen liikunta- ja urheilustrategia 2020 tukee 
hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita

Petri Lehtoranta

Kirjoittaja on Keski-Suomen 
Liikunta ry:n aluejohtaja

Urheilun maailma
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VISIO 1. 
HYVÄÄ FIILISTÄ JA 
ITSENSÄ VOITTAMISTA
”Keskisuomalaiset ovat aktiivisia, hakevat elä-

myksiä ja voivat hyvin. Maakunnan liikuntatar-

jonta kattaa eri ikäryhmät ja tarjoaa monipuoli-

sesti liikuntaa erilaisiin tarpeisiin. Toimintaan on 

helppo tulla mukaan, eivätkä liikuntataidot ole 

esteenä osallistumiselle. Maakunnassa toimitaan 

hyvässä yhteistyössä yli perinteisten sektorira-

jojen. Keski-Suomi on liikunta- ja urheilutoimin-

nassaan edelläkävijän maineessa.”

VISIO 2. 
OLOSUHTEISTA POTKUA 
LIIKUNTAAN
”Keski-Suomi tunnetaan liikuntamyönteisestä 

maankäytönsuunnittelusta Maakunnan liikun-

taolosuhteet houkuttelevat liikkumaan; kevyen-

liikenteenväylät ovat ahkerassa käytössä ja lä-

hiliikuntapaikoilta kuuluu kisailun ja leikin ääniä. 

Virkistysalueverkostot ovat eheät ja tarjolla on 

vaativia reittejä sekä helppokulkuisia osuuksia. 

Hippos-Kampus alue on valtakunnallisesti mer-

kittävä huippu-urheilun valmennus ja tutkimus-

keskus, joka palvelee myös monipuolisesti har-

rasteliikuntaa.”

VISIO 3. 
MENESTYSTARINOITA JA 
TÄHTIHETKIÄ
”Liikunnan ja urheilun rooli maakunnan veto-

voimatekijänä on vahva. Keski-Suomi houkut-

telee puoleensa liikunnan huippuammattilaisia 

ja liikuntakoulutus ja –tutkimus on laadukasta 

ja tuloksellista. Omintakeiset urheilutapahtumat 

vetävät puoleensa kasvavaa, uskollista kannat-

tajajoukkoa ja liikuntamatkailuyritykset hou-

kuttelevat matkailijoita tarjoamalla kiinnostavia 

palveluita.”

VISIO 4. 
LIIKUNNAN ÄÄNI 
KUULUVIIN
”Liikunnan ja urheilun tarpeet huomioidaan laa-

ja-alaisesti päätöksenteossa ja eri toimijat ovat 

sitoutuneet edistämään liikunnallisia tavoitteita. 

Liikunnan ja urheilun vahva asema maakunnan 

kehittämisessä näkyy ja kuuluu - Liikunta puhut-

telee keskisuomalaisia.”

Koko strategia on luettavissa osoitteessa: 

www.kesli.fi/visio

Keski-Suomen liikunnan ja urheilun visiot:
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Liikunnan 
ILOA

Shock Absorber 
B5044

Erittäin tukeva urheiluliivi.

54,90
(61,90)

Intersport 
Tourulasta!

Nike Steady IX NBK
Kuntoilijan fitness-

kenkä yleiskäyttöön.

Rykä Exertion low
kevyet ja hyvin istuvat 

fitness-kengät.

49,90

79,90

(60,-)

(119,-)

Intersport Tourula
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä • P. (014) 337 2050
Palvelemme ma-pe 10-19, la 10-16 ja su 12-16.

Nuori Suomi on jo 20 vuoden ajan 

tehnyt työtä lasten ja nuorten 

harrastusliikunnan kehittämisek-

si yhteistyössä urheiluseurojen 

kanssa ja vuosien mittaan toi-

mintaan on kuulunut mm. erilaisia 

kampanjoita. Kampanjoista uusin, 

uudistettuja lasten Urheilun Peli-

sääntöjä tukeva kampanja paneu-

tuu aikuisen rooliin nuoren urheili-

jan tukijana. 

Huippuaikuisen 
valmennusvideo

Nuori Suomi yhdessä Opetus-

ministeriön kanssa on julkaissut 

Huippuaikuisen valmennusvideon, 

joka on viesti urheilevan lapsen 

vanhemmille ja kehottaa heitä 

pohtimaan omaa tukijan rooliaan. 

Aikuinen on aina roolimalli lap-

selle, oli tuo roolimalli sitten hyvä 

tai ei.

Videolla muistutetaan aikuisia 

heidän vastuustaan ja mahdol-

lisuudestaan, jotka vaikuttavat 

nuoren urheilijan kokemuksiin ur-

heilusta; kannustaminen, hyväk-

syminen ja harrastuksen mahdol-

listaminen voivat ruokkia lapsen 

innostusta ja toimia alkusysäyk-

senä urheilijaksi kasvamiselle, kun 

taas vääränlainen suhtautuminen, 

paine ja pakko voivat tukahduttaa 

innon ja kiinnostuksen kokonaan. 

Lapset kilpailevat luonnos-

taan mielellään ja oikein toteu-

tettuna kilpailut ja kilpaileminen 

sekä kasvattavat että opettavat 

lapsille paljon hyödyllisiä taitoja. 

Videon toivomus vanhemmille on, 

että kilpailemista tuettaisiin kan-

nustamalla ja rohkaisemalla eikä 

voittamisen merkitys aikuisten 

puheissa nousisi liian suureksi. Jo-

kainen yksilö ja joukkue kehittyy 

kuitenkin omalla tahdillaan, mikä 

on erityisen tärkeä ymmärtää ni-

menomaan lasten kilpaurheilussa. 

Lasten ei myöskään ole tarkoitus 

toteuttaa aikuisten unelmia, vaan 

löytää oma tiensä ja tavoitteensa 

urheilun parissa.

Videolla muistutetaan myös, 

ettei harjoitusaika salilla yksistään 

riitä urheilijan kasvattamiseen 

vaan hyviä roolimalleja ja ohjaus-

ta tarvitaan myös kotona. Urhei-

leva lapsi ei vielä itse osaa ottaa 

vastuuta kaikista tarpeistaan ja 

vanhemman tehtävänä onkin tur-

vata lapsen terveellisten elämän-

tapojen peruspilarit, kuten riittä-

vä uni ja ravinto sekä kannustaa 

myös omaehtoiseen liikkumiseen 

ja monipuolisuuteen. 

Liikuntakasvatus on vanhem-

pien ja liikuntaseurojen yhteistyö-

tä ja yhdessä voimme kasvattaa 

hienoja nuoria urheilijanalkuja. 

Myös me lapsia liikuttavat seurat 

tarvitsemme aikuisia toimimaan 

tukenamme mitä erilaisimmissa 

seuratoimijan rooleissa. Seuratoi-

minta voi siis tarjota harrastuksen 

myös lasta tukevalle aikuiselle! 

Toivotan siis kaikki arvokasta 

taustatyötä nuorten urheilijoi-

demme kanssa tekevät aikuiset 

tervetulleeksi JNV:n toimintaan. 

Ollaan yhdessä huippuja!

Nuori Suomi: 

Aikuiset mukaan lasten 
harrastamiseen ja vastuulliseen 
liikuntakasvatukseen

Annika Ronkainen

Urheilun maailma

Videon löydät osoitteesta:
www.nuorisuomi.fi/pelisaannot
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Liikunnan 
ILOA

Shock Absorber 
B5044

Erittäin tukeva urheiluliivi.

54,90
(61,90)

Intersport 
Tourulasta!

Nike Steady IX NBK
Kuntoilijan fitness-

kenkä yleiskäyttöön.

Rykä Exertion low
kevyet ja hyvin istuvat 

fitness-kengät.

49,90

79,90

(60,-)

(119,-)

Intersport Tourula
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä • P. (014) 337 2050
Palvelemme ma-pe 10-19, la 10-16 ja su 12-16.

Videon löydät osoitteesta:
www.nuorisuomi.fi/pelisaannot
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Tarjous voimassa 13.1.2013 asti. Tilaa kortti netistä, voit 
noutaa sen Jumppatorilta tai seuran toimistolta.  

Rajattomaan korttiin tarvitset kasvokuvan.

klo 10-12 | Lasten temppurata 
 Graniitin sählykaukalo

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

 Jumppatori
5.1.2013

Kuokkalan Graniitissa
Ilmainen sisäänpääsy! Tervetuloa!

Tarjous!  Aikuisten rajaton  
jumppakortti 125 €  (norm. 140 €)

• JNV:lle nimetyt yhteyshenkilöt ja  
 terveydenhoidon asiantuntijat

• Kokeneiden asiantuntijoiden  
 tuki joukkueille urheiluvammo- 
 jen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

• Mahdollisuus saada kaikki terveys- 
 palvelut ja koko hoitoketjun, ensi- 
 avusta kuntoutukseen,  
 samasta paikasta

• Selkeän toimintamallin  
 tapaturmatilanteissa

• Mehiläisen toimivan yhteistyön  
 vakuutusyhtiöiden kanssa

• Yhteistyöstä bonusta seuralle  
 palveluiden käytön mukaan 

Rekisteröityminen on helppoa! 

1. Kirjaudu Mehiläisen URHEILUNETTI - 
 sivuille osoitteessa  
 https://service1.mehilainen.fi/urheilunetti/

2. Valitse oma seurasi valikosta

3. Täytä omat tietosi ”Rekisteröidy” -kohdasta

4. Täytä muiden perheenjäsentesi tiedot   
 ”Rekisteröi perheenjäsen”-kohdasta 

Mehiläinen LIKES-liikuntaklinikan ja JNV:n 
yhteistyö tarjoaa seuran jäsenille monia etuja
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JNV on lähtenyt mukaan SLU:n ja 

Veikkauksen verkkokumppanuuteen. 

Se on yhteistyömuoto, jossa Veik-

kauksen pelejä voi pelata JNV:n ko-

tisivujen kautta. Palvelun avulla voit pelata kaikkia 

Veikkauksen pelejä ja samalla tuet arvokasta seu-

ratyötä; jokainen pelattu pelisi lisää JNV:n palkkiota 

yhteistyöstä.

Yhteistyöllä SLU ja Veikkaus haluavat olla mu-

kana seuratoiminnan arjessa edistämässä seuran 

toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on antaa suo-

malaisille seuroille mahdollisuus kumppanuuteen, 

josta on seuralle välitöntä hyötyä ja samalla edis-

tämme yhdessä vastuullista pelaamista ja kehitäm-

me palveluja urheilun ystäville. Veikkauksen pelien 

ikäraja on 18 vuotta.

Muista siis klikata Veikkauksen banneria JNV:n 

etusivulta! Tämän jälkeen kirjaudu Veikkauksen pe-

litilillesi ja tue seuraa pelaamalla mitä tahansa Veik-

kauksen peliä! 

Jyväskylän naisvoi-

mistelijat ja K-Plussa 

tekevät yhteistyötä, 

jonka avulla kuluttaja voi omia Plussa-pisteitään 

kartuttamalla samalla kerätä pisteitä myös seuralle. 

K-Plussa-kortin haltija saa itselleen edelleen kaikki 

K-Plussa-asiakkaan edut, kuten K-Plussatarjoukset 

ja -pisteet, ja samalla karttuu pisteitä seurallekin.

Jotta seurabonus kertyy JNV:lle, sinun tarvitsee 

vain rekisteröidä Plussa-korttisi!

Seuralle saa kerättyä pisteitä rekisteröimäl-

lä Plussa-kortin eli kirjautumalla Oma K-Plussaan 

osoitteessa www.plussa.com. Valitsemalla Omat tie-

dot -kohdan alta Sponsorointi ja syöttämällä kent-

tään koodin SP0132, on mukana tukemassa Jyväs-

kylän Naisvoimistelijoiden toimintaa. Rekisteröinnin 

jälkeen Plussa-pisteet kertyvät normaalisti ostosten 

yhteydessä korttia näyttämällä.

Muista esittää InterSport Megastore Tourulassa 

asioidessasi seurakortti myyjälle jo osastolla, niin 

varmistat itsellesi seura-alennuksen normaalihin-

taisista tuotteista (5-15%)! Kortin saat toimistolta 

tai Jumppatorilta.

Veikkaamalla voit  
tukea seuraasi!

JNV plussa-yhteistyö

Tue seuran toimintaa samalla, 
kun keräät Plussa-pisteitä itsellesi!
Jyväskylän naisvoimistelijat ovat tehneet Plussa-yhteistyösopimuk-
sen, jonka avulla kuluttaja voi omia Plussa-pisteitään kartuttamalla 
samalla kerätä pisteitä myös seuralle. K-Plussa-kortin haltija saa 
itselleen edelleen kaikki K-Plussa-asiakkaan edut, kuten K-Plussa-
tarjoukset ja -pisteet, ja samalla karttuu pisteitä seurallekin.

Jotta seurabonus kertyy JNV:lle, sinun tarvitsee vain 
rekisteröidä Plussa-korttisi!
Seuralle saa kerättyä pisteitä rekisteröimällä Plussa-kortin eli 
kirjautumalla Oma K-Plussaan osoitteessa www.plussa.com. Valit-
semalla Omat tiedot -kohdan alta Sponsorointi ja syöttämällä kent-
tään koodin SP0132, on mukana tukemassa Jyväskylän Naisvoimis-
telijoiden toimintaa. Rekisteröinnin jälkeen Plussa-pisteet kertyvät 
normaalisti ostosten yhteydessä korttia näyttämällä.

JNV Plussa-yhteistyö

JNV Plussa-yhteistyökaupat Jyväskylässä:

K-RAUTA
PALOKKA

SEPPÄLÄ JA KELJO

MEGASTORE TOURULA
ASEMA-AUKIO
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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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