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Puheenjohtajan tervehdys

Iloinen tervehdys kaikki JNV:läiset! 
On kunnia päästä aloittamaan jälleen uutta voimisteluvuotta tällä kertaa puheen-
johtajan tehtävässä. Eeva on tehnyt upeaa työtä ja tästä on hyvä jatkaa. Saappaat 
ovat isot, mutta onneksi seurassamme kukaan ei jää yksin. Yhdessä hallituksen 
kanssa haluamme luoda edellytyksiä ja kehittää seuramme toimintaa kohti tule-
vaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Kirjoittaessani tätä olen juuri purkamassa laukkuja Gymnaestradan jäljiltä. Pitkä 
viikonloppu Turussa tarjosi totisesti meille kaikille elämäniloa, elämyksiä ja ener-
giaa! Toivon, että samanlainen yhteishenki ja ilo jatkuvat myös seuramme arjessa. 
Avoin ja ratkaisukeskeinen keskustelu on tässä avainasemassa. 

Visiomme mukaisesti haluamme olla laajasti menestyvä tyytyväisten jäsenten 
seura. JNV tarjoaa harrastajille runsaasti erilaisia voimisteluliikuntatunteja sekä 
joukkuevoimistelun, kilpa-aerobicin ja tanssillisen voimistelun tasokasta valmen-
nusta. Kilpailla ja harrastaa voi seuramme kautta monella eri tasolla. Haluamme 
olla laadukas huippu-urheilijoiden seura, mutta mahdollistaa kilpailemisen ja 
harrastamisen kaikille. Kun pieni jumppakoululainen on seuramme jäsen vielä 
Ikiliikeikäisenä, olemme onnistuneet.

Toivon kaikille reipasta ja voimistelullista syksyä!

Riikka Peuha
puheenjohtaja
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Jyväskylän Naisvoimistelijoista osal-
listui suuri joukko voimistelun ystä-
viä Suomi Gymnaestradaan Turussa. 
Nuorimmat osallistujat olivat 6–vuo-
tiaita, reippaita voimistelijan alkuja. 
Neljä päivää Turussa sujui nopeasti 
harjoitellen, alueeseen tutustuen 
ja osallistuen erilaisiin näytöksiin. 
Tapahtuma päättyi suurenmoiseen 
ja nautinnolliseen pääjuhlaan, Tun-
ne liike -kenttänäytökseen, jossa 
esiintyi yhteensä 5400 voimistelijaa 
edustaen koko elämänkaarta.

JNV:läisiä näkyi monissa eri kent-
tänäytösohjelmissa:  nuorimmat 
esiintyivät Salaperäinen labyrintti  

-kenttänäytöksessä, tanssill isen 
voimistelun naisia esiintyi Elämän 
voima- ja Energian ympäröimä -oh-
jelmissa. Energian ympäröimässä oli 
myös mukana nuoria joukkuevoimis-
telijoita. Ääretön liike -ohjelmassa 
esiintyi SM-tason joukkuevoimiste-
lijoi- tamme.

Kansainväliset vieraat saapuivat 
rikastuttamaan tapahtuman oh-
jelmaa, Valko-Venäjän Queens ja 
latvialainen Art Insight nähtiin mm. 
Lumo-finaalissa Marli-Areenalla. 
Yksi puheenaiheeksi ja suursuosi-
kiksi noussut ryhmä saapui Japa-
nista. Japanilaista huippuosaamista 

SUOMI GYMNAESTRADA 

Voimistelun Suomi 
Gymnaestrada 

kokosi kesäkuun 
alussa Turkuun  

10 000 
voimistelijaa 

ympäri Suomen 
mutta myös 

ulkomaita  
myöten. 

Turku 7.–10.6.2018  

Kannustushuutomme 
Hei jee, JNV!
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oli tarjolla hallinäytöksessä “Rock, 
rauha ja rakkaus” Marli-Areenalla. 
Kokushikan Universityn miesvoimis-
telijat toivat Turkuun japanilaisen 
erikoisuuden, miesten rytmisen voi-
mistelun. Tätä upeaa kokemusta ei 
kannattanut jättää kokematta, vaan 
liput oli hommattava näytökseen.

JNV:n Gymppi 

JNV:n Gympin eli tapahtumavastaa-
van Gymnaestradaan mahtui paljon 
säpinää ja touhua, mutta päällimmäi-
senä kuitenkin ikimuistoisia elämyk-
siä, yhteisöllisyyttä ja hulvattoman 
hauskoja hetkiä. JNV:stä osallistui 
tapahtumaan yhteensä 182 henkeä. 
Voimistelijoitamme esiintyi neljässä 
eri kenttäohjelmassa ja kaupunkila-
voilla, kilpailimme Lumo-finaalissa, 
ja lisäksi mukana oli mahtava joukko 
alaikäisten voimistelijoiden huoltajia. 
Lähes 30 joukkuevoimistelujoukku-
eesta ja tanssillisen voimistelun 
ryhmästä oli edustusta, eli voimiste-
lijoita saatiin innostumaan mukaan 

laajalti yli joukkuerajojen. Tapah-
tuman valmistelut alkoivat jo alku-
syksystä 2017, ja suuri ja hajanainen 
osallistujajoukko toi mukanaan jon-
kin verran haasteita tiedottamisen 
ja järjestelyiden suhteen. Onneksi oli 
maailman paras Gymppipari Riikka, 
jo kahden suurtapahtuman vankal-
la kokemuksella. Järjestettiin infoja, 
markkinoitiin, hoidettiin ilmoittautu-
misia, varattiin hotelleja, kartoitet-
tiin huoltajia, tilattiin ja jaettiin ta-
pahtumavaatteita, esiintymisasuja, 
-välineitä ja lippuja. Sähköposteja 
sähköpostien perään, muutoksia, 
tarkistuksia. Vielä muutama lisälippu 
ja erikoisruokavalio, vielä parit har-
joitukset, kisapassien jako, ja vihdoin 
reissuun! 

Bussissa matkalla Turkuun. Edessä 
keskellä Tarja Rasimus-Järvinen, yksi 

Turun Gymnaestrada kenttäohjelman 
koreagrafeista. 

Avajaismarssin lähtöä odottelevat 
tanssillisen voimistelun ryhmä Leidit. 
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Paikan päällä kaikki sujuikin mel-
ko mallikkaasti; tapahtumarekvisiitta 
saatiin jaettua, ja suurimmat harmit 
taisivat olla rikkoutuvat tapahtuma-
reput sekä puuttuva avajaismarssin 
seurakyltti. Kolme vuorokautta Turun 
voimistelukuplassa hurahti uskomat-
toman nopeasti, eikä aika riittänyt 
näkemään ja kokemaan kaikkea. 
Riemukkaan kurinalaisissa kenttä-
ohjelmaharkoissa toisinaan paleltiin 
ja toisinaan hikoiltiin peruukeissa, 
välissä kiirehdittiin syömään, harjoi-
teltiin muodostamaan kaikkein upein 
oksa päätösjuhlan kenttämaiseman 
puuhun, taas jonotettiin ja syötiin. 
Äkkiä katsomaan Japanin poikien 
uskomaton näytös, sitten Lumo-fi-
naaliin nauttimaan Ajattarien kauden 
viimeisestä kisasuorituksesta - lop-
putuloksena tunnetta ja tapaturmaa. 

Iltaisin tanssahtelua Tapahtumato-
rilla, ja päivän päätteeksi majoitus-
koulun ruokalaan suklaata syömään. 
Oma perhe oli välillä teillä tietämät-
tömillä, mutta apuhuoltajat hoitivat 
homman. 

Parasta suurtapahtumissa on yh-
dessäolo voimisteluystävien kanssa, 
mutta myös uudet tuttavuudet ja 
kohtaamiset oman ja toisten seu-
rojen osallistujien kanssa. Gympin 
roolissa pääsi tutustumaan moneen 
kivaan tyyppiin JNV:ssä! Turun kau-

punki järjesti Suomen Joutsenella 
Gympeille kiitosillallisen, mutta paras 
kiitos Gymppiurakasta olivat JNV:n 
porukan iloiset ilmeet, ja ”Miten me-
nee” -kysymyksiin vastaus ”On tosi 
kivaa!”.

Ensikertalainen  

Musiikki soi kovaäänisistä. Ympä-
rilläni on paljon hymyileviä ihmisiä. 
Kaikilla on samanlainen asu yllä. 
Aurinko paistaa, välillä vilvoittava 

”Parasta suurtapahtumissa on yhdessäolo 
voimisteluystävien kanssa, mutta myös 
uudet tuttavuudet ja kohtaamiset oman ja 
toisten seurojen osallistujien kanssa.”

Kenttäohjelmassa Elämän voima esiintyi suuri joukko 
seuramme tanssillisen voimistelun ryhmistä.
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tuuli löyhyttää hiuksia. Nurmikenttä 
kutittaa paljaita varpaita. Ilmassa 
on odotusta, jännitystä, ihmetystä, 
riemua ja iloa. 

Harjoittelemme yhdessä kenttäoh-
jelmaa, jota on harjoiteltu kotisaleilla 
talven aikana ahkerasti. Kenttäohjel-
man paikkamerkkejä on paljon. Toi-
von löytäväni omat paikkani. Kuun-
telen tarkasti koreografin ohjeita. 
Viime hetken muutoksiakin on luvas-
sa. Kumpa oppisin ne. Jes! Muistin ja 
osasin. Harjoitukset menivät hyvin. 
Olen ylpeä itsestäni ja muista kenttä-
ohjelmaan osallistujista. Harjoitukset 
ovat tältä päivältä ohi. Nyt voi lähteä 
hyvillä mielin kohti tulevaa esitystä.

Edessä on kenttäohjelman esiin-
tyminen. Tunteet ovat vahvoja. Kul-
jemme käsi kädessä kohti aloitus-
paikkoja. Vatsassa lentelee perhosia, 
kämmenet hikoavat ja hengitän sy-
vään. Selän takaa kuuluu ”tsemp-
piä, kohta mennään”. Ympärillä nä-
kyy täysinäiset katsomot ja ihmiset 
taputtavat tahdissa. Tuttu musiikki 
alkaa soida, jännitykseni vaimenee 
ja annan musiikin viedä liikkeestä 
toiseen. Esitys on aivan liian pian 
ohi. Niin ihanaa se oli. Tämä tunne 
on saatava kokea uudelleen. Itävalta, 
täältä tullaan! 

Nuoret 

Moi! Me ollaan Vilma ja Aava ja har-
rastetaan joukkuevoimistelua kilpa-
tiimissä. Me lähdettiin mukaan Suo-
mi Gymnaestradaan, koska olimme 
molemmat vuoden 2015 World Gym-
naestradassa ja pidimme tapahtu-

masta kovasti. Päädyttiin Energian 
ympäröimä-kenttäohjelmaan oman 
joukkueemme mukana ja ohjelmaa 
on työstetty omien treenien ohella jo 
loppusyksystä asti. Ohjelmaa on ollut 
mukava työstää ja lähdimme innolla 
esiintymään sillä Gymnaestradaan!

Suomi Gymnaestrada oli mahtava 
kokemus ja oli kivaa tehdä kenttä-
ohjelmaa isolla porukalla! Oli paljon 
nähtävää ja tehtävää joka päivälle. 
Kenttäohjelman harjoittelun lisäksi 
olemme nähneet monia eri voimis-
telulajeja ja niiden kilpailuja sekä eri 
artisteja mm. Abreu ja Alex Mattson. 
Kiersimme myös tapahtumatorilla eri 
kojuja. Kävimme myös tutustumassa 
Turun upeaan keskustaan! Aava ma-
joittui koulumajoituksessa ja Vilma 
vuokra-asunnossa. Kiitos kouluma-
joituksesta henkilökunnalle!

Kiitämme vielä kaikkia tapahtuman 
järjestäjiä, gymppejä jotka mahdol-
listivat osallistumisemme tapahtu-
maan ja muita voimistelijoita seu-
rasta!

”Esitys on aivan liian pian ohi. Niin ihanaa 
se oli. Tämä tunne on saatava kokea 
uudelleen. Itävalta, täältä tullaan!”

Energian ympäröimänä -ohjelma

Pääjuhlan Tunne liike -ohjelmassa esiintyi 
yhteensä 5400 voimistelijaa edustaen 
koko elämänkaarta. 
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Salaperäinen labyrintti



Ex-Siriuslaiset 

Entiset Siriuksen voimistelijat va-
littiin esiintymään Suomi Gymna-
estradan Mikään ei mun hulluuttani 
muuta -teatterinäytökseen JNV:n 
100-vuotisjuhlanäytökseen tehdyl-
lä ohjelmalla ”Ihminen tarvitsee ih-
mistä”. Tähän tilaisuuteen tartuttiin 
innoissamme hieman vaihtuneella 
kokoonpanolla. Harjoitellessa kävi 
pieniä vastoinkäymisiä, kun sat-
tui luunmurtumaa ja nivelsiteiden 
katkeamista, mutta ohjelma saatiin 
kuitenkin esityskuntoon ja kahdek-
san Ex-Siriusta lavalle. Turun kau-
punginteatterin lavalla esiintyminen 
oli kokeneillekin esiintyjille elämys. 
Upeaa Tarja Rasimus-Järvisen ja Tiia 
Järvisen koreografiaa oli nautinnol-
lista voimistella kahden täyden teat-

teriylöisön sekä televisiokameroiden 
edessä. Hienoa oli myös kuulla paljon 
kehuja ja kiitoksia yleisöltä, nautinto 
oli ollut siis molemminpuolista.

Tanssillisen voimistelun 
osaajat

Aurora päätti tehdä Gymnaestra-
dan Lumo-finaaliin uuden ohjelman, 
jossa päästäisiin iloittelemaan kun-
nolla. Musiikiksi valikoitui Kalevau-
va.fi:n Jyväskylä-kappale ja esiin-
tymisasuksi opiskelijahaalarit. Kun 
saimme mahdollisuuden päästä Lu-
mo-tapahtuman lisäksi esiintymään 
myös kaupunkilavoille, lupauduimme 
epäröimättä, sillä itse tehtyä ohjel-
maa haluttiin päästä esittämään 
useampaan otteeseen. Esiinnyimme 
kahdella eri lavalla, Vähätorilla 

JNV sai lasten ja nuorten sekä 
aikuisten tähtiseuramerkin.

Ex-Siriuksen voimistelijoita. 
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sekä Tuomiokirkon torilla, joilla mo-
lemmilla pääsimme tekemään oh-
jelmamme kahteen kertaan sekä 
tanssimaan Gymnaestradan tapah-
tumatanssin. Ohikulkijoita kerääntyi 
mukavasti katsomaan esityksiä, ja 
oli mukavaa huomata kuinka iloinen 
ohjelmamme sai katsojat jatkamaan 
matkaansa hymyssä suin.

Kadonneiden Poikien 
kultainen kausi 

Kadonneet Pojat kilpailivat kuluneen 
kauden aikana Suomen Voimistelulii-
ton Gym for Life -sarjassa yhteensä 
kolmessa eri kilpailussa. Kisasuo-

rituksia teimme kahdella eri ohjel-
malla, mikä toi oman haasteensa ja 
mausteensa kauden harjoitteluun. 

Normaalia pidempi kilpailukausi sai 
päätöksensä Suomi Gymnaestradas-
sa Turussa, jossa järjestettiin myös 
valtakunnallinen Lumo -finaali. Sel-
keäksi tavoitteeksi asetimme kul-
takategorian saavuttamisen. Kisa-
suoritus sujui erinomaisesti yleisön 
huikean kannustuksen tukemana. 
Tavoite saavutettiin ja tuloksena oli 
kultakategoria. Tämän lisäksi Ka-
donneet Pojat palkittiin vuoden 2018 
koko Gym For Life -sarjan voittajina. 
Tunnelma Tapahtumatorin päälaval-
la järjestetyssä palkintojenjaossa oli 
uskomaton ja JNV:n paikalla olevien 
osallistujien kannustus unohtuma-
tonta. Koko sarjan voiton myötä 
saimme kutsun myös Rock, Rauha ja 
Rakkaus -näytökseen, joka televi-
sioitiin YLE TV2 -kanavalla.

Tästä on hyvä jatkaa - nähdään 
2019 Dornbirnissä World Gymna-
estradassa ja 2022 seuraavassa 
Suomi Gymnaestradassa! 

Sanna Nuija, Tuuli Laajalahti, 
Sanna Vesala, Aava Kinnunen, 

Vilma Väli-Torala, Elina Natunen 
ja Jouni Taskinen

Sirius

Kadonneet Pojat
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Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä 
luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena 
on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltai-
nen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, 
joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset 
(lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältö-
vaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. 
Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista 
jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tu-
kea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. 

Jyväskylän Naisvoimistelijat ry on saanut sekä 
aikuisten että lapset & nuoret osa-alueen 
Tähtimerkin

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää 
aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa 
palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen 
kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huo-
miota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laa-
jempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, 
ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, 
suunnitellumpaa ja turvallisempaa. 

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki puolestaan viestii 
siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittä-
vän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura 
täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, 
ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yh-
dessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa 
jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa! 

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara 
suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjel-
malla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä 
ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suoma-
laisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja 

Jyväskylän Naisvoimistelijat ry loistaa Tähtiseurana 

Jyväskylän Naisvoimistelijat ry on 
hyväksytty mukaan Tähtiseura-
laatuohjelmaan. Tähtiseura on 
Olympia-komitean, lajiliittojen 
ja aluejärjestöjen uusi seurojen 
laatuohjelma, joka tukee suomalaisen 
urheilun keskeistä vahvuutta: 
seuratoimintaa. Laatuohjelma 
auttaa seuroja kehittämään sen itse 
valitsemia osa-alueita modernien 
työkalujen ja toimintatapojen avulla 
yhdessä muiden laatuseurojen kanssa. 

liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina 
huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen 
avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjel-
man tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön 
johtaja Pekka Nikulainen. 

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille 
ja uusille seuran jäsenille 

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta 
nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiiril-
leen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ket-
terästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille 
liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden 
tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. 

– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on 
paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja 
saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymäl-
lä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen 
ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri 
toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Täh-
tikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo 
Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja 
innostuneena. 

Suomen Olympiakomitea 2018 
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1. Riikka Peuha

2. Lasten aloitettua 

voimistelun päädyin 

itsekin pitkän tauon 
jälkeen tanssillisen 
voimistelun pariin, Ajattariin.

3. Olen toiminut äitinä, voimistelijana, jojona, 
talkoolaisena, kisajohtoryhmäläisenä ja 
Gymppinä. Hallitustyöskentely tuo uuden 
näkökulman seuratoimintaan ja vastuun 
lisäksi enemmän vaikutusmahdollisuuksia.

4. Olen hyvin otettu ja kiitollinen saamastani 
luottamuksesta tullessani valituksi 
hallitukseen ja puheenjohtajaksi. 
Lupaan tehdä parhaani ollakseni tämän 
luottamuksen arvoinen.

Hallitus 

2018–2019 esittäytyy

1. Kuka olet? 
2. Miten olet päätynyt JNV:hen?
3. Mikä sai sinut innostumaan 

hallitustyöskentelystä?
4. Terveiset jäsenille

1. Meri Hokkanen, voimisteluun hurahtanut 
tuore fysioterapeutti. 

2. Lapsena kävin JNV:n harrasteryhmissä 

ja tanssiharrastuksen päätyttyä päädyin 
takaisin seuraan. Apuohjaajana toimimisen 
myötä rupesin myös itse ohjaamaan ryhmiä. 

3. Hallitustyöskentely mahdollisti uuden 
mielenkiintoisen roolin seurassa. 

4. Nautitaan yhdessä voimistelun riemusta!

1. Mikko Markkanen, intohimoinen voimistelun 
puolestapuhuja, höntsäliikkuja ja elinikäinen 
yrittäjä.

2. Tyttären joukkuevoimisteluharrastus toi 
minut mukaan JNV:n touhuun jo vuosia 
sitten, toki suurseuran nimi ja maine oli 
tuttuja jo entuudestaan. Sitoutuminen 
JNV:hen nousi vielä uudelle tasolle, kun itse 
ymmärsin kokeilla lajia KP:n riveissä.

3. Minut on helppo houkutella tällaisiin 
hommiin, olen kehittämisaddikti.

4. Suuressa seurassa on paljon voimaa, mutta 
kolikolla on myös aina kääntöpuoli. Koko 
seuran toiminnan tekeminen näkyväksi on 
jo haastavaa ja seurahengen ylläpitäminen 
vaatii jo isommin erilaisia toimenpiteitä.

Mikko 
Markkanen Meri 

Hokkanen

Riikka 
Peuha
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1. Moikka! Olen Essi Hirvimäki, 
valmennan seurassa kahta joukkuetta 
joukkuevoimistelun Kilpatiimissä ja 
harrastan itse lajia naisten sarjan Wiola 
-joukkueessa.

2. Ensimmäisen kerran olin mukana 
toiminnassa äiti-vauvajumpassa, sitten 
jumppakoulussa ja nyt jo monta vuotta 
joukkuevoimistelun puolella.

3. On mukavaa tehdä hommia itselle tärkeän 
seuran hyväksi ja päästä mukaan toimintaan 
myös pintaa syvemmälle!

4. Toivottavasti ensi vuodesta tulee taas huippu 
jumppavuosi!

1. Olen Riia Nurro, 
22-vuotias 
opiskelija Jyväskylän 
yliopistosta. Voimistelu 
on kuulunut elämääni jo 
yli 10 vuotta – niin  
valmentajan kuin voimistelijan 
roolissa. 

2. Muutin opiskeluiden perässä Jyväskylään 
ja löysin tanssillisen voimistelun Aurora-
joukkueen, jossa voimistelen nyt neljättä 
vuotta.

3. Pidän siitä, kun saan vaikuttaa asioihin ja 
kehittää jotain uutta. Hallituksessa nämä 
asiat toteutuvat. 

1. Susanna Majava

2. Tyttären harrastuksen kautta. 

3. Kun minua aikoinaan pyydettiin mukaan 
hallitukseen, en kauaa miettinyt sillä 
minusta on kiva tehdä töitä yhteisen seuran 
eteen samanhenkisten ihmisten kanssa. 
Hallituksessa olen ollut 
vuodesta 2012.

1. Kari Korhonen

2. Lapset alkoivat 
harrastaa 
joukkuevoimistelua 
7 vuotta sitten.

3. Pieni mahdollisuus vaikuttaa.

Susanna 
Majava

Kari 
Korhonen

Taina 
Puikkonen

Riia 
Nurro

Essi 
Hirvimäki

1. Taina Puikkonen, ikuinen voimistelufani, 
kaikenlaista harrastava, ison perheen 
omaava opetusalan ammattilainen. 

2. Aikanaan opiskelupaikka löytyi Jyväskylästä 
ja siinä samassa siirryin JNV:n riveihin 
voimistelemaan lapsuudesta asti muutenkin 
voimisteltuani. 

3. Ex-puheenjohtaja Eeva on taitava puhumaan 
ympäri ;)
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”Psyykkinen, henkinen, mentaali-
nen, psykologinen… rakkaalla lap-
sella on monta nimeä. Onko kyse 
kuitenkin rakkaasta lapsesta monine 
lempinimineen, vai kenties urheilun 
osa-alueesta, joka on edelleen hie-
man epäselvä”, näin kirjoittivat Lee-
na Matikka ja Martina Roos-Salmela 
kirjassaan Urheilupsykologian perus-
teet (Matikka & Roos-Salmela, 2012). 
Mielestäni Matikka ja Roos-Salmela 

Mitä on 

psyykkinen valmennus?
osuvat naulan kantaan, sillä samasta 
aiheesta puhutaan monilla eri nimillä, 
mutta selkeää ja yhtenäistä käsitystä 
mitä se sisältää, on vaikeampi löytää.

Oma näkemykseni valmennuk-
sesta lähtee aina ihmisen näkemi-
sestä kokonaisuutena. Hyvinvointi 
ja suorituskyky koostuvat monista 
tekijöistä ja psyykkinen valmennus 
on yksi osa kokonaisuutta. Psyykki-
sestä valmennuksesta puhuttaessa 

on tärkeää ymmärtää, että kyse ei ole 
siitä, että olisi ongelmia, vaan siitä, 
että jokapäiväiset asiat tehtäisiin 
entistä paremmalla tasolla. Kyse on 
siis oman toiminnan kehittämisestä, 
sillä samalla tavalla kuin fyysiset- ja 
lajitaidot, niin myös psyykkiset taidot 
vaativat harjoitusta. Tässä vaiheessa 
onkin hyvä käydä läpi yleisiä myyt-
tejä, joita psyykkisestä valmennuk-
sesta on.
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Myytti 1) Psyykkinen 
valmennus on vain niille, 
joilla on ongelmia

Korjaus: Psyykkinen valmennus 
sopii kaikille, jotka haluavat ke-
hittää omaa hyvinvointiaan ja 
suorituskykyään

Myytti 2) Psyykkinen 
valmennus tarjoaa 
nopeita ratkaisuja 
ongelmiin

Korjaus: Kuten muidenkin tai-
tojen harjoittaminen, niin myös 
psyykkinen valmennus vie oman 
aikansa ja tärkeimpinä element-
teinä ovat säännöllisyys ja jat-
kuvuus. Nopea oppiminen ja 
kehittyminen ovat mahdollista, 
mutta niiden lupaaminen ky-
seenalaista.

Myytti 3) Psyykkinen 
valmennus on vain 
ammattiurheilijoille

Korjaus: Kuten kohdassa 1. mai-
nittiin, psyykkinen valmennus 
soveltuu kenelle vain. Tärkeintä 
on oma halu kehittää itseään 
haluamaansa suuntaan.

Myytti 4) Psyykkinen 
valmennus on ”hokkus-
pokkus”-temppuja

Korjaus: Psyykkisessä valmen-
nuksessa ei käytetä taikatemp-
puja (ainakaan itse en niitä 
osaa). Psyykkisessä valmennuk-
sessa tulisi käyttää tieteellisesti 
toimiviksi todettuja menetelmiä, 
mutta tärkein työkalu olet sinä 
itse. Valmentajan tarkoituksena 
on auttaa löytämään itsestäsi 
merkitys tekemiseen ja kehittää 
jokapäiväistä toimintaa.

Mistä on kyse?

Nyt kun olemme käyneet läpi, mitä 
psyykkinen valmennus ei ole, niin 
voimme käydä läpi, mistä ainakin 
minun mielestäni on kyse. Omassa 
työssäni olen pyrkinyt painotta-
maan oman parhaan työstämistä ja 
sen esiintuomista jokapäiväisessä 
tekemisessä. Kun pienet asiat pys-
tytään tekemään tällä viikolla yhden 
prosentin paremmin kuin viime vii-
kolla, ne tulevat pitkässä juoksussa 
viemään paljon eteenpäin. Valmen-
nukseni tavoitteena on, että valmen-
nettava tulee tietoisemmaksi omista 
ajatus- ja toimintamalleistaan. Näin 
ollen hänen on mahdollista vaikuttaa 
elämäänsä ja löytää keinoja, jotka 
edesauttavat hyvinvointia, kehittä-
vät vahvuuksia ja työstävät kehitys-

kohteita. Energian säätely ja suun-
taaminen ovatkin usein keskeisiä 
asioita valmennettavan menestyksen 
ja hyvinvoinnin kannalta. Uskon myös 
vahvasti arvolähtöiseen valmennuk-
seen. Tällä tarkoitan, että on tärkeä 
tiedostaa, mitkä ovat sinulle tärkeitä 
asioita ja mikä tekee tavoitteestasi 
merkityksellisen. Toimimalla omien 
arvojemme pohjalta olemme toden-
näköisemmin motivoituneempia sekä 
tyytyväisempiä (HOT; Hayes, Stro-
sahl, & Wilson, 1999).

Valmennusympäristön 
luominen

Valmennuksen tarkoituksena on 
myös vaikuttaa valmennusympäris-
töön ja motivaatioilmastoon. Kysy-
mys kuuluu, miten luoda urheilijalle 

motivoiva ympäristö, jossa on kui-
tenkin riittävän korkea vaatimustaso. 
Lähestyn asiaa itsemääräämisteori-
an (Deci & Ryan, 1985) kautta, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa urheili-
joiden sisäistä motivaatiota ja lisätä 
urheilijoiden omaa vastuullisuutta 
ja tehdä heistä itsestään oman ke-
hityksensä ”moottori”. Kauden alus-
sa olemme yhdessä valmentajien ja 
pelaajien kanssa luoneet joukkueen 
yhteisen ”matkan”, jossa pelaajat 
ovat päässeet itse luomaan heidän 
toimintansa kulmakivet, eli asiat, joi-
den avulla tulemme menestymään. 
Seuraava tärkeä kysymys on, mitä 
menestyminen tarkoittaa? Mieles-
täni menestymistä ei tulisi katsoa 
puhtaasti tulosten kautta, vaan pi-
kemminkin jokapäiväisen harjoittelun 
kautta. Oman parhaansa tekeminen 
kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mut-
ta ilman tietoista pysähtymistä ja 
asian huomioimista se on haastavaa. 
Mieti esimerkiksi viimeistä viikkoa 
työssäsi. Pystytkö sanomaan, että 
todella teit oman parhaasi viime vii-
kolla? Joukkueen yhteisen ”matkan” 
rakentamisen kautta pelaajat ovat 
itseohjautuvasti luoneet omat stan-
dardinsa. Tämän avulla riittävä vaa-
timustaso saadaan luotua pelaajien 
autonomian kautta, eikä valmentajan 
kontrollin kautta. 

JNV:n valmennuksen kanssa olem-
me pyrkineet erityisesti lisäämään 
pelaajien itsetuntemusta. Pelaajien 
omaan asennoitumiseen olemme 
käyttäneet muun muassa Stanfordin 
yliopiston professori Carol Dweckin 
teoriaa kasvun asenteesta. Kasvun 
asenteessa taidot nähdään proses-
sina ja kehitettävinä ominaisuuksina. 
Oli haluamasi taito mikä tahansa, niin 
kovalla työllä pystyt siinä kehitty-
mään.

Asia pähkinänkuoressa

Toivottavasti tämä kirjoitus auttoi si-
nua saamaan paremman käsityksen 
psyykkisestä valmennuksesta. Oma 
näkemykseni korostaa arkisten asioi-
den kehittämistä pienten muutosten 
kautta. Tekemällä pieniä muutoksia 

Myytit psyykkisestä valmennuksesta
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pääsemme pysyvään muutokseen, 
joka vie sinua kohti tavoitettasi. 
Yleisimpiä psyykkisen valmennuksen 
työkaluja ovat muun muassa tavoit-
teen asettelu, itsearviointi, mieliku-
vaharjoittelu sekä keskittymis- ja 
rentoutumisharjoitukset. Psyykkiset 
taidot ovat siis harjoiteltavissa ja 
kehitettävissä olevia taitoja, siinä 
missä muutkin taidot, mutta ne eivät 
korvaa tärkeää kokonaisuutta, vaan 
nimenomaan tukevat sitä.

Kuinka valmentaja Tarja 
Rasimus-Järvinen koki 
psyykkisen valmennuksen 
viime vuonna?

Psyykkinen valmennus on toiminut 
joukkuetta yhdistävänä tekijänä, kun 
olemme säännöllisesti kokoontuneet 
keskustelemaan asioista sekä teke-
mään yhteisiä toiminnallisia harjoi-
tuksia. Valmentaja Aleksi on toiminut 
paitsi urheilijoiden myös valmenta-
jien mentorina, voittamalla iloisella, 
kuuntelevalla ja sallivalla olemuksel-
laan kaikkien luottamuksen. Olemme 
pystyneet liittämään valmennuksen 
aiheet meneillään olevaan harjoitus- 

ja kilpailukauteen ja tätä kautta saa-
neet työkaluja myös salilla tehtävään 
fyysiseen ja psyykkiseen valmennuk-
seen sekä kilpailutilanteisiin.

Keskustelevalla otteella koko jouk-
kue on saatu itse oivaltamaan asioi-
ta. Jokainen on voinut itse napata 
itselleen juuri ne tärkeimmät omaan 
valmentautumiseen ja elämään so-
pivat niksit. Loimme yhdessä tälle 
kaudelle projektin nimeltään Tais-
to. Taisto oli matka, jolla oli erilaisia 
etappeja ja johon kaikki sitoutuivat.

Urheilijoiden ja valmentajien 
kommentteja, kuinka 
psyykkinen valmennus on 
näkynyt käytännössä?

Urheilijoiden kertoman mukaan he 
ovat saaneet apua arjen hallintaan, 
he ovat oppineet pysähtymään ja 
elämään hetkessä, keräämään voi-
mavaroja. He ovat myös oppineet 
tunnistamaan tunteitaan ja vaikut-
tamaan asenteisiinsa. Luottamus 
omaan tekemiseen ja menestymisen 
mahdollisuuksiin kasvoi. Tämä kaikki 
näkyi hyvänä jaksamisena ja keskit-
tymisenä harjoituksissa, fokus salil-

la oli täysin voimistelussa. Pitkään 
ja kovaan kauteen riitti voimavaroja 
ja toisaalta niiden hiipuessa osattiin 
löytää keinoja voimien takaisin saa-
miseen.

Joukkuevoimistelun kilpailutilan-
teessa on tärkeää luottaa osaami-
seensa, pystyä näyttämään suuresti 
tekniset, vaativatkin liikkeet, syttyä 
esiintymään sekä eläytymään ja silti 
olemaan hetkessä tehden liike ker-
rallaan. Sain myös itselleni valmen-
tajana työkaluja näihinkin asioihin. 
Kilpailuissa joukkue pystyi näyttä-
mään osaamisensa ja venymään 
parhaimpaansa jännittävissä ja tär-
keissä tilanteissa. 

Aleksi Tossavainen

Lähteet: 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general 
causality orientations scale: Self-determination 
in personality. Journal of research in personality, 
19(2), 109-134.

Dweck, C. (2012). Mindset: The New Psychology 
of Success. London: Robinson.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (toim.). 
(1999). Acceptance and commitment therapy: 
An experiential approach to behavior change. 
New York: Guilford Press.

Matikka, Leena & Roos-Salmi, Martina 
(toim.): Urheilupsykologian perusteet. 
Liikuntatieteellinen seura, 2012.20



Siriuksen 
voimistelijoiden 
mielipide 
psyykkisestä 
valmennuksesta
Olemme kahden vuoden ajan saaneet 
tavallisen voimisteluvalmennuksen 
lisäksi psyykkistä valmennusta. Se 
on tavoitteiden noustessa ja naisten 
sarjaan sekä etenkin edustusjoukku-
eeseen siirryttäessä tullut tarpee-
seen. Laji vaatii vahvaa psyykkistä 
puolta, sillä kaikki treeni kulminoituu 
kolmeen minuuttiin kisamatolla, ja 
paineet ovat siinä tilanteessa kovat. 

Psyykkisessä valmennuksessa 
olemme tehneet harjoituksia stres-
sinhallintaan liittyen: hiljaiset kes-
kittymisharjoitukset ja mielikuvat 
kisatilanteesta. Näitä harjoituksia 
on hyödynnetty myös treeneissä, 
kisoissa ja vapaa-ajalla. Harjoitus-
ten myötä itsevarmuutemme on li-
sääntynyt, mikä on saatu näkymään 
kilpailumatolla. 

Olen Johanna Harju, kohta 42-vuotias uusia haasteita 
kaipaava ikiliikkuja. Olen tehnyt töitä liikunta- ja 
hyvinvointialalla pitkään ja elantoni siitä olen saanut jo 
viimeiset 12 vuotta. Tällä hetkellä työssäni olen ohjaaja, 
valmentaja ja liikunta-alan yrittäjä. Tälle haastavalle 
ja monipuoliselle alalle olen ponnistanut jo nuorena 
Raumalta. Rauman naisvoimistelijat on kasvattiseurani 
ja siellä oman voimistelu-urani ohella olen ohjannut 
ja valmentanut jo 14-vuotiaasta saakka. Rakkaus 
seuratyöhön on siis minussa syvällä. Niinpä muutettuani 
Jyväskylään vuonna 1998 etsin ensimmäisenä itselleni 
seuran, etsin Jyväskylän naisvoimistelijat, josta tulikin 
turvasatamani uudessa kaupungissa. Tuolloin aloin 
valmentaa joukkuevoimistelijoita ja lasteni syntymän 
jälkeen ohjasin aikuinen-lapsi -ryhmiä sekä aikuisten 
ryhmäliikuntaa. Vaikkakin elämä on hetkellisesti vienyt 
muihin haasteisiin, on Jyväskylän naisvoimistelijoilla 
aina ollut erityinen paikka sydämessäni. Ja sainhan 
voimistella Ajattarissakin yhden kauden!

Tällä hetkellä olen innostunut, tarmokas, valmis ja 
vähän jännittynytkin. On ihanaa vihdoinkin päästä 
aloittamaan työ Jyväskylän naisvoimistelijoiden 
harrasteliikunnan päällikkönä. Tämä tuleva syksy on 
minulle aivan erityinen, koska saan jakaa sen teidän 
kaikkien kanssa. Olen iloinen päästessäni seuraan, 
jossa halutaan tarjota laadukkaita sekä monipuolisia 
liikuntapalveluita vauvasta seniori-ikäisiin. Meidän 
seuraamme ovat tervetulleita kaikki! 

Salilla tavataan ja tullaan tutuiksi!

Jumppaterveisin,

Johanna Harju

Uusi harrastepäällikkö esittäytyy

Harjoitusten myötä 
itsevarmuutemme 
on lisääntynyt, mikä 
on saatu näkymään 
kilpailumatolla. 

Olemme suunnitelleet arkeamme 
helpommaksi ja oppineet laittamaan 
asiat tärkeysjärjestykseen urheilun 
kannalta. Psyykkisessä valmennuk-
sessa on keskusteltu esimerkiksi 
valmennuksesta ja kauden välita-
voitteista. Näistä asioista ei aina 
ehditä puhumaan, joten on ollut hyvä 
päästä purkamaan ajatuksia vapaas-
ti. Psyykkinen valmennus on siis ollut 
meille todella hyödyllistä sekä jouk-
kueena että yksilöinä.
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Paljon puhutaan, että 
vapaaehtoistyö / talkootyö alkaisi 
olla katoavaa kansanperinnettä, 
osittain se pitää varmasti 
paikkansa, mutta silti koko 
ajan uusia tekijöitä ilmaantuu 
joukkoomme. Monet urheiluseurat 
painivat kuitenkin tämän asian 
tiimoilta haasteiden parissa.

Fakta, joka saattaa usein unohtua 
on, että ilman vapaaehtoisia ei 
olisi todennäköisesti olemassa 
ainuttakaan urheiluseuraa tai 
tapahtumaa. Vapaaehtoisten 
tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.

Tapahtumissa on erilaisia 
työtehtäviä, jotka sopivat 
kaikille, on ruokailutoimintaa, 
toimitsijoita, rakennusväkeä, 
järjestyksenvalvontaa, lipunmyyntiä 
yms. 

Vapaaehtoistoimintaa tarvitaan 
edelleen, mitä oma seuramme 
olisi, jollei toiminnassa olisi 
vapaaehtoisia ja talkoolaisia? Kiitos 
siitä kuuluu teille kaikille!

Sanna Nuija

Muutamia vapaaehtoisia on 
haastateltu parilla kysymyksellä:  

1.  Kuka olet?
2.  Miten olet päätynyt JNV:hen?
3.  Minkälaisissa tehtävissä olet 

toiminut?
4.  Mukavin muistosi 

vapaaehtoistyöskentelystä?

Jouni

1. Jouni Väli-Torala

2. Esikoistytär aloitti voimistelu-uransa 
JNV:n temppukoulusta ja siitä eteenpäin 
jatkaessaan joukkuevoimistelijaksi veti 
vähitellen perheenkin syvemmälle lajin 
pariin. Myös nuorempi tytär innostui lajista.

3. Olen ollut useissa JNV:n järjestämissä 
tapahtumissa järjestyksenvalvojana. 
Lisäksi talkookokemusta on tapahtumien 
pystyttämisestä ja purkamisesta, 
erikoisalana mattojen roudaaminen. 
Joukkueen talkoissa olen perehtynyt mm. 
inventaarion ihmeelliseen maailmaan. 

4. Suurissa tapahtumissa kuten 
voimistelupäivät tai Likkojen lenkki on 
ollut erityinen tunnelma ja ne ovat jääneet 
parhaiten mieleen. Monet talkootöiden 
kautta tulleet tuttavat ovat myös olleet 
tärkeitä.

Vapaaehtoistyön parhaat puolet



Marika

1.  Olen Marika Lausamo-Väisänen. 

2.  Seuran toiminnassa olen mukana tyttäreni 
harrastuksen kautta, jo kuudetta vuotta. 
Itse olen ollut seurassa voimistelemassa 
1980-luvulla, joten voimistelukipinä on jo 
sieltä lähtöisin. 

3.  Toiminnassa olen ollut mukana jojona, 
talkoolaisena kilpailutapahtumissa (esim. 
mattojen imuroinnissa, somistuksessa, 
sisäänheittäjänä, tuomareiden 
ruokahuollossa, lipunmyynnissä, jne.) sekä 
Hopeaharppauksen työryhmässä parina 
vuonna. 

4.  Mukavia muistoja on monta, mutta tulee 
mieleen se helpotuksen tunne, kun se 
Hopeaharppaus sujuikin oikein hyvin, mitä 
oli ensimmäisen kerran touhuamassa oikein 
työryhmässä. Hymyn tuo huulille edelleen 
tämän vuoden JNV:n pikkuporkkanat. 
Hopeaharppauksessa osaa ujostutti (omat 
varpaat on kaikista mielenkiintoisinta), osa 
on rohkeita esiintyjiä (liikkuivat koko ajan), 
osan taas tarvitsee puhua pälpättää (“mä olen 
poRRRkkana”) koko ajan ja osa haaveilee, 
niin että piti saatella jonon jatkoksi kun 
menivät esiintymään. 

Anssi

1. Olen Anssi Kvick 43-vuotias voimistelija. 

2. Seuraan olen päätynyt lasten kautta. 
Jokaisen lapseni kanssa olen käynyt aikuinen 
lapsi jumpassa. Myös lapset ovat innostuneet 
voimistelusta ja voimistelevat eri ryhmissä. 
Itse olen osallistunut viimeiset pari vuotta 
Kadonneet Pojat -ryhmään.

3.  Osallistunut talkoisiin useaan kertaan. 
Mattojen roudaus varmaan tutuinta. Myös 
osallistuminen näytöksiin eri rooleissa.

4. Varmasti JNV 100-vuotisesitys Paviljongissa.

Laura

1.  Laura Natunen

2. Aloitin pienenä vanhempi-lapsi -jumpasta 
ja päädyin eri harrasteryhmien kautta 
joukkuevoimistelun Tähtöset -joukkueeseen. 

3. Oman urheilu-urani päätyttyä siirryin 
valmentamaan. Valmentamisen lisäksi 
olen kuulunut KiVa-tiimiin, toiminut 
kisajohtoryhmissä, talkoolaisena, tehnyt 
koreografioita seuran näytöksiin ja vaikka 
mitä muuta. 

4. Mukavia muistoja on tosi paljon ja niihin 
liittyy aina ihanat ihmiset ja hyvä tekemisen 
meininki - yhdessä. Yhtenä mukavana 
muistona voisin kuitenkin mainita JNV:n 
100-v. juhlanäytöksen ja sen onnistumisen 
niin mahtavasti. 
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Teija

1. Teija Neuvonen-Matilainen

2. Voimistelevien tyttärien myötä. 
JNV: n monipuolisilla jumpilla olen 
käynyt jo vuosien ajan ennen tytärten 
voimisteluharrastuksen alkua. Kaikki kolme 
tytärtä on kilpavoimistellut JNV:llä usean 
vuoden ajan, pisimmillään yli kymmenen 
vuotta. Tänä keväänä päättyi viimeisenkin 
tyttären voimistelu-ura ja alkava 
valmentajaura JNV:ssä hänen siirtyessä 
opintojen pariin. Voimisteluharrastus 
kuitenkin perheessä jatkuu, nimittäin kun 
lapset lopettaa niin vanhemmat aloittaa. 
Itse voimistelen Ajattarissa ja lasten iskä-
Pekka Kadonneissa Pojissa. Voimistelu on 
ollut meidän perheen juttu, jonka myötä 
innostuimme harrastamaan lajia itsekin.

3. Olen toiminut joukkueenjohtajana tyttärien 
joukkueissa mm. Violassa ja yhtenä kautena 
jopa kahdessa joukkueessa yhtä aikaa. 
Pidän talkootyöskentelystä ja olenkin ollut 
useasti mukana JNV:n kisajärjestelyissä 
Kisajohtoryhmässä, talkookahvioissa 
ja seuran omien kisojen ensiapupisteen 
vastuuhenkilönä.

4. Mukavia muistoja on kaikista tapahtumista, 
mutta ehkä muutaman vuoden takainen 
kausi kaiken kaikkiaan, kun talkoilimme 
Viola-joukkueen kanssa ahkerasti 
erinäisissä tapahtumissa aina Sataman 
Yö -tapahtumasta sekä Neste Rallista 
seuran omiin kisakahvioihin ja lähdimme 
Italian Riccioneen Festival del Sole 
-voimistelutapahtumaan. Ahkera talkoilu 
saavutti mukavan ja muistorikkaan 
matkan. Talkoilu tuo uusia ystäviä, hyvää 
mieltä sekä nostattaa seurahenkeä. 
Vapaaehtoistyöskentelyssä on yhdessä 
tekemisen meininki.

Mirkku

1. Olen Mirkku Korhonen – yhden aerobiccarin 
ja yhden joukkuevoimistelijan äiti sekä 
yhden Kadonneen Pojan vaimo.

2. Lapset toivat tullessaan.

3. Olen ollut joukkueenjohtajana, 
kisajohtoryhmissä, majoituskouluvastaavana, 
reippaana talkoolaisena milloin missäkin 
inventaarioissa, liikenteenohjauksissa, 
näytösten järjestämisessä, ilmapallon 
täyttämisissä, kahvin myynnissä jne. Mutta 
tärkein tehtäväni on olla kannustava 
JumppaMutsi! <3 KKK! (=kannusta, kuskaa, 
kustanna)

4.  Gymnaestrada Helsingissä kesällä 2015 
oli ehdottomasti rankin, mutta myös 
heittämällä antoisin vapaaehtoistyörupeama. 
Unohtumattomia hetkiä yövalvonnassa, 
siivousvuoroissa, huoltojoukoissa 
unohtuneita esiintymiskankaita lavalle 
juoksuttamassa sekä tietenkin niissä 
lukuisissa näytöksissä katsomon puolella. 
Vieläkin tulee kylmät väreet, kun sitä 
kokemusta ajattelee. Kun työskentelen 
vapaaehtoisena lasteni harrastuksen parissa, 
saan olla lähellä heitä. Osa sitä maailmaa 
mikä on heille tärkeintä juuri nyt. Siksi tulen 
olemaan tavalla tai toisella mukana tässä 
touhussa ainakin niin kauan kuin lapseni 
voimistelevat. :)
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Tiedätkö, mikä on 

Jyväskylän Naisvoimistelijoihin perustettiin Uskollisuuden kilta 
vuonna 1984. Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä 

ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Uskollisuuden killassa 
toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton 

arvoihin ja toimintaan. Jokaisen killan tulee kuulua Voimisteluliiton 
jäsenseuraan. Killan toiminta sisältää mm. liikuntaa, tapaamisia, 

retkiä, esitelmiä jne., jotka on tarkoitettu killan jäsenille ja kutsusta 
myös muille.

Haluaisitko liittyä Uskollisuuden kiltaan?

Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta johonkin 
Voimisteluliiton jäsenseuraan kuulunut sekä nykyinen että entinen 

jäsen. Jos sinua kiinnostaa liittyminen, ota yhteyttä killan kiltaäitiin 
Tuula Elorantaan (050 339 0106) tai rahakirstun vartijaan  

Irma Kovalaan (044 524 1041). 

Meillä oli elokuussa kulttuurimatka Mäntän taideviikoille yhdessä 
TiVoLi:n (Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura) ja Palokan 

Ilon kiltalaisten kanssa. Järjestämme myös yhdessä Sydän-Suomen 
kiltapäivät keväällä 2019.  Vierailemme JNV:n killan vanhimpien 

kiltasisarien luona merkkipäivinä. Tapaamisissa pidämme tärkeänä 
ystävyyttä ja tutustumista kaikkiin killan jäseniin. Tänä kesänä 

osallistuimme Suomi Gymnaestradaan Turussa. Osa meistä esiintyi 
kenttänäytöksessä ja kaupunkilavaesityksessä Leidien ryhmän 

mukana. Gymnaestradasta jäi mieleen upeat tunnelmat.

Uskollisuuden kilta?

Ottaisimme sinut 
erittäin mielellämme 

joukkoomme!

Terkuin, 

Tuula ja Irma
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Tanssillinen voimistelu on kiehtovia 
koreografioita, musiikin ja liikkeen 
synnyttämiä kertomuksia, jotka he-
räävät eloon treenisaleilla, näytök-
sissä tai kilpailuissa. Joukon voimaa, 
josta syntyy kokonaisuus. Esiintymis-
tä, iloa ja elämyksiä – niin harrasta-
jille kuin katsojillekin.

Tanssillinen voimistelu on 
ilmaisullista liikettä

Tanssillinen voimistelu on tanssin ja 
voimistelun yhdistävä, suomalaiseen 
naisvoimisteluun pohjautuva laji, joka 
liikuttaa suurta joukkoa suomalaisia 
nuoria ja varttuneempiakin naisia. 
Tanssillisen voimistelun moni-ilmei-
syys tarjoaa sekä harrastajille että 
ohjaajille runsaasti vaihtoehtoja ja 
haasteita. Lajia on mahdollisuus har-
rastaa kevyesti tai tavoitteellisem-
min, ja harrastamisen lisäksi tarjolla 
on erilaisia mahdollisuuksia esiinty-
miseen ja kilpailemiseen.

Tämän lajin sielu ja sydän ovat 
keskustalähtöisyydessä ja liikkeen 
virtaavuudessa, joihin yhdistyvät 
liikunnan lisäksi rytmisyys, luovuus, 
esteettisyys ja ilmaisullisuus. Perus-
voimistelutaidot muodostavat lajin 
pohjan, jonka lisäksi harjoitellaan 
oikeanlaista keskustaliikuntatekniik-
kaa ja liikkeiden ja hengityksen sitou-
tumista toisiinsa. Vartalotekniikan 
rinnalla harjoitetaan jalkatekniik-
kaa ja hyppyjä sekä erilaisia fyysisiä 
ominaisuuksia, kuten liikkuvuutta ja 

voimaa. Tanssillisen voimistelun oh-
jelmissa korostuu esiintyjien ilmai-
sullisuus ja ohjelman kokonaisvaltai-
suus, joten tekniikan harjoittamisen 
ohella on tärkeää paneutua myös 
esiintymiseen erilaisin ilmaisu- ja 
luovan liikunnan harjoittein.

Tanssillista voimistelua on 
yhtä monta tapaa harrastaa 
kuin on harrastajaakin

Tanssillinen voimistelu on erittäin 
suosittu harrastemuoto voimistelu-
seuroissa. Harrastajilla on mahdol-
lisuus osallistua mm. Voimisteluliiton 
Voimistelun ja tanssin Lumo -tapah-
tumiin, joissa lukuisat eri tanssityylit 
ja voimistelulajit kohtaavat. Vuosit-
tain järjestettävissä Lumo-alueta-
pahtumissa ja valtakunnallisessa 
finaalissa voi tanssillisen voimiste-
lun ryhmät osallistua Gym for Life 
-sarjaan.

Jyväskylän 
Naisvoimistelijoiden 
tanssillisen voimistelun  
lasten ryhmät

Lasten tanssillisen voimistelun jouk-
kue Adessa perustettiin syksyllä 2017 
suuren kysynnän vuoksi. Joukkuees-
sa aloitti 11 innokasta tyttöä iäl-
tään 8–12 v. Syksyllä treenasimme 
paljon perusasioita kuten ilmaisua, 
vartalonhallintaa, vaakoja, jalkatek-
niikkaa sekä hyppyjä. Kartoittama-
ton-koreografiaa työstimme Suomi 
100 v. -teemalla ja kävimme kisoissa 
Iisalmessa sekä Vaajakoskella. Tytöt 
saivat hienoa esiintymiskokemusta, 
onnistumisen kokemuksia ja ilon het-
kiä joukkueena sekä yksilöinä. Esiin-
tymiskokemusta karttui myös seuran 
Kisakatselmuksesta.

Keväällä 2018 Adessa-joukkue 
sekä tanssillinen voimistelu oli saa-
nut jalansijan seuraamme ja uusia in-

Tanssillinen voimistelu
Se voi alkaa 
tarinasta, musiikista 
tai liikkeestä. 
Valmiiksi se syntyy 
ilon, taidon ja 
tunteen kautta. 
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Jos tanssillisen 
voimistelun lasten 

ryhmät kiinnostavat, 
niin paikkoja 

joukkueisiin voi kysyä 
ensi kaudelle. 

Lapsella olisi hyvä 
olla taustaa tanssista, 

voimistelusta tai 
joukkuevoimistelusta.

LISÄTIETOJA: 

Tiina Sarjula 
JNV:n tanvo-vastaava

tiina.sarjula@jnv.fi 
044 984 2049

nokkaita tyttöjä tuli mukaan. Kevään 
kokoonpanossa voimisteli 16 tyttöä, 
iältään 9–12 v. Jatkoimme samalla 
ohjelmalla, muokattuna versiona. 
Koreografiassa koitettiin ottaa huo-
mioon yksilötasolla voimistelijoiden 
osaamista, sekä pistää haasteita so-
piva määrä ohjelmaan. Kävimme ki-
soissa Palokassa, Mäntyharjulla sekä 
Oulussa. Oulun kisa taisi olla ainakin 
tytöistä mieluisin, koska olimme ho-
tellissa yötä. :) Joukkue pääsi myös 
seuran Kisakatselmuksessa, että 
Kevätnäytöksessä tuomaan osaa-
misensa esille. 

Joukkue on upeasti edustanut 
seuraamme kuluneen vuoden aika-
na, valmentajat Anni ja Tiina ovat 
saaneet olla hyvin ylpeitä tytöistä. 
Syksyllä 2018 joukkue jaetaan niin, 
että Adessa joukkueessa voimiste-

levat 8–11-vuotiaat ja uusi nuorten 
12–15-vuotiaiden joukkue nimetään 
syyskauden alussa. Uusia innokkaita 
voimistelijoita saimme joukkueisiin 
kokeilutreenien kautta kuusi tyttöä.

Molemmat joukkueet odottavat in-
nolla uutta kautta ja sen mukanaan 
tuomia haasteita sekä muutoksia. 
Adessa joukkueessa vastuuvalmen-
tajina toimivat Anni Hemminki sekä 
Meri Hokkanen, molemmilla on pitkän 
linjan tanssillisen voimistelun koke-
mus ja he voimistelevat itse myös 
kilpailevassa Aurora-joukkueessa. 
Nuorten joukkueen vastuuvalmen-
tajana toimii Tiina Sarjula, jolla on 
tanssillisesta voimistelusta kokemus 
jo 16 vuoden ajalta sekä voimisteli-
jana kisajoukkueissa, että valmen-
tajana ja tuomarina jo vuosien ajan.

Tiina Sarjula
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