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Jokaisesta vastoinkäymisestä voi löytää jotakin

hyvää – niin tästäkin koronaviruksen

aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Me

JNV:läiset emme vaivu epätoivoon, vaan

löydämme uusia tapoja, mahdollisuuksia ja

ideoita. Näytämme yhteisöllisyyden voiman ja

selviämme. Ilman meidän sitoutuneita,

idearikkaita, ammattitaitoisia  ja vastuullisia

valmentajia ja ohjaajia tämä ei olisi

mahdollista. Suuret kiitokset teille kaikille!

 

Tässä vain meidän perheestä muutamia

esimerkkejä: Lotta treenasi aamulla

korttipakan avulla: kolmosella käsilläseisontaa,

ristillä punnerretaan ja pata vitosella viisi

niskaseisonta-jännehyppyä. Nyt on vuorossa

Z-joukkueen päälläseisontahaaste

vessapaperirullan kanssa. Naurua on riittänyt!

Veeralla on juuri menossa Skype-treenit koko

joukkueen voimin.  Aivan mahtavasti

valmentajat ovat ideoineet mitä

kekseliäämpiä treenijuttuja. Ryhmäliikkujille

on myös tarjolla omat kotitreenit

verkkosivuillamme. Les Mills-tuntien lisäksi

meidän omat ohjaajamme ovat videoineet

meille omia treenejä. Tekniikka on valjastettu

hienosti monin eri tavoin palvelemaan

valmentamista ja ohjaamista.

Puheenjohtajan
tervehdys

Toki kevään tapahtumien peruminen tuo
meille taloudellisia haasteita. Tulomenetys on
merkittävä isoimpien kulujen säilyessä
ennallaan. Uskon vahvasti, että keksimme
keinot tästäkin selviämiseen.

 

Perheillä on nyt enemmän yhteistä aikaa ja
se on tietenkin hyvä juttu. Nautitaan yhdessä
auringosta ja ulkoilusta.

 

Pysykäähän terveinä!

Riikka

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Kilpailu ja valmennus

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Riikka Peuha

Taina Puikkonen

Kari Korhonen

Essi Hirvimäki

Meri Hokkanen

Riia Nurro

Mikko Markkanen

Teija Neuvonen-Matilainen

Tanja Kääriäinen

Hallitus 2019-2020
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Koronavirustilanne vaikuttaa nyt jokaisen
suomalaisen arkeen. Urheiluseurat ovat nyt
tiukan paikan edessä.

 

Nyt sinäkin voit olla omalla panoksellasi mukana
varmistamassa JNV:n toiminnan jatkumisen!

Haluamme jatkossakin liikuttaa lapsia ja aikuisia,

tarjota nuorille mahdollisuuden jatkaa rakkaan
lajinsa parissa sekä tavoitella unelmiaan
turvallisessa ja tutussa ympäristössä kaiken
epävarmuuden jälkeen! Tehdään tämä puristus
yhdessä, jotta meillä kaikilla on seura, johon
palata.

 

Jos sinulla on mahdollisuus ja halu auttaa, nyt
jos koskaan on mitä mainioin hetki olla osa JNV-

perhettä ja liittyä kannatusjäseneksi. Voit itse
valita tukesi summan.

 

Kannatusjäsenyys yksityishenkilöt alkaen 20€ ja
Kannatusjäsenyys yritykset alkaen 100€.

 

Tilinumero FI51 5290 0220 3465 95
Viestikenttään "kannatusjäsen2020"

 

Käythän täyttämässä kannatusjäsenlomakkeen
netissä. https://jnv.fi/seura/kannatusjaseneksi/

H a l l i t u s  t i e d o t t a a
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JNV:n hallitus ja työntekijät haluavat auttaa

ikääntyneitä seuramme jäseniä tässä

haastavassa yhteiskunnan tilanteessa.

 

Haluatko sinäkin? Jos haluat auttaa

hallituslaisten mukana, ilmoita halukkuutesi

jommalle kummalle alla olevista henkilöistä

tekstiviestillä tai soittamalla. Kiitos jo etukäteen!

 

Tarvitsetko apua? Jos koet tarvitsevasi
kaupassakäyntiapua, soita jompaan kumpaan

alla olevista numeroista. Käymme mielellämme

kaupassa ja toimitamme ostokset kotiisi.

 

Ilolla auttaen, koko JNV:n hallituksen puolesta,

 

Kari Korhonen 050 5184810

Taina Puikkonen 050 4920583

https://jnv.fi/seura/kannatusjaseneksi/


Kilpa-aerobiccarit järjestivät helmikuussa leirin,

jossa kouluttajana toimi Espanjalainen Noemi
Irurtia. Noemi Irurtia on kokenut
ammattivalmentaja Espanjasta ja oli ilo saada
hänet Suomeen ja Jyväskylään vierailemaan.

Leirille osallistuivat oman seuran kilpa-

aerobiccareiden lisäksi urheilijoita myös
Kuopion reippaan voimistelijoista, Tampereen
sisusta ja Seinäjoen voimistelijoista. Kolmen
päivän leiri sisälsi Noemin treenien lisäksi myös
seuramme valmentajien pitämiä treenejä.

Leirillä saatiin paljon vinkkejä lajitekniikan,

fysiikan ja vaikeusliikkeiden treenaamiseen
sekä leiri sisälsi mm. myös improvisaatiota ja
psyykkistä valmennusta.

 

Leirin yhteydessä Noemi teki seuramme
edustusurheilijalle Nea Hukkaselle uuden
kilpailuohjelman, jolla hän kilpailee nyt kevään
kilpailuissa naisten yksilösarjassa.

L a j i e s i t t e l y s s ä
K i l p a - a e r o b i c
Tiia Finne
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Kilpa-aerobic on yksi JNV:n kolmesta

kilpailulajista. Kilpa-aerobicin

kilpailuohjelmassa energinen,

tanssillinen koreografia yhdistyy

vaativiin vaikeusliikkeisiin, kuten

hyppyihin, punnerruksiin ja

voimaosiin. Laji vaatii urheilijalta

luovuutta ja esiintymisrohkeutta sekä

voimaa, liikkuvuutta, koordinaatiota ja

anaerobista kestävyyttä.

 

Kilpa-aerobicissa voidaan kilpailla

yksilöinä, trioina ja ryhminä.

Mahdollista on myös kilpailla mies-

naispareina sekä Aerodance-sarjassa.

Suomessa kilpailutasoja on kaksi:

kilpasarja ja SM-sarja. Näissä sarjoissa

kilpaillaan Aerobic Cup-kilpailuissa

sekä SM- ja Kilpasarjojen

mestaruuskilpailuissa. Osa Cup-

kilpailuista  ja mestaruuskilpailut

toimivat samalla myös

karsintakilpailuna kansainvälisiin

arvokisoihin, joihin valitaan Suomen

edustajat kilpailumenestyksen

mukaan.

 

Seurassamme on tällä hetkellä kolme

tiimiä: Minitiimi, Kilpatiimi sekä

Edustustiimi. Urheilijoita yhteensä on

noin 30. Nuorimmat harrastajat

harjoittelevat 2 kertaa viikossa sekä

vanhimmat 5-6 kertaan viikossa.

Toukokuussa järjestämme

kokeilutreenit, jonne kaikki halukkaat

ovat tervetulleita kokeilemaan kilpa-

aerobicia!

Kuva: Anna Tanninen



Olen Nea Hukkanen ja minun lajini on kilpa-aerobic. Aloitin aerobicin kahdeksan vuotiaana eli
lajin parissa vuosia on kertynyt jo yhdeksän. Minut laitettiin jo aivan pienenä jumppakerhoon,

kun energiaa tuntui riittävän loputtomiin asti. Kotona minut löysi aina joko oven karmeista
kiipeilemästä tai portaista roikkumasta. Pienenä kokeilinkin monia eri harrastuksia mm.

pesäpalloa, jalkapalloa, yleisurheilua ja balettia. Telinevoimistelun aloitin kuusi vuotiaana ja
harrastin sitä viisi vuotta eli muutaman vuoden vielä aerobicin kanssa lomittain ennenkuin
päätin siirtyä kokonaan aerobiciin, koska aika ei riittänyt enää molempiin. Suuret treenimäärät
jo nuorena kehittivät huomattavasti monia ominaisuuksia, joista on paljon hyötyä vielä
nykyäänkin.

 

Kiinnostuin aerobicista sen näyttävyyden ja vauhdikkuuden takia. Parasta lajissani onkin sen
monipuolisuus ja korkealla intensiteetillä tekeminen. Voimatreeni ja akrobatia ovat ehdottomia
suosikkejani ja vaikeusliikkeistä A-ryhmän liikkeet eli räjähtävää voimaa vaativat punnerrukset,
helikopterit ja high-V:t lempiliikkeitäni.

Tämän hetkisiä saavutuksiani ovat triolla SM-hopea ja EM-edustuspaikka Inka Kolhon ja Maija
Jalosen kanssa vuonna 2017. Yksilöohjelmalla parhaita saavutuksiani ovat cup kisan voitto AG2
eli 15-17-vuotiaiden SM-sarjassa sekä EM-kisapaikka Azerbaijanin Bakuun vuoden 2019 keväällä.

Tämä kisamatka onkin ollut tähän astisen urheilu-urani huippukohta. Kisasuoritukseen sain
todella vapautuneen olon ja onnistunut suoritus oikeutti 12. sijaan.

 

Nyt kuitenkin katseet on käännetty kohti naisten sarjaan siirtymistä. Uuden ohjelman minulle teki
Noemi Irurtia Espanjasta. Ohjelma on huomattavasti vaikeampi kuin edelliset ja myös tyyliltään
hieman erilainen. Olen kuitenkin todella innoissani ja tiedän, että kovalla 

työllä nämä uudet vaikeat liikkeet saa hiottua ehjäksi kokonaisuudeksi. Harmillisesti tällä kertaa
kisakauden aloitus venyy minulla loukkantumisten takia, mutta onneksi edessä on varmasti vielä
monta hyvää vuotta sennusarjassa. Tulevaisuudessa tavoitteena minulla on päästä edustamaan
Suomea arvokisoihin.
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NEA
HUKKANEN Kuva: Melogym

Voimisteluliiton vuoden paras -palkinto

jaetaan lajiasiantuntijaryhmien valintojen
perusteella kansainvälistä tulosta tehneille tai
muuten lajissaan ansioituneille urheilijoille.

Kilpa-aerobicin vuoden 2019 parhaaksi on
valittu Jyväskylän Naisvoimistelijoiden

https://jnv.fi/toimialatiimit/


B e l i d e a  o n  v u o d e n  2 0 1 9
T i m a n t t i j o u k k u e ! ! !
Anna-Elina Taskinen
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B-ikäluokan Belidea-joukkue kilpaili syyskaudella 2019 viimeistä kauttaan 10–12-v. sarjassa.

Joukkueen tavoitteena oli menestyä kilpailuissa ja sijoittua valtakunnallisesti ikäsarjansa
kärkeen.

 

Tammikuussa joukkueen voimistelijat saivat kuulla odotetun ilouutisen, kun Belidea nimettiin
Voimisteluliiton Timanttijoukkueeksi syyskauden 2019 kilpailumenestyksen perusteella.

 

Belideassa voimistelee kymmenen motivoitunutta ja taitavaa urheilijaa. Joukkuetta
valmentavat Maiju Pohjola, Anna-Elina Taskinen sekä Olivia Lappalainen.

 

Syyskaudella 2020 Belidea kilpailee ensimmäistä kertaa 12–14-v. SM-sarjassa.
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Vaikka normaali

treeniarki on

seurassamme

koronaviruspandemian

vuoksi tauolla, ei

harjoittelun jatkamisen

suhteen ole heitetty

hyppynarua nurkkaan!
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JNV:n kilpa-aerobicin,

joukkuevoimistelun ja

tanssillisen voimistelun

joukkueet ovat saaneet

valmentajiltaan mitä

kekseliäämpiä ja

monipuolisempia

kotiharjoituksia.
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Etänä on treenattu mm.

liikkuvuutta, kestävyyttä,

akrobatiaa, tasapainoja,

"korttipakkalihaskuntoa", ulkoilua,

balettia

ja vartalon liikkeitä. Tässä upeaa

kuvasaldoa voimistelijoidemme

kotitreeneistä!


