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Tervetuloa uudistuneen Kuperkeikan pariin!

 

Onpa hienoa, että meillä on pienen tauon

jälkeen jälleen oma JNV:n julkaisu.

Sähköiseen Kuperkeikkaan siirtyminen on 

nykyaikaa ja toki myös taloudellisesti hyvä

juttu. Ennen kaikkea tämä on ekologisesti

järkevää; on hienoa löytää

ympäristöystävällisempiä tapoja toimia.

Valtavan isot kiitokset markkinointi- ja

viestintätyöryhmälle Kuperkeikan

uudistamisesta ja tuottamisesta.

 

Syksy on hurahtanut  vauhdilla ja

vauhdikkaasti. Halli on täyttynyt päivittäin

innokkaista voimistelijoista taaperoista iki-

liikkujiin.  Kilpailulajimme joukkuevoimistelu,

kilpa-aerobic ja tanssillinen voimistelu sekä

harrasteliikunnan monipuolinen tuntitarjonta

antavat kaikille mahdollisuuden nauttia

voimistelusta. Erityisen ylpeä olen meidän

Voikkasutina -ryhmästämme! Mitäpä kaikkea

onkaan ehtinyt tapahtua? Ainakin uusia

taitoja, punaisia poskia, hikikarpaloita, naurua,

uusia kavereita, yhdessäoloa, halliöitä,

kisajännitystä, onnistumisia, epäonnistumisia,

suuria tunteita, kokouksia, karkailevia palloja,

keilan kokoisia koloja seinässä, uusia

seuravaatteita, vääränlaisia nutturaverkkoja,

voimistelumatolta kerättyjä strasseja,

ennätyspisteitä, uusia temppuja, talkoita ja

vaikka mitä muuta. Tarkemmat kuulumiset ja

saavutukset voimme lukea tästä

Kuperkeikasta.

Puheenjohtajan
tervehdys

Toimintaamme ohjaamassa ovat seuramme

arvot: vapaaehtoisuus, ihmisläheisyys,

yhteisöllisyys ja laadukkuus. Näihin pyrimme

ja näitä vaalimme. Kiitos kun olet mukana.

Yhdessä me tulemme toteuttamaan meidän

vision: JNV on laadukkain, halutuin ja laajasti

menestyvä tyytyväisten jäsenten

voimisteluseura.

 

Rauhallista Joulua toivotellen,

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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Kuperkeikka on Jyväskylän

naisvoimistelijoiden oma jäsenlehti. Sitä

on julkaistu jo vuosikymmenten

ajan. Pääosin Kuperkeikan

toimittaminen on ollut seuramme

työntekijöiden vastuulla, mutta juttuja

lehteen on kirjoittanut myös paljon

muita seuratoimijoita aina

valmentajista talkoolaisiin.

 

Kuperkeikka on löytänyt paikkansa

jäsenistön sydämestä sen ollen heidän

mielestään yksi tärkeimmistä ja

pidetyimmistä JNV:n

viestintäkanavista. Kuperkeikasta on

voinut lukea mm. tarinoita ja

kokemuksia menneen kauden

tapahtumista, henkilöesittelyjä ja

teemahaastatteluita.

Kuperkeikka
uudistuu

Aiemmin Kuperkeikka on julkaistu
painettuna lehtenä kahdesti vuodessa -

syksyisin ja keväisin. Nyt Kuperkeikka on
kuitenkin kokemassa pientä murrosta
sen siirtyessä verkkojulkaisuksi ja
enemmän uutiskirje-tyyppiseksi.
 

Myös uuden Kuperkeikan toimittaminen
on siirtymässä seuran työntekijöiltä
enemmän seuran markkinointitiimin
vastuulle. Uusi julkaisumuoto
mahdollistaa julkaisun helpommin ja
kustannustehokkaammin kuin painettu
lehti. Maailman muuttuessa yhä
sähköisempään suuntaan, on meidänkin
seurattava kehitystä. Vaikka julkaisutapa
muuttuukin, jäsenkirjeen tarkoitus on
kuitenkin yhä sama - tiedottaa seuran
jäsenistölle tärkeistä asioista ja
tapahtumista, sekä jakaa kaikille
muistoja ja tarinoita yhteisistä
kokemuksista. Ylläpitää mahtavaa JNV-

henkeä siis! Kuperkeikalla on keskeinen
rooli seuramme monipuolisen
toiminnan esittelyssä. Sen tarkoituksena
onkin pitää esillä kaikkea mahdollista
toimintaa, jota seura tarjoaa. Mahdollisia
juttuideoita voi ehdotella seuramme
markkinointitiimille!Juhlavuoden jäsenlehti vuodelta 2017

Laura Natunen
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Tanssillinen voimistelu,

tuttavallisemmin TanVo, on suosittu ja
nopeasti kasvava laji
voimistelupiireissä. Sen ydin on
suomalaisessa naisvoimistelussa, jossa
tärkeinä elementteinä ovat virtaavuus
ja keskustalähtöisyys. Tanssillisessa
voimistelussa yhdistyy voimistelun
tavoitteellisuus ja rytmisyys sekä
luovuus, ilmaisullisuus ja esteettisyys.
Se on siis kokonaisvaltaista liikuntaa,

jossa hyödynnetään monipuolisesti
musiikkia ja koreografista osaamista.

Tanssillinen voimistelu tarjoaa niin
harrastajille kuin katsojillekin iloa,

elämyksiä ja upeita kokemuksia.

 

Tanssillisen voimistelun kasvu näkyy
esimerkiksi kilpailujen määrän kasvuna.

Harrastajilla on mahdollisuus osallistua
useasti vuodessa lajin omiin kilpailuihin
sekä Lumo-tapahtumiin, joissa useat eri
tanssi- ja voimistelulajit kohtaavat.
Tanssillisen voimistelun omissa
kilpailuissa kisataan eri sarjoissa, joita
ovat 8-11-vuotiaat, 12-15-vuotiaat, 16-19-

vuotiaat, yli 20-vuotiaat ja yli 50-

vuotiaat. Tanssillista voimistelua voi siis
harrastaa lähes kaiken ikäiset ja laji
onkin tunnettu laajasta ikäskaalastaan.

Kisoissa näkee poikkeuksetta paljon
eri-ikäisiä kilpailijoita; nuorimmat ovat
pieniä koululaisia, vanhimmat 80-

vuotiaita voimistelijakonkareita.

 

Tanssillista voimistelua voi harrastaa
kevyesti tai tavoitteellisemmin ja
tarjolla on paljon erilaisia
mahdollisuuksia esiintymiseen ja
kilpailemiseen.

Jyväskylän naisvoimistelijoista löytyy joukkueita

moneen lähtöön. Voimistelijan ikä- ja taitotaso

huomioiden omia taitojaan pääsee kehittämään

joko harraste- tai kilpatasolla.  Kaiken kaikkeaan

voisi todeta, että TanVo on monipuolinen, hieno

ja sukupolvet yhdistävä laji! Innolla jäämme

odottamaan, mitä tanssillisen voimistelun

rintamalla tapahtuu tulevaisuudessa…

L a j i e s i t t e l y
T a n s s i l l i n e n
V o i m i s t e l u
Ilona Haukka 
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Joukkue-esittelyssä

Ensimmäisenä joukkue-esittelyvuorossa on tanssillisen voimistelun yli
20-vuotiaiden sarjassa kilpaileva Aurora. Aurora on perustettu vuonna 2013, josta
lähtien se on kisannut aktiivisesti tanssillisen voimistelun kilpailuissa ympäri Suomen. Tänä
syksynä Aurora sijoittui tanssillisen voimistelun valtakunnallisissa kisoissa Turussa upeasti
pronssille (3/14) uudella koskettavalla ohjelmallaan “Hyvästit, joita en tahtonut jättää”. Keväällä
auroralaiset suuntaavat voimistelukisojen lisäksi myös Kuopiossa järjestettävään kovatasoiseen
Polkuja -tanssikilpailuun haasten itseään uudenlaisen tanssikoreografian parissa.

Aurorassa voimistelee 12 taitavaa ja innokasta voimistelijaa, joilla on valtava halu kehittyä lisää
ja nauttia tanvon tuomasta tunteesta, riemusta ja virtaavuudesta. Auroran valmentajana toimii
Elina Meklin, jolla on pitkä historia lajin parissa. Elina kannustaa voimistelijoita haastamaan

itseään ja yrittämään parhaansa, tuoden kunkin vahvuudet esiin!

 

Aurora treenaa tavoitteellisesti kaksi kertaa viikossa ja lisäharjoituksia pidetään
mahdollisuuksien mukaan aina ennen kisoja. Harjoituksissa valuu hien lisäksi toisinaan jopa
kyyneleet, mutta vain puhtaasti nauramisesta tai voimakkaasta ilmaisusta johtuen.

Auroralaiset pitävät joukkueen parhaimpina puolina hyvää yhteishenkeä ja kannustavaa
ilmapiiriä, joka treeneissä ja kisamatkoilla vallitsee.

AURORA

Ilona Haukka
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16. World Gymnaestrada järjestettiin heinäkuussa

Itävallan Dornbirnissä. JNV:stä osallistujia oli reilut 30kpl.

Noin puolet osallistujista esiintyi kenttäohjelmissa

“Elämän voima” ja “Energian ympäröimä”.

SM-tiimin voimistelijoista koottu kokoonpano

esiintyi omalla kaupunkilavoille rakennetulla

ohjelmakokonaisuudellaan.

M u i s t o j a  D o r n b i r n i n  G y m n a e s t r a d a s t a
Laura Natunen, Anni Härkönen ja Kerttu Reivi 

7
 



SM-tiimin lavaesityksessä esiintyneet Anni ja Kerttu kertoivat, mitkä olivat heidän mielestään

kohokohdat reissulta.
 

Anni: Kaikista mukavinta reissulla oli omat esiintymiset kaupunkilavoilla. Pääsimme esiintymään

kolmessa eri kaupungissa ja jokaisessa esityksessä oli oma tunnelma. Myös Gymnaestradan avajaiset jäi

mieleen. Ne jouduttiin siirtämään myöhemmäksi ensimmäiselle päivälle sattuneen ukkosmyrskyn

vuoksi.  Kivaa oli myös Suomi-pinssien vaihtelu ja yhteiskuvat eri maista tulleiden toisten

voimistelijoiden kanssa. Saimme ystäviä eri puolilta maapalloa! Yhtenä päivänä kävimme myös vuoren

päällä sijainneella näköalapaikalla hissillä, josta oli upeat maisemat.

M u i s t o j a  D o r n b i r n i n  G y m n a e s t r a d a s t a  j a t k u u . . .

Kerttu: Jo itse matkaaminen Dornbirniin bussilla

Munchenista oli elämys, sillä matkalla oli hienot
vuoristomaisemat, joita ihailimme bussimatkan
ajan. Mukavaa oli päästä esiintymään
kaupunkilavoilla, sillä yleisö oli niin hienosti mukana.

Oli myös hienoa päästä seuraamaan muiden
esityksiä, kuten Japan ja Asian friends sekä FIG-gaala
-iltanäytöksiä. Myös avajaiset ja finaali olivat hienoja
kokemuksia, kun niissä näki, kuinka paljon
tapahtumassa oli osallistujia!Mieleen jäi
näköalatasanteella käyminen. Oli jännittävää
matkata kondoli-hissillä vuoren päälle ja ylhäältä oli
upeat maisemat Dornbirnin alueelle! Yhteiset
illanvietot majoituskylässämme Höchstissä oli
ihania. Höchstin kaupunkilavalla oli joka ilta
esityksiä. Oli myös kivaa käydä yhdessä päivällisellä
eri ravintoloissa. Yhtenä iltana kävimme ostamassa
piknik-eväät ja menimme retkelle puistoon.

 

Seuraava World Gymnaestrada järjestetään
30.7.-5.8.2023 Amsterdamissa, Alankomaissa. JNV:stä
ollaan varmasti lähdössä jälleen mukaan isolla
porukalla, joten laitahan aika jo muistiin! JNV-hallilla
on kiirinyt myös huhu, että yhden väli-
Gymnaestradan jälkeen Amsterdamiin olisi jälleen
tavoitteena saada JNV:n oma hallinäytös...
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K i l p a i l u t u l o k s i a
Syyskaudella JNV:n joukkueet ja yksilöt kilpa-aerobicissa, joukkuevoimistelussa ja tanssillisessa voimistelussa
ovat taas kiertäneet ympäri Suomea kisareissuilla ihailtavan innokkaasti ja myös menestyksekkäästi. Tässä
koottuna syksyn 2019 kilpailukauden kohokohtia. Lisäksi nuoremmista joukkuevoimistelun ikäluokista (Minit
2014, X-, Z- ja F-ikäluokat) joukkueita osallistu Stara-tapahtumiin.
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S a t u j o u l u n ä y t ö s  -  L e i j o n a k u n i n g a s
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