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Lämmintä syksyä!

Toiminnanjohtaja Mirja Ajanko

Make the earth move

Me teimme sen yhdessä

KIVA-leirin kuulumisia kesältä 2014

Jumppakalenterit

Tapahtumakalenteri
Elokuu
6.8. Ilmoittautuminen lasten
ryhmiin alkaa
31.8. Jumppatori Kuokkalan
Graniitissa
Syyskuu
1.9. Syyskausi alkaa
1.–7.9. Ilmainen Jumppaviikko
Lokakuu
Kisakatselmus
Marraskuu
Seuran syyskokous

KANSIKUVA: Lue juttu Siriuksen keväästä
sisäsivuilta!
(Kuva: Anna-Elina Taskinen)

Joulukuu
14.12. Lasten kausi päättyy
21.12. Aikuisten kausi päättyy

Festival Del Sole, Riccione, Italia

Mikä ihmeen JoJo?

Seuraa m
eit
tapahtum ä ja
iamme
myös Face
bookissa
!

Jumppatori
31.8.2014

Lue lisää sisäsivuilta!

Palkitut

JNV tapahtumantuottajana

KUPERKEIKKA Jyväskylän Naisvoimistelijat ry:n tiedotuslehti
jäsenille, syksy 2014 Julkaisija: Jyväskylän Naisvoimistelijat ry.
Päätoimittaja: Mirja Ajanko Vastaava päätoimittaja: Seuran
hallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Minna Takalo-Eskola
Painopaikka: Kirjapaino Ässä, Vaajakoski Painos: 4000 kpl

Siriuksen kausi 2013
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Seuran hallitus 2014

Eeva Aartolahti
puheenjohtaja

Liikettä syksyyn

S

euran kevätkauden loputtua olo
oli hetken helpottunut kevätnäytöksen ja SM-kisojen tohinan hellitettyä. Samantien työpöydän ”tee ennen kesälomaa”
-lista meinasi vallata ohjelmaharjoituksista
vapautuneen ajan liiankin hyvin. Leuka alkoi päivä päivältä lähestyä näppäimistöä ja
selkä kaivata voimistelun aaltoliikkeitä, ojennuksia ja taivutuksia. Onneksi melko pian
kesäiset liikuntalajit ja JNVn aikuisten jumppakalenteri toivat riittävän fyysisen aktiivisuuden istumatyöläisen arkeen. Kesän lopulla alankin taas jo hieman malttamattomana
odottaa tulevan voimistelukauden ohjelmaa
ja kesän 2015 Gymnaestrada -tapahtumaan
valmistautumista.
Voimistelu voi olla lapsesta asti jatkunut
harrastus, johon innolla palaa joka syksy.
Toisaalta mukaan pääsemisen kynnys myöhemminkin on matala. Pitkästä aikaa parhaan seuratoimintaa koskevan palautteen
sain kesällä pukuhuonekeskustelussa ennen
tuntiani. Parisenkymmentä vuotta täysin
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liikuntaa harrastamaton jäsen kertoi vasta vuosi sitten löytäneensä JNVn jumppiin.
Varovasti kevyimmistä tunneista aloittaen
hän oli innostunut osallistumaan säännöllisesti. Kiloja oli lähtenyt reilusti ja hyvinvointi
lisääntynyt huimasti!
Upeaa on, että JNVssä voimistelua voi harrastaa kaiken ikäiset ja monen kuntoiset
jäsenet. Tänä syksynä seuramme on mukana Voimisteluliiton Ikiliike-hankkeessa. Sen
myötä seura vastaa entistä paremmin myös
iäkkäämpien liikkujien tarpeisiin. Lapsille ja
nuorille JNVssä voimistelu voi olla polku jopa
huippu-urheilijaksi tai elinikäiseksi voimistelun harrastajaksi. Tai yhtä hyvin voimistelu
voi olla monipuolinen ja laadukas harrastus,
josta saa kuntoa ja taitoja johonkin toiseen
lajiin. Parhaimmillaan seuratoiminta tukee
kasvamista liikunnalliseen elämäntapaan.
Annetaan voimistelun liikuttaa meitä kaikkia
hyvässä seurassa.

Eeva Aartolahti

044 344 1919

eeva.aartolahti@gmail.com

Anne Närhi

044 544 5164

annenarhi@elisanet.fi

Mitra Raappana

0440 979 799

mitra.raappana@gmail.com

Annika Ronkainen

040 574 3810

annika.e.ronkainen@jyu.fi

Maria Poikonen

050 361 4024

poikonen.maria@gmail.com

Susanna Majava

040 557 5125

susanna@majava.net

Kukka-Maaria Sipilä

044 512 3680

kukkis_s@netti.fi

Elina Natunen

0400 985 452

elina.natunen@wippies.fi

Tiina Sarjula

040 561 9129

tiina.sarjula@hotmail.com

Y H T E I S T Y Ö S S Ä

Tervetuloa mukaan!

KUPERKEIKKA
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Mirja Ajanko

Reija Wäreen teos

toiminnanjohtaja

OF(F) COURSE
Lämmintä syksyä!

K

esäkausi alkaa olla ohi, akut on
ladattu ja syyskausi on aluillaan.
Kilpailun ja -valmennuksen kausi pyörähti käyntiin jo elokuussa
ja muilla kausi starttaa syyskuun
alusta. Omalta osaltani on aika koota ajatuksia siitä mitä ison urheiluseuran pyörittäminen tarkoittaa. Vuosi on ollut työntäyteinen
ja antoisa. Olen saanut seurata Keskisuomalaista seuratoimintaa näköalapaikalta.
On käynyt selväksi, että JNV:llä on erittäin
hyvä maine seuratoiminnan edelläkävijänä.
Laadukkaan toiminnan järjestäminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen sekä tapahtumien järjestäminen ovat aiheita, joista kuulen positiivisia mainintoja jatkuvasti. Tulokset
eivät tule itsestään vaan niiden takana on
innostusta, intohimoa, päämäärätietoisuutta ja suuri määrä joustavuutta. Jatkuvassa
muutoksessa olevalla kentällä sekä toimijat
että toimintatavat muuttuvat ja vaatimukset
lisääntyvät. Tämä vaatii toimijoilta valtavasti
myös sopeutumiskykyä uusiin tilanteisiin ja
uuden oppimista.

Jyväskylän tapaisessa opiskelijakaupungissa
nuoret aikuiset ovat liikkuvaista porukkaa.
Toimijoita tulee ja menee, mutta toiminnan
jatkuvuus on silti pystyttävä turvaamaan.
Lainatakseni erästä aktiivista seuratoimijaamme seuralla on vapaaehtoisorganisaation resurssit mutta organisaatioon kohdistuu yritysmaailman paineet ja vaatimukset.
Seuratoiminnan suurimpiin riskeihin lukeutuukin ns. hiljaisen tiedon häviäminen seurasta konkaritekijöiden jättäytyessä pois
toiminnasta uusien haasteiden pariin. Siksi
JNV kouluttaa ja tukee toimijoidensa kouluttautumista aktiivisesti. Vastineeksi saamme
motivoituneita ja sitoutuneita ohjaajia sekä
valmentajia.
Vuoden toiminnanjohtajan pestistä jäi käteen hienon kokemuksen lisäksi paljon naurua, hikeä sekä muutama hassu kyynel ja
tietysti valtavan monta uutta liikunnasta ja
liikuttamisesta innostunutta ystävää.
Suuri kiitos kuluneesta vuodesta kaikille
JNV:läisille.

Kaupungin teatterissa su 28.9.2014 klo 19
Liput 23 € lapset / opiskelijat, 28 € aikuiset
Varaa lippusi pian! Yhteydenotot Sanna Nuija gymnaestrada@jnv.fi
Eri

tanssilajien

täytyvät

kotimaiset

leikkimieliseen

mattitaidollaan:

seitsemän

heit-

Koreografioidut osiot lomittuvat improvisoituihin

am-

haasteisiin, joissa saattaa selvitä vaikkapa kuinka

persoonallista

käy BBoyn ja balettitanssijan notkeuskisassa tai miltä

kärkinimet

peliin

kaikella

esiintyjää ja heidän myötään seitsemän eri tanssilajia kohtaavat teoksessa, jonka nimi on –
tietenkin – Of(f) Course.

kuulostaa nykytaiteen edustajan rap-soolo.
Teoksen ohjaus on kymmeniä musiikkitetteriproduktioita koreografioineen Reija Wäreen käsialaa.

Tanssityylien kirjo liikkuu lockingista latinalaisrytmei-

Wäre on tällä hetkellä yksi Suomen kysytyimmistä

hin ja askeltaa Pohjois-Amerikan klubeissa syntyneen

tanssikoreografeista. Hänet tunnetaan myös yhtenä

house-tanssin, alun perin kaduilta tutun breakin ja

koreografeista ja vierailevista tuomareista Nelosen

valtaviihteen musikaalitanssien kautta klassiseen ba-

TV-ohjelmassa Dance. Wäre on tehnyt uskomattomia

lettiin ja nykytanssiin.

koreografioita joukkuevoimistelussa menestyneelle
OVO Teamille jo useana vuonna.

Of(f) Course -esiintyjäkaartiin kuuluvat
Suomen kansallisbaletin tanssija Milla Eloranta,
Bounce-katutanssiryhmän kanssa Eurooppaa kiertänyt Sara Hirn,
pitkän uran nykytanssin parissa tehnyt Teemu Kyytinen,
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta ja Eurovision Dance Contest (BBC)
–voitosta monelle tuttu kilpatanssija Jussi Väänänen,
maailmaa ahkerasti kiertänyt katutanssiammattilainen,
Pakko Tanssia –ohjelman tuomari Dennis ’Ätä’ Nylund,
Dance-ohjelman finalisti Jeffrey Kam sekä Reija Wäre.
Illan seremoniamestarina toimii näyttelijä Sari Siikander.

“Sen lisäksi, että esitys oli hulvattoman hauska, se myös toimi erinomaisena
tanssin kirjon esittelynä. Yhdellä kertaa pystyi näkemään, mikä eri tanssilajeissa
on yhteistä ja mikä erilaista. Oivalluksia syntyi myös siitä, miten joku tietty
tekniikkapohja toimii toisenlaisen liikekielen puitteissa.”
(Annikki Alku / Uutispäivä Demari)
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Gymnaestrada

MAKE THE EARTH MOVE
15th World Gymnaestrada 2015 Helsinki
Gymnaestrada on voimistelun ilotulitusta, yhdessäoloa, kansainvälisyyttä ja ainutlaatuisia elämyksiä!
Gymnaestradan

le osallistujalle Gymnaestrada on

Gymnaestrada on tapahtuma,

isäntäkaupunkina toimii Helsinki,

kokemus, joka pitää kokea edes

jonne tullaan oppimaan toisista

12.-18.7. Viikon aikana on nähtä-

kerran elämässään.

kulttuureista ja jakamaan oman

Vuoden

2015

vänä ja koettavana yli 300 tuntia

Jyväskylän Naisvoimistelijois-

lajin intohimo saman henkisten

voimistelua kentillä, halleissa ja

ta on lähdössä, alustavan ilmoit-

kanssa ikään ja sukupuoleen kat-

kaupunkilavoilla.

il-

tautumisen mukaan 180 osallistu-

somatta.

moittautumisten mukaan osallis-

jaa. Mukana paljon ensikertalaisia

Ilmoittaudu nyt mukaan seu-

tujia olisi tulossa 54 eri maasta yh-

mutta myös paljon eri Gymna-

ran nettisivujen kautta, sitova il-

teensä 24 700. Suurin delegaatio

estrada-tapahtumia

moittautuminen Gymnaestradaan

on tulossa Suomesta. Kyseessä on

voimistelijoita. Olemme hakeneet

tapahtuu

Voimisteluliiton

Gymnaestrada-

omaa hallinäytöstä, jossa kaikki

Gymnaestrada on elämys vailla

historian suurin Suomi-delegaatio

seuran yli 7v harrastajat pääsevät

vertaa! Tätä ei voi missata!

noin 5000 voimistelijalla, yli 130

esiintymään. Hallinäytös on 15 min

seurasta. Jnv sijoittuu viiden suu-

kestävä yhtenäinen kokonaisuus ja

Kesäisin terkuin seuran Gympit

rimman ilmoittautujien joukkoon.

kaikki esiintyjät ovat koko tuon ajan

Riikka ja Sanna

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille

lavalla. Aikuinen-lapsi-parit osal-

: voimistelijoille ja tanssijoille, har-

listuvat avajaisten perheliikunta

rastelijoille ja huipuille. Tähän voi-

kenttänäytökseen. Lisäksi aikuiset

mistelutapahtumaan ovat kaikki

naiset voivat osallistua myös Valkea

tervetulleita!

Lintu-kenttänäytökseen.

Alustavien

Gymnaestrada
telinevoimistelua,

on

tanssia,

kiertäneitä

marraskuussa

2014.

Syksyn
upeat

Casalluutuudet

nyt Intersport
Tourulasta!

voimistelua

kaikilla eri osa-alueilla. Ne, jotka
ovat mukana vasta ensimmäistä
kertaa oppivat vasta ymmärtämään mitä Gymnaestrada on. Ne,
jotka tulevat kerta toisensa jälkeen tietävät että Gymnaestrada
on tietynlainen rituaali, johon on
vain lähdettävä mukaan. Jokaisel-
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Intersport Tourula

Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä • P. (014) 337KUPERKEIKKA
2050

Palvelemme ma-pe 10-19 ja la 10-16
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Seniorit

Ikiliike kannustaa liikkumaan
Jyväskylän Naisvoimistelijat on yksi 25 pilottiseurasta Suomen
Voimisteluliiton Ikiliike – ikääntyvien liikunnan
kehittämishankkeessa.
Kukka-Maaria Sipilä

Kyseessä on Opetus- ja kulttuu-

on tärkeää, sillä pitkään liikuntaa

riministeriön rahoittama kolmi-

harrastaneella henkilöllä toimin-

vuotinen hanke, jonka tavoitteena

takyky säilyy todennäköisemmin

on lisätä liikkuvien ikääntyvien

parempana pidempään kuin vä-

määrää ja saada heidät mukaan

hemmän liikkuneella henkilöllä,

voimisteluseuratoimintaan.

En-

mutta myös vanhemmalla iällä

simmäisen vaiheen pilottiseurois-

aloitetulla liikunnalla on hyviä

sa toiminta käynnistyi alkuvuonna

vaikutuksia terveyteen ja toimin-

2014 ja lopuissa seuroissa Ikiliike-

takykyyn. Koskaan ei siis ole liian

ryhmät starttaavat syksyllä 2014.

myöhäistä lähteä liikkeelle!

Ikiliike linkittyy kansainväliseen
Active Age -hankkeeseen, jossa

Kuva: Suomen Voimisteluliitto

kiertoelimistöä, lihasvoimaa ja ni-

ikäihmisten liikuntaa urheiluseu-

Voimisteluliiton seurat ovat olleet

velliikkuvuutta. Seuratoiminnassa

roissa kehitetään koko Euroopan

ikäihmisten liikuttamisen edellä-

mukana olo voi myös auttaa yllä-

alueella.

kävijöitä, ja seuroilla on runsaasti

pitämään ja luomaan sosiaalisia

kokemuksia ikääntyville tarkoite-

suhteita. Ryhmiin ovat tervetul-

tusta liikuntatoiminnasta. Ikiliike-

leita niin aiemmin mukana olleet

Ikääntyvien määrä kasvaa vauh-

hankkeessa

seurojen

kuin uudetkin jumppaajat. Tun-

dilla. Vuonna 2013 Suomessa oli

tietotaitoa yhteen ja kehitetään

neille voivat osallistua sekä naiset

noin miljoona yli 65-vuotiasta ja

koko

että miehet. Tervetuloa mukaan

väestöennusteen mukaan vuonna

ja

2020 maassamme on yli 1,2 mil-

Hankkeessa luodaan ikääntyville

joonaa 65+-vuotiasta. Iän lisään-

myös liikuntasisältöjä sekä val-

Lisätietoja:

tyessä toimintakyky usein alenee.

mistuntimalleja. JNV lisää ikään-

JNV:n ikääntyville suunnatuista

Useissa tutkimuksissa on havaittu,

tyville suunnattuja liikuntaryhmiä

ryhmistä: www.jnv.fi/ikaantyvat

että liikunnalla ja fyysisellä aktiivi-

syksystä 2014 alkaen. Tuntien

Ikiliike-hankkeesta: www.

suudella on positiivinen vaikutus

tavoitteena on toimintakyvyn pa-

voimistelu.fi/voimistelu-

liikkumis- ja toimintakykyyn sekä

rantaminen harjoittamalla turval-

toiminta/ikaantyvat

mielialaan ja jaksamiseen. Moni-

lisesti ammattitaitoisen ohjaajan

puolinen liikkuminen läpi elämän

opastuksella hengitys- ja veren-

Liikunta lisää toimintakykyä
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JNV ikäihmisten liikuttajana

Kuva: Milla Vahtila

liiton,

ohjaajien

kootaan

voimisteluseurojen
asiantuntemusta.

liikkumaan hyvässä seurassa!

KUPERKEIKKA
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Seuratoiminta

eivät ainoastaan tulleet paikalle
jakamaan palkintoja, vaan myös
seuraamaan

finaalisuorituksia.

Henna Virkkusen Instagram-tililtä
voi myös löytää kisoihin liittyvää
päivitystä.

JNV järjestää kisoja myös
jatkossa
Hyvin onnistuneiden kisojen jäl-

Me teimme sen

yhdessä

keen JNV on valmis järjestämään
jatkossakin kisoja ja on jo ilmoittanut halukkuutensa ottaa vastuun myös maailman Cup-tason
kisojen järjestämisestä.
Kiitos

kaikille

kisajärjeste-

lyissä mukana olleille, kilpailuun
osallistujille, kilpailun tukijoille ja
yleisölle.

Kuvat: Anna-Elina Taskinen
Inka Karimäki ja Eeva Virkkula
Oli hienoa saada olla mukana jär-

tiin oikeaa urheiluhenkeä kun

voimistelijat ovat erittäin aktiivi-

jestämässä

Joukkuevoimistelun

Hipposhallissa ja Monitoimitalol-

sia sosiaalisen median käyttäjiä,

SM-kilpailuja Jyväskylän Moni-

la joukkuevoimistelijoiden lisäksi

etenkin kuvapalvelu Instagram on

toimitalolla 3.-4.5. JNV onnistui

mahtuivat

muun

kovassa suosiossa. Tämä saatiin

jälleen kerran luomaan upeat ja

muassa

telinevoimistelijat,

kisoissa hyödynnettyä kun käyt-

hyvin toimivat kilpailut. Erityisen

kuin sekä yleis- että harrasteur-

täjien jakamia kuvia heijastettiin

positiivista palautetta sai lau-

heilijat. Näissä kisoissa ei ollut ha-

kilpailualueen viereiselle screenil-

antain aikataulu sekä kilpailujen

vaittavissa tilan puutetta ja myös

le

tunnelmallinen somistus. Oli hui-

aikatauluissa pysyttiin.

kisoista ilmestyi kuvapalveluun

keaa huomata kuinka koko kilpailutapahtuma valmistui pala palalta vastaanottamaan kilpailijat ja

niin

kaikkien

nähtäväksi.

Kuvia

viikonlopun aikana yli 100 ja tulee

Kisailutunnelmat myös
SoMessa

edelleen lisää.
Sunnuntain

loppukilpailua

Vaikka JNV on kokenut kilpailun-

oli paikan päällä seuraamassa

järjestäjä ja järjestelyt sujuvat jo

myös

mitalon katsomo täyttyi vauhdilla

lähes

saatiin

raita. Liikenne- ja kuntaministeri

ja tunnelma oli mahtava. Myös

tänä vuonna toteutettua kilpai-

Henna Virkkunen sekä peruspal-

kilpailualueen ulkopuolella näh-

luihin myös jotain uutta. Joukkue-

veluministeri Susanna Huovinen

yleisön.
Molempina päivinä Monitoi-
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treenaamaan

rutiininomaisesti,

arvovaltaisia

kunniavie-

Ilmainen
jumppaviikko!

Tule
tu
tust

uma

1.–7.9.2014

an!

Jumppaa ilmaiseksi kaikilla aikuisten
ryhmäliikuntatunneilla ja lasten
harrastejumpissa viikon ajan
ja löydä Sinulle sopivat ryhmät!
Lasten harrasteryhmien
täynnä oleville tunneille
ei ole mahdollista päästä
tutustumaan turvallisuuden
vuoksi. Täynnä olevat tunnit
on merkitty nettisivuillemme.
KUPERKEIKKA
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Kilpailu ja valmennus

Ennen kuin keskiviikon leiripäivä

KIVA-leirin kuulumisia kesältä 2014

loppui, Metti veti vielä loppuverkan jonka jälkeen sai lähteä jokainen kotiinsa.

Akroilua, balettia
ja apinointia

Jessica van Leeuwen ja Venla Siitari

Torstai, toiseksi viimeinen leiripäiTerveisiä KiVa-leiriltä! Maanan-

Kilpisen katosta ja seinistä ja ties

vuorossa Sannan pitämä vanne-

vä alkoikin Monnarilla! Vihreistä

taina aloitimme leiriviikon iloi-

mistä, kaikilla mahdollisilla kiipei-

tekniikkatunti ja Xsiia meni Oprin

toinen ryhmä (B) meni ensiksi jää-

sella mielellä. Keltaiset eli Limetit

ly- ja onkimiskeinoilla! Kyllä me ne

tasapainotunnille. Jumissa olevien

hallin tanssisaliin Shirinin balettiin

ja vihreät eli AXE-tiimi aloittivat

kaikki onneksi alas saatiin.

paikkojen avaaminen saattoi kes-

kun taas toinen ryhmä (A) jäi Nan-

tää hetken...

nan kanssa akroilemaan. Tunnin

Kilpisellä. Tutustuimme toisiimme erilaisilla hipoilla ja leikeillä.

Paikat jumissa!

Tasapainoilun ja vannetemp-

kuluttua ryhmät vaihtoivat paik-

Kalajan kanssa tekemään koordi-

koja. Kun kaikki olivat olleet ba-

naatioharjoituksia

(”apinointia”)

pitämiin leikkeihin. Niihin kuului

Tämä KiVa-leiri loppui Maijun

kaikki

puilun lisäksi ennen ruokataukoa

Sannan pitämillä vanne- ja naru-

olimme hyvin jumissa. JyVo:n San-

oli VaaKun Metin pitämä jalkojen

letissa ja akrossa, oli ruokatauon

ja toinen ryhmä meni Anun ja Ma-

mm. koko ryhmän pujottautu-

tekniikkatunneilla. Välinetunneilla

na veti narulämpän. Olimme tosi

liikkuvuustunti. Evästelyn jälkeen

vuoro. Syömisen jälkeen, ennen

rin kanssa puomille ja trampalle

minen vanteen läpi. Leikkien jäl-

kokeilimme kivoja uusia temppu-

värikkäitä iloisenväristen narujen

oli mukava balettitunti Shirinin

kuin aloitimme treenaamisen, an-

temppuilemaan. Sitten kun kaikki

keen oli ”palkintojenjako” jossa

ja. Jotkut temput (kuten vanteen

ja sukkien kanssa! Narulämpän

kanssa. Näkymättömät viuhkat

noimme Nannalle hienon mitalin ja

olivat olleet molemmissa paikois-

vihreitä

pyörittäminen

jälkeen Amonetilla ja Eleidalla oli

heiluivat välillä baletissa mukana!

JNV:n ’tuotekassin’ hienosti järjes-

sa, oli tämäkin leiripäivä saatu

Amonetin Katriina leirin Kivana

tetystä leiristä.

päätökseen.

Kaverina, Eleidan Venla S. Tsemp-

Päivän

aikana

olimme

pepussa)

JyVo:n

olivat

vähän hankalia. Meillä oli myös

Keskiviikkoaamuna

me

palkittiin

seuraavasti:

parina ja Xsiian Emmi Supert-

evästauko ulkona ja perustreeniä.

Tauon jälkeen meillä piti olla

Perustreenissä tehtiin paljon sel-

Sami Kalajan lämppä, mutta hän-

käjuttuja. Maiju piti loppuverraksi

tä ei löytynyt etsimälläkään, joten

tanssia, ja naurua riitti!

Nanna veti meille lämpän Hip-

Perjantai, viimeinen päivä tämän

tien Melisa, Tsempparina Evelyn

poshallissa. Lämppäilyn jälkeen

vuoden KiVa-leiriä, alkoi iloisissa

ja Supertreenaajana Ella. Orans-

päästiin telinesaliin! Jipii! Teline-

tunnelmissa. VaaKun Juuli piti en-

seista Kivan Kaverin palkinnon

salissakin vihreät jaettiin kahteen

sin keltaisille ja vihreille yhteisen

pokkasi Limonet-joukkueen Rosa

ryhmään, joista toinen meni Sami

lämpän, jonka jälkeen keltaiset

ja Tsemppari-palkinnon

jalkatekniik-

menivät Katan jalkatekniikkatun-

Supertreenajan

katunnilla, jossa teimme paljon

nille ja vihreät jäivät Juulin akro-

puolestaan jaettiin Venla S.:lle.

päkiäjuttuja. Eleidalla ja Xsiialla

tunnille. Tunnin jälkeen vaihdoim-

Pinkeistä palkittiin Kivana Kave-

oli Nannan ja Maijun ”hyppytunti”

me toisinpäin niin, että keltaiset

rina Julia, Tsempparina Nene ja

eli tehtiin erilaisia hyppyjä van-

akroilivat ja vihreät tekivät jalka-

Supertreenaajana Cyrene-jouk-

teen kanssa ja ilman. Amonetilla

tekniikkaa. Tämän jälkeen oli tä-

kueessa voimisteleva Elli.

ja Limeteillä oli vuorossa Sannan

män viimeisen leiripäivän viimei-

Palkintojenjakoa seurasi vielä

vetämä liikkuvuustunti. Evästauon

nen ruokatauko. Ruokailemisen

ryhmäkuvaus, jonka jälkeen kaik-

jälkeen Amonet ja Limetit meni-

jälkeen Ida tuli pitämään Combat

ki saivat lähteä kotiin laskemaan

vät heittelemään narua VaaKun

ja keskivartalon voima -tuntia, se

öitä seuraavaan leiriin. KiVa-leiri

Juulin johdolla ja Eleida ja Xsiia

oli kaikkien mielestä tosi kivaa ja

oli oikein onnistunut, kiitos kai-

”vanuttelemaan” (eli venyttele-

hiki virtasi!

kille!!

Jalkatekniikasta
hyppynarujen pelastamiseen
Tiistaina leiripäivä alkoi VaaKun
Sannan

pitämällä

Kovaa Combattia ja iloisia
ryhmäkuvia

reenaajana! Keltaisten ryhmästä
palkittiin Kivana Kaverina Limet-

Tessa.

kunniamaininta

mään) Juuli piti loppuverran. Päivän päätteeksi pelastimme naruja

14

Kuvat: Anna-Elina Taskinen
KUPERKEIKKA
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KATSO AJANTASAISET
JUMPPAKALENTERIT
NETTISIVUILTAMME!

SENIORIKALENTERI
MAANANTAI
Ikinotkeat ja voimakkaat

8:45–10:00

Jäähallin tanssisali

Kukkis

Ikivireät

9:30–10:30

Kaupungin kirjasto

Tarja

Ikinotkeat ja voimakkaat

13:15–14:30

Jäähallin tanssisali

Kukkis

11:00–12:00

Kuokkalan Graniitti

Tarja

KESKIVIIKKO

TORSTAI
Kuntojumppa 60+

www.jnv.fi

Hinta: 50 € / kausi (kortti on voimassa syyskauden 1.9.-21.12.2014)
Ikiliike-kortilla vapaa osallistuminen kaikkiin Ikiliike-ryhmiin. Kortin voi lunastaa Jumppatorilta Kuokkalan Graniitista 31.8. klo 10–13, seuran toimistolta 1.9. alkaen tai Ikiliiketunneilta syyskuun alusta lähtien.

Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin on alkanut ja ajantasaiset aikataulut näet nettisivuiltamme www.jnv.fi. Käy tutustumassa
laajaan tarjontaamme ja varaa paikkasi!
Lapsille mm. Temppujumppa,
ZumbaKids®, perheliikuntaa
Aikuisille mm. BodyCombat™,
BodyBalance™, Kahvakuula,
Zumba®, HIIT...
Ikiliike-hanke toi lisää
päivätunteja ikääntyneille!

Toimiston aukiolot syyskuussa:
ma ja to klo 11–18,
ti–ke 11–16, pe–su suljettu.
Sepänkatu 4 B 40100 JKL,
puh. 044 020 6669
16

Kuva: Suomen Voimisteluliitto

UUTUUKSIA!
Nuorille Zumbaa®
Pupuhuhdan koululla ja TanssiMix Kypärämäen koululla
10–12-vuotiaille

Hinnastot:
Aikuisten rajaton jumppakortti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 € (tarjous 130 €)
Aikuisten 15 kerran sarjakortti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 €
Kertamaksu aikuisten tunneille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 €
Temppukoulu, jumppakoulu
sekä lasten ja nuorten tanssiryhmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € / kausi
Aikuinen–lapsi -jumpat (1-4 v.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € / kausi
Aikuinen–vauva -jumpat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 € / kausi
Perhe liikkuu -tunti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 € / kausi tai 10 € / kerta / perhe
Ikiliike-kortti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 € /kausi
KUPERKEIKKA
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Shoppailua & party, party!!

Kansainvälisyys

FESTIVAL DEL SOLE, RICCIONE, ITALIA

Keskiviikko taisi olla reissun lähes
odotetuin päivä, eli shoppailupäivä. Lähdimme heti aamupalan
jälkeen bussilla Riminissä sijait-

Sanna Nuija, Milla Majamaa, Petriina Matilainen,
Riina Puikkonen ja Hanna-Riina Nuija

sevaan ostoskeskukseen. Valtava
keskus sisälsi kauppoja kaikkien

Kauan odotettu matkamme kohti

neksi meitä auttoi ystävällinen

an aamupalan. Aamupalaksi oli

makuun ja suosituin kauppa taisi

Italiaa, Riccionea oli alkamassa.

herrasmies, joka tilasi meille pu-

leipää, tuoreita hedelmiä, jogurt-

ollakin Hollister. Yli 6 tunnin shop-

Viime syksystä asti olimme teh-

helimitse taksit. Onneksi matka

tia ja tuoremehuja. Aamupalan

pailun jälkeen matkustimme bus-

aurinko kruunasi kaiken! Tuollaisia

rannalle, imemään viimeiset au-

neet yhdessä tyttöjen ja vanhem-

Riminin lentokentältä Riccioneen

jälkeen lähdimme tutustumaan

silla takaisin Riccioneen. Ostos-

kokemuksia on harvassa.

ringonsäteet itseemme. Ennen

pien kanssa satoja tunteja tal-

oli lyhyt. Veimme pikaisesti laukut

Riccionen rantaan. Se oli upea!

kassit hotellille, mutta ensin vähän

koohommia kerätessämme rahaa

hotelille ja lähdimme suunnista-

Hiekka oli pehmeää ja merivesi oli

valokuvia, sitten etsimään ravin-

tätä matkaa varten. Festival del

maan kohti Arena Romaa, jossa

todella lämmintä! Rannalla otim-

tolaa jossa söisimme tällä kertaa.

Perjantaiaamu alkoi jälleen mu-

niveneen” kyytiin ja sehän sitten

Sole-voimistelutapahtuma

jär-

oli Festival del Solen avajaiset

me aurinkoa ja kävimme uimassa

Ruokailun jälkeen lähdimme alle

kavasti tuoreiden hedelmien kera!

etsittiin

jestetään joka toinen vuosi Italian

jo alkaneet. Avajaiset päättyivät

aalloissa. Illalla kävimme syömäs-

18v allaspartyihin … PARTY, PAR-

Heti aamupalan jälkeen suunta-

rannalta. Kaikki tytöt, aina kuusi

Riccionessa, upean Adrianmeren

suureen ilotulitukseen.

sä ja tutustumassa Riccionen os-

TY, PARTY!

simme kohti AquaFun-vesipuis-

tyttöä kerrallaan, pääsivät ajelulle

toa. Koko päivä meni hurjien liu-

ja huoltaja-Sanna pääsi molem-

kumäkien ja hyvän seuran parissa!

milla kerralla ”banaania” vetä-

Useiden

vesipuistossa

neen veneen kyytiin ottamaan
valokuvia. Lopulta vaihdoimme

Avajaisten jälkeen menimme

rannalla.

vielä syömään. Ennen kuin pää-

Mä tuun kylmästä
lämpimään...

simme takaisin hotellille oli kello

tosmaailmaan.

Ensimmäinen esiintyminen

Voimistelun iloa ja mahtavaa
tunnelmaa

reissuun lähtöä yksi tyttöjen toi-

Päivän väri oli pinkki!

tuntien

ve oli päästä sellaisen ”banaaRiccionen

valtavalta

jo yli puolen yön, mutta halusivat

Tiistaina meillä oli ensimmäinen

Torstaiaamuna

rau-

olon jälkeen lähdimme takaisin

sunnuntaina

tytöt vielä lähteä käymään yö

esiintyminen Arena Nordissa ja

hassa, syötiin hyvä aamupala ja

hotellille. Illalla oli luvassa päättä-

rannan uima-altaaseen ja sitten

29.6. klo 11.30, Pohjolan matko-

uinnilla meressä. Meren rantaan

päivä aloitettiinkin aikaisella he-

virittäydyttiin aamun treeni tun-

jäiset ja La Notte Rosa-ilta, jolloin

taas hotellille valmistautumaan

jen bussi kuljetti meidät läpi vesi-

päästyään ja kastautumaan, va-

rätyksellä ja aamupalalla. Aa-

nelmiin. Lähdettiin kävelemään

koko kaupunki pukeutuu pinkkiin.

illan ruokapaikan etsimiseen. Illan

ja raesateen Jyväskylästä kohti

laisi salama koko taivaan ja alkoi

mupalan jälkeen lähdimme kohti

kohti esiintymislavaa, joka oli ta-

Sovimme menevämme syömään

aikana huomasimme La Notte Ro-

Helsinki-Vantaan

ukkosmyrsky. Vettä tulikin sitten

esiintymispaikkaa, ehdimme käydä

pahtuman päälava Arena Romas-

ennen päätösjuhlaa, joten aloi-

san kestävänkin koko viikonlopun.

koko yön, salamoi ja ukkosti.

lenkillä, lämpätä ja tehdä ohjelmis-

sa. Lämpättiin ja harkattiin ilman

timme

iltaa

Viimeinen päivä Riccionessa

Matkamme

alkoi

lentokenttää,

haaveilimme nopeasta pääsystä

heräiltiin

valmistautumisen

lämpöiseen ja aurinkoiseen Ric-

Ensimmäinen aamu oli itali-

ta kaikki kokeilut. Saimme odottaa

suurempia virheitä. Päivä vietet-

varten. Jokainen oli ottanut kotoa

saapui… Hotellihuoneet jouduim-

cioneen, jonka lämpötiloja olimme

assa hieman pilvinen. Vaikka yöl-

todella kauan omaa vuoroamme,

tiin aurinkoa palvoen altaalla ja

mukaansa jotain pinkkiä, ja niiden

me luovuttamaan jo klo 10 mutta

tiiviisti seuranneet kylmässä koti-

lä oli ukkostanut ja satanut, niin

koska meitä ennen oli tullut ohjel-

meren rannalla. Käytiin myös syö-

lisäksi huoltajat Teija ja Sanna oli-

onneksi saimme laukut säilytyk-

maassa kesäkuussa.

onneksi aamulla ei ollut tietoa-

mavaihdoksia ja aikataulut olivat

mässä perinteeksi tulleet herkku

vat ostaneet meille pinkit hatut ja

seen hotellille, koska lentomme

Riminin

kaan sateesta ja ulkona oli todella

viivästyneet paljon. Aamusta oli

hedelmäsalaatit. Hubaisan ilta-

Lei-nauhat kaulaan. Päättäjäisiin

lähti vasta illalla klo 20. Vietimme

lentokentälle, jouduimme odot-

lämmin. Hieman yhdeksän jälkeen

jo todella kuuma ja kun pääsimme

päivän jälkeen oli aika valmistau-

oli valittu viikon aikana esitetyistä

siis viimeisen päivän uima-altaal-

tamaan takseja jonkin aikaa. On-

huoltajat olivat valmistaneet upe-

aloittamaan omaa harkkasuori-

tua illan esiintymiseen. Kävimme

ohjelmista. Suomesta pääsi Ovo

la palvoen Italian lämpöistä aurin-

tustamme, tummansininen mat-

syömässä ja menimme hotelille

Team, joka esiintyi juuri ennen klo

koa. Sitten syömään, vaatteiden

to oli tulikuuma, mikä antoi lisää

laittamaan itsemme esiintymis-

24. Samalla kun ohjelma loppui,

vaihto ja kohti Riminin lentokent-

haastetta. Harkan jälkeen hotellin

kuntoon! Esiintymispaikalle saa-

alkoi aivan suurenmoinen ilotuli-

tää … Kotimatka saa alkaa!

kautta uima-altaille päiväksi. Sit-

puessamme aloimme lämppää-

tus.

ten olikin jo aika mennä syömään

mään ja nips naps olimmekin jo

ja valmistautumaan illan esityk-

alkuasennossa. Seuraavat seitse-

seen, joka oli noin klo 23 aikoihin.

män ja puoli minuuttia nautimme

Esitys meni hyvin ja oli todella hyvä

voimistelun ilosta ja mahtavasta

Lauantaiaamuna meillä ei ollut

messä ja muistoissa pitkään. Kii-

tunnelma ja oli ihanaa esiintyä.

tunnelmasta! Italian laskeva ilta

kiirettä mihinkään muuhun paitsi

tos tytöt ja valkut Nea ja Ida!

Laskeuduttuamme

Auringon palvontaa ja
hurjastelua vedessä

Viikko Violan tyttöjen kanssa
Italian auringon alla Festival del
Sole-tapahtumassa oli niin ikimuistoinen että se säilyy sydäm-

Kuvat: Sanna Nuija
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Caramella -04 jojot Mia

Kilpailu ja valmennus

Mikä ihmeen JoJo?
Taitavien valmentajien ja kannustavien vanhempien lisäksi pienet urheilijat
tarvitsevat tuekseen myös jonkun, joka toimii linkkinä näiden kahden välillä:
joukkueenjohtajan eli jojon. Tehtäväkenttä on laaja ja toimeksiannot yllättäviä
tilanteita täynnä. Jojona voit löytää itsesi vaikkapa keskellä yötä valitsemassa
fonttia kannustuslakanan tekstiä varten tai metsästämässä oikean sävyisiä
sukkahousuja jo kymmenennestä kaupasta saman päivän aikana..

Kolmen JNV:n joukkueen jojot kertovat toimenkuvastaan näin
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Horttanainen ja Milla Jo

kinen

Kauden ensimmäinen
esiintyminen.
uusi toimeksianto mie
lessään: etKatsomossa jännitetää
valkoisena ja ihon vär
n varmasti
isenä. Lopsikää sopivan väriset
esiintymisenemmän kuin verhon
pujen lopuksi postiin
takana. Ja
saapuu kuin
leggarit. Taidettiin pää
tyä fuksiaan,
nyt! Matolle ilmestyy
saapuukin paketti (riit
joukkueellitävän) oikean
ei liian tummat, sellaise
t raikkaat.
nen neitokaisia, päästä
vär
isiä sukkiksia, jotka pitä
varpaisiin
isi sitten
Tässä vaiheessa tietää
jo, että tätä
samanlaisissa puvuiss
vielä leikellä kannan
a, meikeissä
alle tuleviksi
hommaa ei hoideta help
osti nettija hiuksissa ja silmissä
leggareiksi. Leikkausop
loistaa ilo
etus järkaupan kautta tilaamalla
26 x oikeja palo näyttää; Tämä
jestetään vanhempai
me osataan,
ntapaamisen
anväriset legginsit kok
oa 146 cm. ..
katsokaa!
yhteyteen – kukaan ei
uskalla jääPitäisi löytää myös
ompelija
Stop! Pysäytetäänpä
dä
pois!
tämä tunpukujen tuunausta var
ten. Sponteellinen hetki, ihan vain
Palataanpa katsomoon
hetkeksi,
. Siinä
soreiden hihamerkit
pitäisi käydä
ja tarkastellaan mitä
ne tytöt kuitenkin nyt
kaikkea tausovat upeassa
teettämässä ja ohjeist
aa vanhemtalla on tehty, että tuo
alkuasennossaan. Jok
joukkueelliaisen puku on
mat ompelemaan ne oike
in. Ohjeen
nen neitokaisia on ma
ehtinyt ompelijalta ens
tolle saakka
immäiseen
kirjoittamiseen kannat
taa käyttää
päässyt.
esitykseen, jokaisella
on hiukset
aikaa. Muuten joka tois
ella merkki
Pari viikkoa sitten
tötteröllä ja kaikilla viel
päätettiin
äpä samalon oikeassa ja joka tois
ella vasemedellinen kausi; ihas
la
puolella päätä ja sukkiks
teltiin jouluetkin on
massa hihassa...
näytöksessä huikeita
kaikki onnistuneesti
esityksiä viisaatu leikatMutta palataanpa niih
in leggameistä kertaa ja tässä
tua. Jojona voi hetkek
sitä taas issi huokaista,
reihin. Sopivan värisiä
sukkahoututaan, kolme valment
jällleen yksi steppi saa
ajaa ja kaksi
vutettu onsuja on etsitty ihan joka
paikasta…
jojoa, suunnittelemassa
nistuneesti. Musiikki alka
kevätkaua soida ja
tuloksetta. Onneksi löyd
etään henden kulkua. Valmentajilla
jojon rooli vaihtuu het
on jo kohkeksi äidin
kilö, jolta saadaan suk
kiksia tilattua
talaisen selkeä mieliku
rooliksi. Mutta vain het
va uudesta
keksi, kunsuoraan tehtaalta. Ens
iksi tarvitaan
koreografiasta, teema
nes tajuaa, ettei suin
sta, puvuista
kaan seuraa
tietenkin mallikappaleet
. Ensin selja kisareissuista. Sov
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Seuratoiminta

Seuratoiminta

Palkitut

JNV tapahtumantuottajana

Kilpailun- ja valmennuksen palkitsemistilaisuus
Keskiviikkona 21.5.2014 KIVA:n palkitsemistilaisuu-

Vuoden pikkuvoimistelija: Helmiina Hynynen,

teen osallistui upea joukko valmennusryhmäläisiä,

Briia-joukkue

valmentajia, JoJoja sekä vanhempia. Alle 10-vuotiai-

Vuoden voimistelija: Saramaria Ritala, Sirius-joukkue

den ryhmät palkittiin kuluneesta kaudesta mitalein,

Vuoden kilpa-aerobiccari: Tiia Finne

kun taas yli 10-vuotiaiden joukkueista ja kilpa-aero-

Vuoden innostaja: Laura Härkönen

bic -ryhmistä palkittiin pokaalein Vuoden joukkuelai-

Vuoden seura-akitiivi: Anna Nurmi,

set:

valmentaja & voimistelija
Vuoden Jojo: Sanna Nuija, Viola

Vuoden Junnubiccari: Inka Kolho

Vuoden tehopakkaus: Anna-Elina Taskinen

Vuoden Powerbiccari: Jenna Kokkonen

Vuoden tulokasvalmentaja: Roosa-Maaria Louhimaa

Vuoden Caramella: Olivia Välivaara

Vuoden valmennuskoordinaattorit:

Vuoden Lime: Erika Vehmas

Salla Rasinmäki & Tiia Finne

Vuoden Limeira: Taru Maukonen

Vuoden juniorivalmentaja: Emmi Raitanen

Vuoden Limone: Maria Tarvainen

Laura Härkönen

Tapahtumia jo vuodesta
1917

Huikeaa oli silloin nähdä kaikkien

putulokseen ja keskinäinen luotta-

voimistelulajien Suomen parhaat

mus auttaa onnistumaan yhdessä.

Kilpailuja on rakennettu niin it-

kisaamassa samana viikonloppu-

Helpottavaa

senäisesti kuin naapuriseurojen

na Hippoksella.

on se että myös epäonnistumiset

seuratoiminnassa

Vuoden Limetti: Onerva Vaskonen

KIITOS kaikille seurassa kaudella 2013-

tai Voimisteluliiton kanssa. Kilpa-

JNV:n

ovat yhteisiä. Tekevälle sattuu ja

Vuoden Amone: Anni Kontro

2014 toimineille valmentajille, voimis-

aerobicissa seuramme meriittei-

kisakoneisto tuottaa vähintään

rapatessa roiskuu. Oppiva organi-

Vuoden Tigris: Saara Viirret

telijoille, JoJoille ja tukijoukoille!

hin kuuluu Suomen ensimmäisten

yhden valtakunnallisen kilpailun

saation kehittyy virheistään.

aluemestaruuskilpailujen toteutus

vuodessa ja Maailman Cupin osa-

Kevätnäytöksessä palkitut

90-luvun alkupuolella. Kisat ke-

kilpailun olemme saaneet toteut-

joukkuevoimistelun

räsivät tuolloin Jyväskylän Moni-

taa myös kerran, vuonna 2010.

johtoryhmän palautepalaverissa,

Vuoden Eleida: Venla Marjakaarto

Vuoden Kilta-aktiivi Anja Roiha

toimitalon täyteen yleisöä. Kat-

Tavoitteena on saada osakilpailu

tajusin jälleen kerran miksi nautin

Vuoden Xsiia: Inkeri Vaskonen

Vuoden talkootsemppari Anna Nurmi

sojaryntäys oli silloin uuden lajin

jälleen Jyväskylään, viimeistään

urheilukilpailujen järjestämisestä

Vuoden Lumo: Tuulia Ritsilä

Vuoden seura-aktiivi Anne Harjama

kilpailijoille ja kisojen järjestäjille

vuonna 2017.

JNV:ssä. Meillä on aina hauskaa

Vuoden Sirius: Elina Natunen

Vuoden jumppakouluohjaaja Emmi Raitanen

upea elämys. Kilpa-aerobic kiso-

Kilpailu ja valmennus Emmi Raitanen

jen järjestäminen, pitkän tauon

Mitaleille asti sijoittuneet joukkueet palkittiin

Vuoden perheliikuntaohjaaja Henna Häkkilä

jälkeen, on varmasti seuran lähiai-

Iittalan tuotepalkinnoilla; onnea Viola, Jun-

Vuoden AiLi-ohjaaja Kristiina Korkalainen

kojen haasteena.

nubiccarit ja Sennubiccarit mitaleista!

Vuoden sijaistaja /Jumppakoulu Tiia Kämäräinen

Tilaisuudessa muistettiin myös loistavaa työtä teh-

Vuoden Viola: Nina Hakkarainen
Vuoden Sabeille: Emmi Lahtonen
Vuoden Vanilja: Maiju Pohjola

22

JNV on kevään 2014 aikana järjestänyt taas monia liikunta- ja urheilutapahtumia
Jyväskylässä. Tapahtumatuotanto on yksi seuran strategisista valinnoista.
Kilpailut ovat tietenkin luonteva osa urheiluseuran toimintaa mutta niiden lisäksi
JNV järjestää myös näytöksiä, juhlia ja kuntoliikuntatapahtumia. Halu on luoda
onnistuneita tilaisuuksia joissa voi kokea seurahengen ja yhdessä tekemisen ilon.
Tapahtumia tehdessä pääsee luontevasti mukaan yhteisöön, oppii tuntemaan
toimijoita, saa hyödyntää omaa osaamistaan ja konkreettisesti nähdä oman työn
tulokset. JNV on järjestänyt tapahtumia jo vuodesta 1917 alkaen, kyse ei siis ole
ihan uudesta ilmiöstä seurassa.

Joukkuevoimistelussa

Yhdessä tekeminen ja
yhteiset tavoitteet

Istuessani

kesäkuun

alussa

SM-kisojen

yhdessä, olemme aika innostuvaista rotua, osaamme kehua itse
itseämme ja teemme sen minkä

Kisojen järjestäminen vaatii osaa-

lupaamme. Kiitos vielä kerran

Ensimmäisinä olimme tuot-

mista niin tapahtumatuotantoon

SM-kisojen johtoryhmälle Annalle,

Aikuisliikuntajumppareiden tsemppaaja

tamassa myös kaikkien voimis-

liittyvästä lainsäädännöstä, ta-

Annelle, Anitalle, Eevalle, Inkalle,

neitä valmentajia ja joukkueenjohtajia ruusuin sekä

Tiina Makkonen

telulajien

SM-kisoja

loussuunnittelusta kuin itse lajista.

Mirjalle, Oprille, Sannalle, Sarille,

palkittiin seuraavia erityisen ansioituneita toimijoita:

Vuoden sijainen ja tulokasohjaaja Tuulia Pasanen

Jyväskylän Voimistelijoiden ja Voi-

Yhteinen tavoite ohjaa varmasti

Tarjalle, Tiinalle ja Virpille.

Vuoden nuorten ohjaaja Vilja Mihalovsky

misteluliiton kanssa vuonna 2011.

tapahtuman tekijöitä hyvään lop-

yhteisiä

KUPERKEIKKA
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Joukkuevoimistelu

sillä siellä karsittiin Sofian World

Siriuksen kausi 2013-2014
Elina Natunen

Sofian kilpailun jälkeen kilvielä

ensimmäisessä

kilpailut

Vaajakoskella,

jonne

lähdimme nauttimaan ihanasta

Cup -osakilpailuun lähtevät jouk-

pailimme

kueet. Saimme tehtyä vapautu-

MM-karsintakilpailussa ja alue-

lintuohjelmastamme

neen suorituksen ja lunastimme

mestaruuskilpailuissa

ennen

kertaa. Suoritukset olivat molem-

kisapaikan

viimeistä

Kauden

toista kauden kohokohtaa, SM-

pina päivinä tunteikkaat ja ne pal-

tavoite, World Cup –edustus, saa-

kotikisoja. SM-kisoihin valmistau-

kittiinkin hopeisin mitalein.

vutettiin siis jo maaliskuussa!

duimme huolellisesti, koska halu

Bulgariaan.

Kausi

Kahden viikon päästä karsin-

onnistua kotiyleisön edessä oli

sisälsi

sekä

kokonaisuudessaan
onnistumisia

että

Vuosi sitten kesätauolta treenisa-

ja harjoituksissa vallitsikin aina

häämöttäviin ensimmäisiin kilpai-

takisasta olimmekin jo Sofiassa

kova. Alkukilpailun suorituksessa

pettymyksiä. Päällimmäisenä ne

lille palattiin jännittynein tunnel-

hyvä tekemisen meininki! Pari en-

luihin. Sekä urheilijat että lintujen

nauttimassa uuden kokoonpanon

tuli hermoilun aiheuttamia vir-

molemmat kannustavat kuitenkin

min. Edellisvuoden kokoonpanos-

simmäistä kuukautta harjoittelim-

muuttomatkasta kertova ohjel-

ensimmäisestä

kansainvälisestä

heitä, jotka jäivät harmittamaan.

eteenpäin ja näyttämisen halu on

ta mukana oli vain kaksi urheilijaa

me kuitenkin pienessä epätietoi-

mamme laitettiin kuitenkin kilpai-

edustuspaikasta. Matka oli ehdot-

Finaalissa pystyimme ne onneksi

vielä suuri! Kauden aikana kehi-

ja loput olivat uusia, nuoria tulok-

suudessa, kun kokoonpanoomme

lukuntoon, ja itsenäisyyspäivänä

tomasti koko kauden kohokohta,

unohtamaan ja tekemään kauden

tyimme joukkueena suuren harp-

kaita Sole-joukkueesta. Uusi jouk-

tuli yllättäviä muutoksia, mutta

lähdimme Vantaalle ja Kisakalli-

joka sisälsi onnistuneen kisasuo-

parhaimman suorituksen. Pisteet

pauksen taidollisesti, sekä kas-

kue ja uusi valmennustiimi jännit-

lopulta mukana oli kunnianhimoi-

oon Winter Games -kisaan. Kilpai-

rituksen sekä mukavaa yhdes-

jäivät kuitenkin mataliksi, joten

voimme myös urheilijoina. Tästä

tivätkin kaikkia. Hyvä yhteishenki

nen ja taitava yhdeksän hengen

luista käteen jäi uskoa ja luottoa

säoloa joukkueen kanssa. Kilpai-

pettymys oli suuri. SM-kilpailujen

on hyvä jatkaa kohti uutta kautta

syntyi kuitenkin nopeasti ja läh-

joukkue.

omaan tekemiseen sekä treeni-

luissa oli mukana joukkueita 11

sijoituksemme oli kuudes.

ja korkeampia tavoitteita!

intoa kevääseen.

maasta, ja sijoituimme alkukilpai-

dimme innokkaasti treenaamaan

Epäonneakin oli matkassa, kun

kohti kevään tavoitteeksi asetet-

kärsimme syksyllä useista louk-

Kevään ensimmäisiin kisoihin

tua World Cup -edustuspaikkaa.

kaantumisista, joiden vuoksi jopa

ehdimme rauhassa valmistautua

Syksyllä kehitimme ahkerasti tai-

pelättiin, saataisiinko tarpeeksi

ja muokata ohjelmaa. Kisakallios-

toja sekä fyysisiä ominaisuuksia,

tyttöjä matolle jo joulukuussa

sa järjestettävä kilpailu oli tärkeä,

lun yhdeksänneksi pistein 16.40.

Kauden

viimeiset

kilpailut

olivat TUL:n avoimet mestaruus-

Kuva: Anna-Elina Taskinen

Tule mukaan JNV:n Yin jooga tunneille!
Yin jooga on rauhallinen joogamuoto ja sopii kaikenkuntoisille. Joogan
perusteiden tunteminen auttaa tunneilla, mutta ei ole edellytys tunneille
osallistumiselle. Syksyn 2014 tuntien hinta on 100 euroa, JNV:n voimassa
olevalla jumppakortilla 80 euroa.

Yin jooga tunnit
sunnuntaisin klo 18–19.30
Kukkulan koululla
Katso tarkemmat aikataulut
http://www.jnv.fi/aikuiset/syksy-2014/yin-jooga/
Ilmoittautuminen tapahtuu JNV:n nettisivujen kautta. Tuntien maksimiosallistujamäärä
on 15 henkilöä. Kouluttajana toimii Yin joogaohjaaja Nea Porsanger-Rintala.
Lisää tietoa saat JNV:n nettisivuilta www.jnv.fi/aikuiset/syksy-2014/
tai JNV:n toimistolta 044 0206669.
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normaalisti ostosten yhteydessä korttia näyttämällä.

JNV Plussa-yhteistyökaupat Jyväskylässä
JNV Plussa-yhteistyökaupat Jyväskylässä:
SEPPÄLÄ JA KELJO

Jumppatori

JNV Plussa-yhteistyö

Kuokkalan Graniitissa
Perinteinen JNV:n kauden avaus.
Tule avaamaan syksyn jumppakausi ja hanki
samalla itsellesi helposti syksyn jumppakortti.
Ilmainen sisäänpääsy! Tervetuloa!

MEGASTORE TOURULA
MEGASTORE TOURULA
ASEMA-AUKIO

Jyväskylän naisvoimistelijat ovat tehneet Plussa-yhteistyösopimuksen, 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.

ASEMA-AUKIO

Tue seuran toimintaa samalla, kun
keräät Plussa-pisteitä itsellesi!

31.8.2014

Tarj
ous!
Aiku
iste

jump n rajato
pako
n
rtti

130
(nor

m. 14

€

5 €)

klo 10–12 | Lasten temppurata
klo 10–13 | Aikuisten non-stop -jumppaa

Rajattomaan korttiin tarvitset kasvokuvan. Muistathan myös, että ensimmäisen viikon 1.-7-9. voit käydä ilmaiseksi tutustumassa JNV:n jumppiin ja valita sinulle tai lapsellesi sopivan ryhmän.

JNV yhteistyöhön Veikkauksen kanssa
JNV on lähtenyt mukaan SLU:n ja
Veikkauksen verkkokumppanuuteen.

Seuralle saa kerättyä pisteitä rekisteröimällä Plussa-kortin eli
kirjautumalla Oma K-Plussaan osoitteessa www.plussa.com. Valitsemalla Omat tiedot -kohdan alta Sponsorointi ja syöttämällä kenttään koodin SP0132, on mukana tukemassa Jyväskylän Naisvoimistelijoiden toimintaa. Rekisteröinnin jälkeen Plussa-pisteet kertyvät
normaalisti ostosten yhteydessä korttia näyttämällä.

JNV Plussa-yhteistyökaupat
Jyväskylässä:kertyvät normaalisti ostosten
keen
Plussa-pisteet

yhteistyötä, jonka avulla kuluttaja voi omia Plussa-

yhteydessä korttia näyttämällä.
SEPPÄLÄ JA KELJO

pisteitään kartuttamalla samalla kerätä pisteitä

JNV Plussa-yhteistyökaupat Jyväskylässä vuonna 2014:
MEGASTORE TOURULA
ASEMA-AUKIO

myös seuralle. K-Plussa-kortin haltija saa itselleen
edelleen kaikki K-Plussa-asiakkaan edut, kuten KPlussatarjoukset ja -pisteet, ja samalla karttuu pis-

• K-rauta Palokka, kauppias Jussi Perälä

Jotta seurabonus kertyy JNV:lle,
sinun tarvitsee vain rekisteröidä
Plussa-korttisi!

• Citymarket Seppälä,
ruokakauppias Vesa Nurminen
• Citymarket Keljo, ruokakauppias Jari Hakala

Seuralle saa kerättyä pisteitä rekisteröimällä Plus-

Muista esittää InterSport megastore Tourulassa

sa-kortin eli kirjautumalla Oma K-Plussaan osoit-

asioidessasi seurakortti myyjälle jo osastolla, niin

ystäville. Veikkauksen pelien ikäraja on 18 vuotta.

Muista siis klikata Veikkauksen banneria
JNV:n etusivulta!
Tämän jälkeen kirjaudu Veikkauksen pelitilillesi ja tue seuraa pelaamalla
mitä tahansa Veikkauksen peliä!
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varmistat itsellesi seura-alennuksen normaalihin-

-kohdan alta Sponsorointi ja syöttämällä kenttään

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

koodin SP0132, on mukana tukemassa Jyväskylän

tai Jumppatorilta.

Naisvoimistelijoiden toimintaa. Rekisteröinnin jäl-

Mehiläinen LIKES-liikuntaklinikan ja JNV:n
yhteistyö tarjoaa seuran jäsenille monia etuja
•

JNV:lle nimetyt yhteyshenkilöt ja
terveydenhoidon asiantuntijat

•

Kokeneiden asiantuntijoiden
tuki joukkueille urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

•

Mahdollisuus saada kaikki terveyspalvelut ja koko hoitoketjun, ensiavusta kuntoutukseen,
samasta paikasta

Tavoitteena on antaa suomalaisille seuroille mahdollisuus kumppanuuteen, josta on seuralle välitöntä hyötyä ja samalla edistämme yhdessä vastuullista pelaamista ja kehitämme palveluja urheilun

K-RAUTA
PALOKKA

• Intersport megastore Tourula,
kauppias Timo Vaskelainen

teitä seurallekin.

lisää JNV:n palkkiota yhteistyöstä.

Yhteistyöllä SLU ja Veikkaus haluavat olla mukana seuratoiminnan
arjessa edistämässä seuran toimintamahdollisuuksia.

K-R
PALO

ASEMA-AUKIO

Jyväskylän naisvoimistelijat ja K-Plussa tekevät

Se on yhteistyömuoto, jossa Veikkauksen pelejä voi pelata JNV:n kotisivujen kautta. Palvelun avulla
voit pelata kaikkia Veikkauksen pelejä ja samalla tuet arvokasta seuratyötä; jokainen pelattu pelisi

K-RAUTA

K-RAUTA
PALOKKA
MEGASTORE TOURULA
PALOKKA

Jotta seurabonus kertyy JNV:lle, sinun tarvitsee vain
rekisteröidä Plussa-korttisi!

teessa www.plussa.com. Valitsemalla Omat tiedot
Tarjous voimassa 7.9. asti. Tilaa kortti netistä, voit noutaa sen Jumppatorilta tai seuran toimistolta.

SEPPÄLÄ JA KELJO

SEPPÄLÄ JA KELJO

JNV Plussa-yhteistyö

Tue seuran toimintaa samalla,
kun keräät Plussa-pisteitä itsellesi!

•

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

KUPERKEIKKA
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