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JYVÄSKYLÄN 
NAISVOIMISTELIJAT

JNV:n tulevaisuuden 
tekijät

E l ä m y k s i ä ,  e l ä m ä n i l o a ,  e n e r g i a a .

Kun JNV vuonna 2017 täyttää sata 
vuotta on se haluttu, menestyvä ja 
laadukas liikuntaseurojen edellä-
kävijä. Tuon vision saavuttamisek-
si seuran kantavana ajatuksena 
tulee olla toiminnan laatu, ajan-
mukaisuus ja monipuolisuus. Mo-
nipuolisuus näkyy seurassamme 
mm. mahdollisuutena harrastaa 
voimistelua tai suuntautua kilpai-
lutoimintaan, osallistua vauhdik-
kaisiin aikuisten tunteihin tai valita 
rauhallinen BodyBalance™  -tunti, 
ajanmukaisuuttamme ylläpidäm-
me mm. tarttumalla ajanhenkisiin 
voimistelutrendeihin.

Laatu on kuitenkin kaiken poh-
ja. Harrastetarjonnan monipuo-
listuminen, kilpailun kiristyminen 

sekä kasvavat vanhempien ja liik-
kujien toiveet painostavat liikun-
taseuroja panostamaan toiminnan 
laatuun usealla eri osa-alueella. 
Laatu näkyy seurassa parhaiten 
ohjaaja- ja valmentajatoiminnas-
ta saatuna suorana palautteena, 
mm. aikuisten tuntien haluttavuu-
tena. Laadun taustalla on kuiten-
kin paljon tukiverkoston toimintaa, 
kuten ohjaajien kouluttamista, 
toiminnan organisoimista, tiedot-
tamista, suunnittelua, joiden tulee 
vastata myös laatuhaasteisiin. 
Tämä on yksi suuri syy useiden 
urheiluseurojen ammattimaistu-
miseen ja päätoimisten palkkaa-
miseen. JNV:ssäkin työskentelee 
tällä hetkellä jo kolme päätoimista 
työntekijää.

Sinetti ja Priima ovat seu-
ramme laatutakeita. Nuori Suomi 
määrittelee kriteereissään, että 
järjestetyn liikunnan tulee olla jo-
kaiselle lapselle omien motiivien 
mukaista kasvua ja kehitystä tu-
kevaa urheilua, joka on määräl-
tään riittävää, laadultaan hyvää, 
monipuolista ja elämyksiä sekä 
haasteita tarjoavaa. Voimistelu-
liikuntaseurana teemmekin jatku-
vaa kehittämistyötä toimintamme 
laadun ja monipuolisuuden tur-
vaamiseksi. Elämykset ja haasteet 
toivottavasti kumpuavat itse toi-
minnasta ja sen aikaansaamista 
onnistumisen tunteista. Lasten 
terveysliikuntasuositusten mu-
kaan alakouluikäisten lasten tulisi 
liikkua kaksi tuntia päivässä. Tä-

jatkuu seuraavalla sivulla



Rakkaus on ikuista, mutta me emme ole. Vakuuttakaa toisenne.  
Henkivakuutus ei ole iso kustannus, mutta tosipaikan tullen se  
turvaa, että puolisosi ja lastesi elämä jatkuu taloudellisesti  
ennallaan. Perheellesi riittävä turva selviää osoitteessa  
op.fi/henkivakuutuslaskuri

Monille seuramme on tuttu lii-
kunnan harrastamisen kautta. 
Toisille seura edustaa viikoittais-
ta zumba-tuntia tai jotain muuta 
aikuisten jumppaa. Joku löytää ki-
pinän kilpaurheiluun seurastamme 
ja etenee jopa lajituomariksi tai 
valmentajaksi seurassa. Jollekin 
pienelle vauvalle syntyy ensi kos-
ketus liikkumiseen perheliikunnan 
parissa, kun taas Ikivireiden jump-
paryhmissä seura on edelleen mu-
kana ikääntyvien peruskunnosta 
huolehtimassa. Liikunnan harras-
tamisen lisäksi Jyväskylän Nais-
voimistelijat on seura, joka tarjoaa 
mahdollisuuden myös enempään 
– seuratoimintaan, jossa voi to-
teuttaa ja kehittää itseään monin 
muinkin tavoin. 

Kasvun vuodet

Kun Jyväskylän Naisvoimistelijat 
perustettiin, oli seuran jäseninä 
noin 40 naista. Tällä hetkellä jä-
seniä on melkein 2 500 ja mukana 
on myös vaihteleva määrä miehiä 
ja poikia. Seuran kehityksestä on 
aina vastannut tiivis ja aktiivi-
nen joukko voimisteluliikunnasta 
innostuneita ihmisiä, jotka ovat 
olleet halukkaita ja valmiita toimi-
maan yhteisen hyvän puolesta. 

Kilpailua ja laatua

Jo 50-luvulla voimisteluharrastuk-
seen seurassa on kuulunut myös 
kilpailutoimintaa. Kansantan-
huista ollaan kuitenkin tultu pitkä 
matka tähän päivään. Seuran ke-
hittymistä ja ammattimaistuimista 

kuvastaa paitsi menestys kilpa-
aerobicissa ja joukkuevoimiste-
lussa myös erilaisten tapahtumien 
järjestäminen kiitettävällä ja laa-
dukkaalla tavalla. Seuran 95-syn-
tymäpäivien juhlavuonna 2012 
seura järjestää lukuisien muiden 
tapahtumien lisäksi myös jouk-
kuevoimistelun yli 14-vuotiaiden 
kilpasarjojen mestaruuskilpailut 
sekä joukkuevoimistelun MM-kat-
sastuskilpailun. On selvää, miten 
arvokkaan työpanoksen vapaaeh-
toiset ja talkoolaiset antavat näi-
den tapahtumien järjestämisessä.

Seura sydämissä

Seura on jaettu eri toimialoihin, 
joihin kuuluu toimialavastaavien 
lisäksi aktiivisia ohjaajia ja val-
mentajia sekä harrastajia van-

Suuren seuran organisoimisen ja 
johtamisen tukena on tehtävien ja 
vastuiden jakaminen sekä todelli-
nen yhteistyö.

Vahvan yhteisön tuki

Näinkin pitkäikäisen seuran his-
toriaan mahtuu sekä haastavia 
että palkitsevia jaksoja. Uskom-
me, että seuran menestyminen 
tämänkin päivän yhteiskunnassa 
kertoo ihmisten tarpeesta yhtei-
söllisyyteen. Liikunta on itsestään 
selvästi naisvoimistelijoidenkin 
menestyksen kulmakivi. Tervey-
den, jaksamisen ja hyvinvoinnin 
lisäksi JNV merkitsee kuitenkin vä-
hintään yhtä vahvasti myös mah-
dollisuuksia, ystäviä, yhteishenkeä 
ja -vastuuta. 

Enemmän kuin 
liikuntaharrastus
Jyväskylän Naisvoimistelijoiden toiminta-ajatuksena on 
seuran koko 95-vuotisen historian ajan ollut voimistelun 
kuuluminen kaikenikäisten elämään. Toukokuussa 1917 
perustettu seura onkin kasvanut elämänkaariseuraksi, 
joka mahdollistaa kaikenikäisten voimistelun, ja samalla 
kasvattaa elämää varten.

hän määrään mahtuu niin ohjattua 
kuin omaehtoistakin liikuntaa.

Suomen Voimisteluliitto haluaa 
auttaa seurojaan toiminnan kehit-
tämisessä laadun suhteen myön-
tämällä Priima -aikuisliikunnan 
laatusertifikaatteja. Priima-seurat 
ovat Voimisteluliiton jäsenseu-
roja, jotka panostavat aikuisten 
terveys- ja kuntoliikunnan laa-
dukkaaseen tarjontaan ja ovat 
sitoutuneita pitkäjänteiseen sekä 
jatkuvaan toiminnan kehittämi-
seen. JNV:llä Priima-arvo on ollut 
jo viisi vuotta. Aikuisten terveys-
liikunnan suositeltavana määränä 

pidetään kahta ja puolta tuntia 
reipasta liikuntaa viikossa.  

Kun laatutyöhön on kerran 
lähdetty, on meidän velvollisuu-
tenamme pitää jatkossakin JNV 
liikuntaseurojen edelläkävijänä 
ja kehittää laatua yhdessä koko 
seuramme jäsenistön kanssa. Sil-
loin voimme avoimesti todeta, 
että JNV on haluttu, menestyvä ja 
laadukas liikuntaseurojen edellä-
kävijä.

Anu Myllyharju-Puikkonen
hallituksen puheenjohtaja

hempineen ja perheineen. Lisäksi 
seuralla on hallitus, joka pyrkii 
toiminnallaan vastaamaan eri 
toimialojen tarpeisiin ja toiveisiin. 
Vuonna 2011 on päätetty esimer-
kiksi tukea valmennuksen ammat-
titutkintoa sekä JNV:n edustus-
joukkuetta. Seuraamme kuuluu 
myös aktiivinen Uskollisuuden Kil-
ta, jossa seuraan pitempään kuu-
luneet voivat jakaa yhteisiä 
muistojaan ja ylläpitää vireyttä. 
Seurassa on ollut jo vuodesta 1994 
lähtien päätoimiseksi palkattu toi-
minnanjohtaja. Toiminnanjohtajan 
lisäksi seuralla on tällä hetkellä 
kolme palkattua työntekijää, mikä 
sekin kertoo toiminnan ammatti-
maistumisesta ja vakiintumisesta. 

jatkoa edelliseltä sivulta

Mitra Raappana
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Edustusjoukkueen 
vahva vuosi

Sirius-joukkueella on takanaan 
menestyksekäs kausi 2011. Jouk-
kuevoimistelun SM-kilpailuissa 
huhtikuussa Jyväskylässä sekä 
Espoon karsinnassa MM-edustus-
paikasta Sirius saavutti neljännet 
sijat. Tavoitteina olleet mitali ja 
edustuspaikka jäivät jännittävien 
vaiheiden jälkeen hiuksenhienosti 
saavuttamatta. Joukkue onnistui 
kuitenkin luomaan upean koreog-
rafian ja pystyi kahteen huippu-
pisteet antaneeseen suoritukseen.

Kevään menestyksen ja jouk-
kueen urheilullisen kehittymisen 
ansiosta Sirius valittiin syksyllä 
Suomen Voimisteluliiton tiivistet-
tyyn A-maajoukkuerinkiin ja MM 
2013–projektiin. Samalla joukku-
eelle myönnettiin edustuspaikat 
kansainvälisen joukkuevoimiste-
luliiton, IFAGG:in, Maailmancupin 
osakilpailuihin Saksaan ja Venä-
jälle. Paderbornin kilpailussa Si-
rius sijoittui hyvällä suorituksella 
neljänneksi ja lähti tavoittelemaan 
Moskovaan samaa sijoitusta 
hieman kovemmassa seurassa. 

JNV:n Sirius kuudenneksi paras 
joukkuevoimistelun maailman cupin 
kokonaiskilpailussa vuonna 2011

Moskovassa joukkue saavutti en-
nätyspisteensä kansainvälisillä 
kilpa-areenoilla ja sijoittui upeasti 
neljänneksi. Näin joukkue pystyi 
uusimaan viimevuotisen kuuden-
nen sijansa joukkuevoimistelun 
maailmancupin kokonaiskilpailus-
sa, jossa vuonna 2011 kilpaili 26 
joukkuetta 12 maasta. Kaksois-
voiton Cup-kilpailussa vei Venäjä 
ja kolmanneksi sijoittui Suomen 
OVOteam. 

Jokaisella Sirius-joukkueen 
urheilijalla on takanaan yli kym-
menen lajin parissa vietettyä 
vuotta. Joukkuevoimistelu on mo-
nipuolinen urheilulaji, joka vaatii 
harrastajaltaan paitsi erinomaisia 
koordinatiivisia ominaisuuksia, 
myös vahvaa fysiikkaa; huippuun-
sa vietyä notkeutta, voimaa ja 
liikenopeutta. Myös kestävyyso-
minaisuudet ovat tärkeitä, sillä 
kilpailuohjelma nostaa veren mai-
tohappopitoisuuden kovalle tasol-
le ja harjoituksissa suorituksia on 
jaksettava tehdä useita peräkkäin. 
Lajin perustaidot ja – ominaisuu-
det on luotu jo nuorena, mutta eri 
harjoituskausilla ja viikoittaisissa 

harjoituksissa on harjoitettava 
monipuolisesti niin taitoja kuin 
fyysisiä ominaisuuksiakin. Jokai-
sella Siriuksen urheilijalla on mo-
tivaatiota kovaan harjoitteluun. 
He rakastavat lajia ja ovat oppi-
neet kurinalaiseen treenaukseen. 
Esiintymiset ja kilpailut sytyttävät 
nämä nuoret naiset liekkeihin ja 

liikkeen ilmaisussa he ovat huip-
putasolla. Harjoituksia on kuutena 
päivänä viikossa, joten valmen-
nustiimiin tarvitaan monta osaa-
jaa ja harjoituksien vetäjää. Vaikka 
töitä tehdään maitohappopisa-
roita säästämättä, on joukkueen 
huumori ja urheilijoiden yhteis-
henki leppoisaa ja kaveria kannus-

Anniina Hiekkataipale, Inka Hyttinen, Heini Hyvärinen, 
Santra Juoperi, Tiia-Tuulia Järvinen, Inka Karimäki, Merita 
Lemmetty, Elina Natunen, Elli Natunen, Siiri Vartiainen.

VALMENNUS
Hanna Hietikko ja Tarja Rasimus-Järvinen sekä Jenni Ikkala, 
Kaisa Lampinen ja Laura Keto. 

PSyykkiNEN VALMENNUS 
Anu Kangasniemi

LihAStASAPAiNoMittAUS 
Saara Suoniemi.

Sirius

Tarja Rasimus-Järvinen

tavaa. Tämä on varmasti yksi niis-
tä urheilijoiden ominaisuuksista, 
jonka avulla pitkäjänteistä työtä 
on jaksettu tehdä.

Kaudelle 2012 tavoitteet ovat 
jälleen korkealla; MM-edustus-
paikka, Suomenmestaruusmi-
tali, kuuden parhaan joukossa 
maailmancupissa, A-rinkipaikan 
uusiminen ja samalla paikan lu-
nastaminen MM 2013 kotikisojen 
valmennusryhmään. Jokaisella kil-
pailu- ja esiintymissuorituksellaan 
joukkue haluaa antaa elämyksen 
yleisölle.

JNV:n edustusjoukkueen tu-
levaisuus näyttää hyvältä. Seu-
rassa voimistelee kovatasoisia 
nuoria SM-sarjan urheilijoita. Sole 
ja Lumo ovat näyttäneet jo erin-
omaista osaamistaan ja näiden 
joukkueitten valmennuksen taso 
on korkealla. Seuramme urheili-
joilla on mahdollisuus halutessaan 
tähdätä korkealle, kansainvälisel-
lekin tasolle, Siriuksen jalanjäljis-
sä.

8.1.
Jumppatori Kuokkalan  
Graniitissa klo 10-13

9.-15.1.
Ilmainen jumppaviikko

JNV:n kevätkokous

25.3.
Lasten voimisteluasema 
Hopeaharppaus 25.3. 
Vaajakosken liikuntahallilla

Aikuisten kesäkauden 
avajaisjumppa

Urheilijoiden 
palkitsemistilaisuus

12.5.
JNV mukana Likkojen 
Lenkillä

2.9
Jumppatori Kuokkalan 
Graniitissa

3.9.
Syyskausi alkaa

JNV:n syyskokous

21.-22.4.
Joukkuevoimistelun yli 
14-vuotiaiden kilpasarjojen 
mestaruuskilpailut 
Vaajakosken liikuntahallilla

22.4.
Joukkuevoimistelun MM-
katsastus Vaajakosken 
liikuntahallilla

25.4.
Kevätnäytös Monitoimitalolla

4.-7.6.
Lasten jumppakoululeiri Tikan 
koululla

3.-9.9.
Ilmainen jumppaviikko

9.12.
Juhlanäytös 
Kaupunginteatterilla

TAMMIKUU  HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU   



7 v. Celer

8 v. Caramella

7-8 v. Citius

Cimer

9-10 v. Limet

Limetit

Limonet

JOUKKUEVOIMISTELUN  ASEMAJOUKKUEET 7-10 v.

JYVÄSKYLÄN 
NAISVOIMISTELIJAT

Bellana 
6 v. Kypärämäen koulu (pieni sali) MA 17:00–18:00

Beliatta
6 v. Kypärämäen koulu (pieni sali) MA 18:00–19:00

7-9 v. Väinölän päiväkoti MA 18:00–19:00

9-12 v. Keljon koulu MA 19:00–20:00
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MAANANTAI 

Morning Glory 08:00–09:00 Jäähallin tanssisali NEA

Aerobody 18:00–19:00 Jäähallin tanssisali HANNE JA JAANA

Core & Venyttely 19:00–20:00 Jäähallin tanssisali JONI

SuperSarja / Danza 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

ZumbaToning ® 20:00–21:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

TIISTAI

Ikivireät 11:00–12:00 Kaupungin kirjasto SALLAMARI JA LINNEA

Muokkaus 17:00–18:00 Jäähallin tanssisali LIISA

NiskaSelkä 18:00–19:00 Jäähallin tanssisali LIISA

Ajattaret 19:00–20:30 Haukkarannan koulu TARJA

PowerKickBox 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

Pumppi 20:00–21:00 Kuokkalan Graniitti KAISA

KESKIVIIKKO

RPV 50 min 16:10–17:00 Jäähallin tanssisali KAISA JA SALLAMARI

FlowGymnastics ® 20:00–21:00 Jäähallin tanssisali TARJA

Pilates 10:00–11:00 Kuokkalan Graniitti MINNA

Pumppi 18:30–19:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

Zumba ® 19:30–20:30 Kuokkalan Graniitti TIINA

TORSTAI

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

MiestenTreeni 20:00–21:00 Puistokoulu JONI

SuperMuokkaus 18:00–19:00 Kuokkalan Graniitti TIINA

JumppaMix 19:00–20:00 Kuokkalan Graniitti KRISTIINA

Keho ja mieli 20:00–21:00 Kuokkalan Graniitti KRISTIINA JA VAIHTUVAT

PERJANTAI

IntervalliCircuit 18:00–19:00 Jäähallin tanssisali MARIANNE

Aikuinen nainen 16:00–17:00 Kuokkalan Graniitti TARJA JA KRISTIINA

LAUANTAI

Aerobody 12:00–13:00 Kuokkalan Graniitti KAISA JA JAANA

Pumppi 16:00–17:00 Kuokkalan Graniitti      TIINA JA KAISA

SUNNUNTAI

Zumba ® 30’ ja 
ZumbaToning ® 30’ 15:00–16:00     Kuokkalan Graniitti      TIINA

BodyStep 16:00–17:00 Kuokkalan Graniitti HANNE

BODYBALANCE ™ 17:00–18:00 Kuokkalan Graniitti MINNA JA EEVA

SunSet Ladies 18:00–19:30 Kuokkalan Graniitti LAURA

Aikuisbaletti 19:30–20:30 Kuokkalan Graniitti HEIdI JA LAURA V.

TANSSIRYHMÄT 11-18V

MixDance / jatko (Replika) Jäähallin tanssisali SU 19:30–21:00

StreetDance / alkeet ja perus, yli 13 v. Jäähallin tanssisali PE 19:00–20:00

StreetDance / alkeet, sekaryhmä 9-13 v. Jäähallin tanssisali LA 14:30-15:30

StreetDance / jatko, sekaryhmä yli 13 v. Jäähallin tanssisali LA 15:30–16:30

Tanssillinen voimistelu / 12-15 v. Halssilan koulu TO 18:00–19:00

ZumbAtomic® / Big Starz / 11-16v. Jäähallin tanssisali SU 18:45–19:30

Esiintyvä tanssiryhmä Bounce / 
yli 15 v. editynyt taso

Kypärämäen koulu KE 20:00–21:15

AIKUINEN-LAPSI -JUMPAT 3kk-4v

3-6 kk    TI 10:00–10:45    Kuokkalan Graniitti

TO 16:45–17:30  Kortepohjan koulu

7-12 kk TI 10:45–11:30    Kuokkalan Graniitti

1-2 v. TI 18:00–18:45 Haukkamäen päiväkoti

KE 17:15–18:00 Nenäinniemen koulu

TO 17:30–18:15 Lahjaharjun päiväkoti

3-4 v. KE 18:00–18:45 Nenäinniemen koulu

TO 18:00–18:45 Väinölän päiväkoti

TO 18:15–19:00 Lahjaharjun päiväkoti

PERHE LIIKKUU -TUNTI

2-6 v. + 
VANhEMMAt Lohikosken koulu SU 16:00–17:00

TEMPPUKOULUT  4-8 v.

4-5 v. Keljon koulu TI 18:15–19:00

Tikan koulu KE 18:00–18:45

5-6 v. Keljon koulu TI 19:00–19:45

Tikan koulu KE 18:45–19:30

6-8 v. pojat Kuokkalan Graniitti SU 17:00–18:00

JUMPPAKOULURYHMÄT 6-12 v.

5-6 v. Väinölän päiväkoti MA 17:00–18:00    

7-9 v. Keljon koulu MA 18:00–19:00

10-12 v. Väinölän päiväkoti TO 18:45–19:45 

LASTEN TANSSI 4-10 v.

4-5 v. Satujumppa Pohjanlammen koulu KE 16:30–17:15

5-6 v. Satujumppa Pohjanlammen koulu KE 17:15–18:00

6-10 v. ZumbAtomic® / Lil’ Starz Jäähallin tanssisali SU 18:00–18:45
 

AikUiSEt

LAPSEt JA NUoREt

Sepänkatu 4B, puh 044 020 6669, toimisto@jnv.fi,  
www.jnv.fi, ma 11–18, ti-ke 11–16, to 11–18, pe-su suljettu

KLO 10-13 Kuokkalan Graniitissa

Non-stop -jumppaa, Lasten temppurata

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY - TERVETULOA!JUMPPATORI 8.1.

JOUKKUEVOIMISTELUUN SUUNTAUTUNEET JUMPPAKOULURYHMÄT 6-12 V.

9.1.–15.1. ilmaiseksi kaikille JNV:n lasten,
 nuorten ja aikuisten tunneille. Lue lisää jnv.fi

TULE JA TESTAA
MIKÄ TUNTI SOPII SINULLE!

Lue lisää  
joukkuevoimistelun 
ja kilpa-aerobicin 

valmennusryhmistä 
netistä jnv.fi


