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”Yksi vuosi on tosi pitkä” lapsi sanoi illalla kerran.
Hymyili isä ”Voi pörröpääni, vuodet lentävät linnun 

siivin – kestävät hetken verran” 
Kaarina Helakisan suomentama Ellen Niitin runo 

kuvaa mielestäni hyvin ajan kulumista ja sitä kuinka 
vuodet varsinkin voimisteluliikunnan parissa ovat 
ottaneet itselleen siivet selkään. JNV juhlii kuluvana 
vuonna 90. toimintavuottaan. JNV haluaa näyttäytyä 
koko komeudessaan kuluvan vuoden aikana. Toiminta-
ideanamme on tuottaa voimisteluliikunnan avulla 
elämäniloa, elämyksiä ja energiaa niin lapsille, nuorille 
kuin aikuisille. Tavoitteenamme on saada mukaan juh-
lintaan jokainen JNV-jäsen - vauvasta vaariin, muksusta 
mummoon.

JNV:n toiminta on kehittynyt ja laajentunut vii-
meisten parinkymmenen vuoden aikana voimakkaasti. 
Joukkuevoimistelu ja kilpa-aerobic ovat kasvattaneet 
seuramme jäsenmäärää ja kilpailulajeina tuoneet
JNV:lle myös näkyvyyttä. Kansainvälisestikin JNV:n
voimistelijat ovat tuoneet menestystä Jyväskylään 
2000-luvulla, jolloin nämä kaksi lajia JNV:ssä löivät 
lopullisesti itsensä läpi. Tiia Piili voitti yhden kilpa-ae-
robicin MM-kultansa JNV:n edustajana, kilpa-aerobic-
kolmikko saavutti EM- ja MM-kisoissa pistesijoja sekä 
Kaksut-joukkue edusti Suomea joukkuevoimistelun 
MM-kisoissa. Lisäksi JNV:n joukkuevoimistelun jouk-
kueet sekä yksilöaerobiccarit ovat saavuttaneet useita 
SM-mitaleja eri ikäluokissa. JNV on kunnostautunut 
myös suurten voimistelutapahtumien, kuten joukkue-
voimistelun SM-kilpailujen ja Musiikista Liikkumaan 
-tapahtumien järjestäjänä. Kyseiset tapahtuvat tuovat 
paikkakunnalle useita satoja voimistelusta kiinnostu-
neita ihmisiä kilpailemaan, esiintymään ja nauttimaan 
voimistelusta. 

Jyväskylän Naisvoimistelijat on ollut perinteikäs 
naisliikuntaseura kautta koko toiminta-aikansa. Tänä 

Jyväskylän Naisvoimistelijat 
90 vuotta

päivänä haluamme kuitenkin olla koko perheen voimis-
teluliikuntaseura, JNV, jossa on mahdollisuus harrastaa ja 
kilpailla niin lapsilla kuin aikuisilla, naisilla sekä miehillä 
tai lähteä liikkumaan vaikka koko perhe yhdessä. Viikoit-
taisista jumppakalentereista löytyykin omia ryhmiä niin 
miehille kuin perheliikuntaa koko perheelle.  

Kuluva juhlavuosi on JNV:ssä täynnä erilaisia voimis-
teluliikunnan tapahtumia tammikuun 6. päivän kauden 
starttitapahtumasta joulukuun 90-vuotis juhlanäytök-
seen asti. JNV:llä on kunnia emännöidä juhlavuoden 
toukokuussa joukkuevoimistelun SM-kilpailuja sekä 
lisäksi keväällä ja syksyllä järjestämme pienempiä, alle 
12-vuotialle voimistelijoille Svoli Jumppakouluun liittyviä 
asemakilpailuita. Toukokuussa JNV esittäytyy jyväskylä-
läisille tanssien läpi kaupungin -kulkueena, joka päättyy 
Lounaispuistossa järjestettävään kaikille avoimeen jump-
patapahtumaan.

JNV on kasvanut yhdeksi Suomen Voimisteluliitto 
Svolin suurimmista seuroista hieman yli 2000 henkilön 
jäsenmäärällään. JNV tunnetaan Svolissa edelläkävijäseu-
rana, joka on juurruttanut toimintansa osaksi jyväskylä-
läisten liikuntakulttuuria. Toivon, että pysymme vahvana 
ja kehittyvänä myös tulevan kymmenvuotiskauden, kohti 
100-vuoden arvokasta merkkipaalua Jyväskylän kiris-
tyvässä liikuntatarjontakilpailussa. Haluamme tarjota 
laadukasta voimisteluliikuntaa jyväskyläläisille ja lähiseu-
dulla asuville, lapsille ja aikuisille, naisille ja miehille niin 
harrastajille kuin kilpailu- ja valmennustoiminnastakin 
kiinnostuneille sekä yhdessä tekemisen paikkoja seuratoi-
minnasta kiinnostuneille.

Valta vaihtui: Tarja Rasimus-Järvinen luovutti puheenjohtajan 
nuijan seuraajalleen Anu Myllyharju-Puikkoselle JNV:n syyskoko-
uksessa 29.11.2006

Anu Myllyharju-Puikkonen
puheenjohtaja

JNV on valittu jälleen jouk-
kuevoimistelun SM-kilpailujen 
järjestäjäseuraksi. Jyväskylässä 
SM-kilpailut on aikaisemmin 
järjestetty vuosina 1992, 2000 
ja 2004.

Kevään 2007 kilpailuihin 
odotetaan noin 600 urheilijaa 
ja perinteisesti SM-kilpailuis-
sa Monitoimitalon katsomo 
on täyttynyt yleisöstä ääriään 
myöden. 

Joukkuevoimistelu on erit-
täin viihdyttävää katseltavaa. 
Katsoja pystyy nauttimaan kil-
pailuista hyvin, vaikka ei lajin 
sääntöjä tuntisikaan. Voimis-
telu on, vaativan kilpaurheilun 

lisäksi, kaunista taidetta, mikä 
selittänee kasvavat yleisömää-
rät lajin kilpailuissa.  

KISOISSA VARMISTUU 
SUOMEN MAAJOUKKUE

Joukkuevoimistelun MM-kil-
pailut järjestetään Espanjassa, 
Saloussa, 8.-10.6.2007. Suo-
mesta kisoihin lähetetään kol-
me joukkuetta, jotka valitaan 
neljän eri kilpailusuorituksen 
pohjalta. Kilpailu edustuspai-
koista on erittäin kova ja vasta 
SM-kilpailuissa maajoukkue-
valinnat ratkeavat. Vuonna 
2007 ei JNV:llä ole asettaa omaa 
joukkuetta tavoittelemaan 

MM-kilpailupaikkaa, koska 
JNV:n edustusjoukkue Vaniljat 
lopetti kovatasoisen kilpaile-
misen vuonna 2006. Maajouk-
kue valitaan yli 16-vuotiaiden 
joukkueista ja JNV:n tuorein 
edustusjoukkue, Sirius, kil-
pailee vielä 14-16-vuotiaiden 
sarjassa. Sirius kamppailee 
kuitenkin oman sarjansa kär-
kisijoituksista. Joukkue sijoit-
tui vuoden 2006 välinesarjojen 
SM-kisoissa kuudenneksi.

LAURA HÄRKÖNEN
Kirjoittaja on 

joukkuevoimistelun 
kevään SM-kilpailujen johtraja

Joukkuevoimistelun 
kärkinimet toukokuussa 
Hippoksella
SM-kilpailut Jyväskylän Monitoimitalolla 5.-6.5.2007
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Gran Canaria, Bahia Feliz

�

1 vko, marraskuussa 2007

Hyvässä seurassa on ilo liikkua!®
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juhlimaan 90-vuotiasta JNV:tä! 
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Tervetuloa kokemaan hienoja elämyksiä Hippokselle. Osta 
lippusi ennakkoon toimistoltamme!
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Helatorstaina 25. toukokuu-
ta 2006 askellettiin järjestyk-
sessään 20 Naisten Askel Jy-
väskylässä. Tapahtuma tässä 
muodossaan päättyy ja nyt on 
kiitoksien aika. Kahteenkym-
meneen vuoteen mahtuu mon-
ta muistoa, vaihtelevia säitä 
sekä ennen kaikkea liikunnan 
riemua niin askeltajille kuin 
talkoolaisille.

Naisten Askelta ovat yhdes-
sä järjestäneet ensimmäisestä 
tapahtumasta lähtien Jyväsky-
län Latu ry ja Jyväskylän Nais-
voimistelijat ry. Seurat ovat 
nyt yhdessä päättäneet, että 
Naisten Askel tapahtumana jää 
historiaan. Jokaisella tapahtu-
malla on oma elinkaarensa ja 
Naisten Askeleen osallistuja-

määrät ovat pudonneet huip-
puvuosista sen verran, ettei sen 
järjestäminen enää ole seuroil-
le taloudellisesti kannattavaa.

KAHDEN SEURAN 
KEVÄINEN 
VOIMAINKOETUS

Naisten Askeleen kokoisen ta-
pahtuman järjestelytyöt työllis-
tivät noin 10 hengen johtoryh-
mää lähes vuoden kerrallaan. 
Toimistotehtävien pyörittämi-
seen palkattiin viime vuosina 
muutamaksi kuukaudeksi pro-
jektityöntekijöitä tai alihankki-
ja, mutta muuten tapahtumaa 
järjestettiin puhtaasti talkoo-
voimin. Tapahtumapäivä työl-
listi erilaisissa tehtävissä noin 
200 talkoolaista. 

Naisten Askel oli ensim-
mäisten vuosien aikana ni-
meltään Aleksandran Askel 
ja tapahtumapaikkana oli 

Viitaniemen nurmikenttä. 
Osallistujamäärien nopeasti 
kasvaessa tarvittiin toimivam-
paa tapahtumakeskusta ja näin 
päädyttiin Kampuksen ken-
tälle ja nimikin vaihtui Nais-
ten Askeleeksi. Tapahtuma 
on tehnyt merkittävää hyvän-
tekeväisyystyötä kuluneiden 
vuosien aikana. Keskisuoma-
laisille potilas-, vammais-, ja 
kansanterveysjärjestöille sekä 
erilaisille oppilaitoksille on 
lahjoitettu osallistujamaksus-
ta vuosittain mittava summa. 
Naisten Askel sai puolestaan 
itse tunnustuksen juhlavuoden 
tapahtumassa. Saimme Kes-
ki-Suomen Sydänpiiriltä tun-
nustuspalkinnon työstämme 
sydänterveyden edistämiseksi. 
Tämä palkinto otettiin todella 
lämpimästi vastaan.

MITÄ NAISTEN ASKELEEN 
JÄLKEEN?

Molemmilla seuroilla on pitkät 
perinteet massatapahtumien 
järjestäjänä. Kahden erilaisen 
urheiluseuran yhteistyö on 
ollut toimivaa ja mielekästä. 
Seuroilla on selkeä visio siitä, 
että yhteistä tapahtumaa tul-
laan jatkossakin järjestämään. 
Tapahtuman luonne ja paikka 
tulee kuitenkin jonkun verran 
muuttumaan. Vielä ei ole aika 
paljastaa tulevaisuudesta lii-
kaa, yhteinen Askellus kuiten-
kin jatkuu!

Kiitokset kaikille tuhansille 
Naisten Askeleeseen osallistu-
jille sekä molempien seurojen 
upeille talkoolaisille!

NINA PERÄNEN

Kirjoittaja on Naisten Askeleen 
järjestelytoimikunnan  

puheenjohtaja 2006

20 vuoden huipputalkoot
Naisten Askel kiittää askeltajia ja talkoolaisia

Heinäkuun 7. ja 8. päivänä 
2007 lähtevät linja-autot Jyväs-
kylästä kohti Helsinki-Vantaan 
lentokenttää ja yli 50 JNV:läis-
tä edelleen Itävaltaan Dornbir-
niin. Perillä odottaa joka neljäs 
vuosi pidettävä  Maailman 
Gymnaestrada, kansainvälisen 
voimisteluliiton FIGin voimis-
telujuhla, jossa on yli 25 000 
osallistujaa ympäri maailman. 
JNVn voimistelijoilla on kun-
nia esiintyä Pohjolan illassa, 
omassa 15 minuutin mittaises-
sa hallinäytöksessä sekä kau-
punkien lavaesityksissä.

Yhteispohjoismaiseen Poh-
jolan iltaan on seuramme oh-
jaaja Sari ”Hapsu” Haapasalo 
tehnyt Suomen järvimaisemaa 
kuvaavia koreografioita. Tätä 

iltanäytöstä on tulossa seu-
raamaan yli 4000 voimistelun 
ystävää. Ja mukana esiintyvät 
JNVn Kumina, Vanskut, Sirius 
ja Kidea.

Oma 15 minuutin halli-
näytös tulee olemaan Kidean, 
Siriuksen, Vanskujen ja SunSet 
Ladyjen yhteinen voimainpon-
nistus. Hallinäytöksiä seuraa-
vat sadat katsojat ja ohjelman 
tulee olla laadukasta. Suomen 
voimisteluliitto Svoli on luot-
tanut meihin jyväskyläläisiin ja 
haluaa meidän edustavan suo-
malaista laatuvoimistelua.

Kumina uurastaa vielä lava-
esityksissä, joiden ilmapiiri on 
innostunut ja rento. Kuminan 
useamman ohjelman koko-
naisuuden tulevat näkemään 

myös Dornbirnin ja lähikau-
punkien asukkaat. Jyväskylä 
tulee tunnetuksi siis myös voi-
mistelupiirien ulkopuolella.

Esiintymisten lisäksi ohjel-
maamme kuuluu viikon aikana 
upeat avajaiset ja päätösjuhla, 
erilaisten esityksien ja näytök-
sien seuraamista, tutustumista 
muiden maiden voimistelijoi-
hin sekä Itävallan alppimaise-
miin. Jokainen Gymnaestrada 
on ollut elämys ja aikaisemmat 
kävijät haluavat lähteä sinne 
aina uudelleen. Nytkin jou-
kossamme on konkarikävijöitä 
(vuodesta 1982) sekä aivan uu-
sia kokeilijoita. Syksyn Kuper-
keikassa saattekin sitten kuulla 
matkamme aurinkoiset ja taa-
tusti upeat kokemukset.

Gymnaestradaan Itävaltaan yli 50 JNV:n voimistelijaa  

Maailman suurin voimistelu-
tapahtuma heinäkuussa

2003 2004 2005 2006 2007
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Kansainvälinen joukkuevoi-
misteluliitto, IFAGG, on jär-
jestänyt jo kahtena vuonna 
liiton mestaruuskilpailut juni-
orijoukkueille, eli 14-16 vuo-
tiaille. Ensimmäiset kilpailut 
pidettiin Tsekin Tasavallassa 
ja sieltä tuotiin mestaruus Suo-
meen Olarin Voimistelijoitten 
Deltat -joukkueen toimesta. 

Viime vuonna kisat olivat Vi-
rossa ja silloinkin mestaruus 
tuli Suomeen Olarin Voimiste-
lijoitten Alfat-joukkueelle.

Vuoden 2007 kilpailut pi-
detään maaliskuun 24. päivä 
Espoossa. Jokaisesta IFAGGin 
jäsenmaasta voi osallistua kol-
me joukkuetta näihin kilpailui-
hin. Suomen edustusjoukkueet 

valitaan helmikuun 17. päivä  
Jyväskylässä Viitaniemen am-
mattioppilaitoksen salissa. Kil-
pailuissa jokaisella joukkueella 
on kaksi näyttöä ja ensimmäi-
nen näyttö alkaa klo 13. Kilpai-
levia joukkueita tulee ympäri 
Suomen ja JNV:n oma joukkue 
Sirius on myös mukana kilpai-
lemassa edustuspaikasta.

Tiedossa on jännittävä, 
viihdyttävä ja kovatasoinen 
kilpailu. Tervetuloa mukaan 
kannustamaan!

IFAGG Joukkuevoimistelun 
juniorikarsintakilpailu 
Jyväskylässä

TARJA RASIMUS-JÄRVINEN
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Seuramme lasten toimiala 
kattaa kaikki alle kouluikäiset 
jumpparit. Alle kouluikäisten 
toiminta jaetaan 3kk – 4-vuo-
tialle suunnattuihin Lapsi & 
aikuinen –ryhmiin sekä 4-6-
vuotialle suunnattuihin lasten 
omiin temppukouluryhmiin. 
Lisäksi seurassamme toimii 
vielä perheliikuntaryhmä, joka 
on tarkoitettu koko perheelle, 
siis molemmat vanhemmat 
yhdessä noin 2-6-vuotiaiden 
lasten kanssa. Jumpissa käy vii-
koittain satoja lapsia.

PERUSTAITOJA 
TURVALLISESTI

JNV:ssä vauvat jumppaavat 
äidin kanssa 3-6 kuukauden 
ikäisten ryhmässä, kun vau-
vat eivät vielä osaa liikkua 
eteenpäin. Kun ryömintä- tai 
konttaustaito opitaan, siirry-
tään vanhempien ryhmään, 
joka on tarkoitettu noin 7-12 
kuukauden ikäisille vauvoille. 
Vauvajumpat ovat päiväryh-
miä ja niissä päästään jo mais-
telemaan ihan oikeita jumppa-
juttuja kuten kuperkeikkoja ja 
voltteja, tietysti vauvojen ta-
solla. Jumpassa huomioidaan 
myös vauvan kanssa kotona 
oleva äiti muutamilla liikkeillä.

Lapsi & aikuinen -ryhmis-

sä lapset liikkuvat yhdessä 
vanhemman kanssa. Vauhti 
lisääntyy ja kävelyä, juoksua, 
hyppyjä, pyörimistä, kiipeilyä 
ja vaikka pallon kanssa temp-
puilua varioimalla lapsi oppii 
ja hioo omia perusliikuntatai-
tojaan. Mukana tunneilla on 
erilaisia välineitä, telineitä, mu-
siikkia ja tietysti paljon erilai-
sia leikkejä. Syksyllä 2006 JNV:
ssä aloitti uusi 3-4 –vuotiaiden 
lapsi & aikuinen temppukoulu, 
missä lapset pääsevät temppui-
lemaan telineillä ja välineillä 
yhdessä vanhemman kanssa. 

TEMPPUKOULUT YMPÄRI 
KAUPUNGIN

4-vuotiaat voivat osallistua 
jumppaan jo ilman vanhem-
paa. Temppukouluryhmät ovat 
4-6 –vuotiaille lapsille suunnat-
tuja jumppatunteja eri puolilla 
kaupunkia. Temppukoulussa 
lapsi oppii temppuillen ja leik-
kien muun muassa kuperkeik-
koja, erilaisia hyppyjä jne., ta-
sapaino kehittyy ja tutustutaan 
erilaisiin välineisiin. Musiikki 
on olennainen osa voimiste-
lua, joten sitä ei unohdeta alle 
kouluikäistenkään ryhmissä. 

yhteisestä ajasta ja liikkua yh-
dessä ohjatusti. Tunneilta saa 
taatusti vinkkejä myös kotona 
touhuamiseen. Olisiko mitään 
mukavampaa, kuin temmeltää 
luvan kanssa yhdessä äidin ja 
isän kanssa, hyppiä ja pomp-
pia yhdessä paksuilla patjoilla 
tai pelata ja touhuta keskellä 
talvea avarassa salissa kotio-
lohuoneen sijasta? Perhelii-
kuntaryhmään ei välttämättä 
tarvitse ostaa koko kauden 
kestävää jumppakorttia, vaan 
sinne voi osallistua myös ker-
tamaksulla. Perheliikunnan ai-

Temppukoulua, perheliikuntaa, 
vanhempia & vauvoja

JNV on lasten ja nuorten liikunnan Nuori Suomi 
Sinettiseura. Sinetti on osoitus laadukkaasta, mo-
nipuolisesta ja lapsilähtöisestä toiminnasta. Svoli 
Jumppakoulu on JNV:ssä 7-12 –vuotiaiden las-
ten voimistelumaailma. Jumppakoulussa kaikilla 
lapsilla on mahdollisuus osallistua, harrastaa ja 
kilpailla. Lapsi tutustuu Jumppakoulussa perus-
voimistelutaitoihin sekä voimistelun eri lajeihin. 
Tunneilla harjoitetaan leikinomaisesti joukkuevoi-
mistelun perusliikkeitä sekä akrobatiaa, kokeillaan 
erilaisia välineitä ja telineitä, liikutaan musiikin 
mukaan, tehdään luovia harjoitteita ja tietysti kaik-
ki halukkaat pääsevät esiintymään ja kilpailemaan 
Jumppakoulun asematapahtumiin sekä seuran 
omiin tapahtumiin. 

Jumppakoulussa kaikki saavat jumppakoulu-
passin, johon kerätään merkintöjä uusien liikkei-
den oppimisesta, asematapahtumiin osallistumi-
sesta sekä myös hyvän esimerkin näyttämisestä 
jumppatreeneissä. Jumppakoulupassi antaa myös 
tavoitteita leikinomaiselle harjoittelulle.

JNV:ssä Jumppakouluryhmät jakaantuvat ker-
ran viikossa harjoitteleviin harrasteryhmiin sekä 
kaksi kertaa viikossa harjoitteleviin joukkuevoi-
misteluun suuntautuneisiin valmennusryhmiin. 
Kaikkiin ryhmiin on mahdollista päästä mukaan 
jumppaamaan. 

Kaikki Jumppakouluryhmien ohjaajat ja 
valmentajat ovat kouluttautuneita. Kaikilta oh-
jaajiltamme vaaditaan vähintään Svolin 35 tun-
nin jumppakouluohjaajakoulutusta. Ohjaajia 
kannustetaan vuosittain syventämään tietojaan 
ja taitojaan laadukkaissa Svolin ohjaaja- ja val-
mentajakoulutuksissa. Koulutus antaa valmiudet 
suunnitella tavoitteellisia, monipuolisia ja lap-
silähtöisiä tunteja. JNV:n kaikki vastuuohjaajat 
ovat täysi-ikäisiä ja kaikilla on itsellään pitkä ko-
kemus voimistelun maailmasta.  Kaikissa Jump-
pakouluryhmissä laaditaan lisäksi Pelisäännöt 
ryhmän sisällä sekä vanhempien kanssa tuke-
maan ryhmän toimintaa.

Laadukasta ja lapsilähtöistä toimintaa  
JNV:n Svoli Jumppakouluryhmissä

Uutena aluevaltauksena JNV 
aloitti Lapsi & aikuinen- sekä 
4-6 –vuotiaiden jumpparyh-
mät myös Säynätsalossa viime 
syksynä.

KOKO PERHE YHDESSÄ 
TOUHUAMAAN

Perheliikunta on todella koko 
perheen yhteinen liikuntatuo-
kio, missä taatusti kaikilla syke 
nousee ja puna leviää poskil-
le. Perheliikunnassa liikutaan 
koko perhe yhdessä leikkien 
ja temppuillen. Perheliikunta 
on hyvä tapa nauttia perheen 

heet ja ohjaajat ovat nähtävillä 
seuran internetsivuilla osoit-
teessa www.jnv.fi.

SINETTI TAKAA LAADUN 
Lasten toiminnassa laatu 
on tärkeää. Nuoren Suomen 
myöntämä Sinettiseura-arvo 
on osoitus laadusta ja myös 
velvoite järjestää laadukasta 
toimintaa. 

Mitä laadukkuus JNV:n las-
ten toiminnassa tarkoittaa? 

Ohjaajina meillä toimivat 
vain täysi-ikäiset, kouluttautu-
neet ohjaajat. Sinetti velvoittaa 
huomioimaan toiminnassa 
muun muassa lapsilähtöisyy-
den ja tavoitteellisuuden sekä 
monipuolisuuden. Tunnin si-
sällön tulee vastata kyseisen 
ikäryhmän taitotasoa ja siksi 
yhden ryhmän ikähaitari on 
vain yksi tai kaksi vuotta, vau-
varyhmissä vain muutamia 
kuukausia. Lapsilähtöisyys on 
lisäksi leikinomaisuutta, elä-
myksellisyyttä sekä kannus-
tavaa ohjausta ja positiivisen 
palautteen antamista lapselle. 
Kaikilla JNV:n lasten ryhmiin 
osallistuvilla on myös mah-
dollisuus päästä esiintymään 
seuramme järjestämiin tapah-
tumiin. Yhteistyö vanhempi-
en kanssa on myös tärkeää; se 
että vanhemmat tietävät mitä 
jumpissa tapahtuu ja millaisilla 
pelisäännöillä mennään eteen-
päin. 

Tutustu JNV:n lasten toimi-
alan monipuoliseen, innosta-
vaan kevääseen tämän liitteen 
jumppakalenterisivulla sekä 
netissä www.jnv.fi!

LASTEN TOIMIALA: 
Runsaasti liikunta-
mahdollisuuksia 
kaikenikäisille 
lapsille!

Kunto kohenee  
parhaiten  

kun on hauskaa!

ANU MYLLYHARJU-PUIKKONEN
Tervetuloa iloiseen joukkoomme! toivottaa JNV:n pirteä jumppakouluryhmä Hanit

sivu 4
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JNV TARJOAA AIKUISILLE liikkujille paljon erilai-
sia, monipuolisia jumpparyhmiä; sekä aloittelijoille 
että kauemmin harrastaneille, niin naisille kuin mie-
hillekin. Haluamme korostaa toiminnassamme liikun-
nan iloa, hauskuutta ja elämyksellisyyttä. Harrastajat 
löytävät jumpasta itselleen hyvää oloa sekä henkisesti 
että fyysisesti tuottavan harrastuksen. 

JNV jumppatunnit ovat hyvin suunniteltuja, päte-
västi ja iloisesti ohjattuja sekä turvallisesti toteutettu-
ja. Suunnittelussa otetaan huomioon terveysliikunnan 
näkökulma eli terveyden edistäminen ja ylläpitäminen. 
Jokaisen tunnin sisällölliset rakenteet on huolellisesti 
suunniteltu ja rakennettu jo ennen kauden alkua. Näin 
jumppiin osallistujat tietävät tarkkaan ”mitä ovat osta-
neet” ja mitä tunnilla on odotettavissa.

Juhlavuoden kunniaksi Jumppakalenteristamme on 
rakennettu entistä monipuolisempi, jotta uudetkin har-
rastajat löytäisivät liikunnan pariin. Kevään jumppaka-
lenteriin voit tutustua tämän lehden sivulla 7 sekä netissä 
www.jnv.fi . Netistä myös tuntisisällöt!

JNV:N NUORTEN TOIMIALA tarjoaa 12-17-vuoti-
aille harrastepohjaista tanssi- ja voimisteluliikuntaa. 
Ryhmiä ovat tanssiryhmä POINT, joukkuevoimistelun 
harrasteryhmät Säpinä ja Kipinä, sekä kilpa-aerobicin 
harrasteryhmä.

Uutta nuorten toimialalla on Harrastemanageri; 
hän toimii nuorten toiminnan tukihenkilönä. Harras-
temanageri vastaa nuorten toiminnan kehittämishank-
keista ja auttaa nuoria tapahtumien järjestelyissä. Har-
rastemanageri on ennen kaikkea mukana kehittämässä 
seuraan systeemiä, jolla pyritään ennaltaehkäisemään 
nuorten harrastuksen lopettamista sekä tukemassa ja 
ohjaamassa nuoria löytämään itselleen seuran sisällä 
uuden harrastuksen tai roolin seuratyössä.

Tule mukaan liikkumaan kivassa porukassa!

Nuorten toimiala

Aikuisten toimiala

Kauneuskeskus Essi
- nyt yhteistyössä JNV:n kanssa
Torikeskuksen toisesta kerrok-
sesta löydät kauneudenhoito-
alan erikoisliikkeen Kauneus-
keskus Essin, joka on palvellut 
asiakkaita Jyväskylässä jo yli 
neljän vuosikymmenen ajan. 
Korkeatasoisten kosmetiikka-
sarjojen lisäksi saat monipuo-
liset kauneushoitola-palve-
lut. Myynnissä on myös laaja 
miesten ja naisten tuoksuvali-
koima.

Vaivattomasti ostoksille tai 
hemmottelevaan hoitoon! Ai-
van kaupungin sydämessä pal-
velevaan liikkeeseen on helppo 

tulla kävellen tai autolla. Kau-
neuskeskus Essin monipuoli-
siin kauneushoitolapalveluihin 
kuuluvat mm. kasvohoidot, 
vartalohoidot, jalkahoidot, kä-
sihoidot, rakennekynnet, vä-
rianalyysit, ripsien ja kulmien 
kestovärjäykset, meikkaukset, 
karvanpoistot sekä kestopig-
mentaatiot.

Asiakassuhteissaan Kau-
neuskeskus Essi noudattaa 
toimintaperiaatteita, jotka 
koostuvat seuraavista koko-
naisuuksista: 

–Ehdottoman luottamukselli-
set asiakassuhteet 
–Asiakkaan kaikkien toiveiden 
huomioon ottaminen 
–Palveluidemme jatkuva 
kehittäminen 
–Kilpailukykyiset hinnat

Kauneuskeskus Essin ja JNV:n
yhteistyö tulee Juhlavuonna 
näkymään aikuisten toimialal-
la laajasti. JNV:n jäsenet pää-
sevät nauttimaan yhteistyöstä 
tuntuvasti: JNV Jumppakortti 
takaa alennuksia Essin palve-
luista koko vuoden ajan!

NYT KANNATTAA olla JNV:n jäsen! Juhlavuosi on 
tuonut toimintaamme mukanaan myös yhteistyö-
kumppaneita. Medica Oy, Kauneuskeskus Essi ja Spor-
tia Jyväskylä muodostavat yhteistyöllään JNV:n kanssa 
hyvinvoinnin ’ympyrän’: JNV:n Jumppakortti takaa 
haltijalleen etuja liikunnan, kauneuden ja kehonhuol-
lon aloilla!

Pääyhteistyökumppanimme Medica Oy tarjoaa 10% 
alennuksen kaikista hoitohinnoistaan. Voit tutustua 
Medican toimintaan tämän liitteen takasivulla.  Muut 
yhteistyökumppanimme tarjoavat jäsenetuina mm. 
seuraavaa: Kauneuskeskus Essi -10% alennus kaikista 
palveluista, Sportia Jyväskylä -15% kaikista tuotteista 
(ei polkupyörät, sykemittarit). Lisäksi jäsenenä pääset 
kaikkiin seuramme järjestämiin maksullisiin tilaisuuk-
siin puoleen hintaan!

Jäsenille hienoja 
etuja!

Jumppaviikko 2.-5.1.
Ilmaiset aikuisten jumpat koko viikon!

Jumppatori 6.1.
Kevätkauden avaustapahtuma

- lapsille temppurata ja 

aikuisille NonStopJumppaa

Kevätspurtti 10.3.
Aikuisten jumppatapahtuma

Muista käyttääjäsenetusi! 

Keväällä tapahtuu Kuokkalan Graniitissa:

sivu 5
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Jyväskylän Naisvoimistelijoissa 
joukkuevoimistelua harjoitel-
laan laadukkaasti ja tavoitteel-
lisesti. Seurassa on mahdollista 
harrastaa joukkuevoimistelua 
aina 6 -vuotiaasta aikuisikään 
saakka. Nuoren Suomen sinet-
tiseurana valmennustoiminta 
on urheilija- ja lapsilähtöistä. 
Valmennustoiminnassamme 
haluammekin painottaa tasa-
puolisesti niin kasvatuksellisia, 
urheilullisia, terveydellisiä, 
eettisiä kuin taloudellisiakin 
tavoitteita. Valmennustoimin-
nan laatua kehitetään myös 
valmentajien systemaattisel-
la koulutuksella. Valmentajat 
velvoitetaan kouluttautumaan 
vuosittain valmentaja- ja tuo-
mari koulutuksissa sekä seuran 
järjestämissä sisäisissä kou-
lutuksissa. Valmentajiimme 
kuuluukin joukkuevoimiste-
lun kouluttajia, niin kansallisia 
kuin kansainvälisiä tuomareita 
sekä entisiä maajoukkue- ja 
SM-tason urheilijoita.

VOIMISTELIJAT  
JNV:SSÄ

Aminit ovat seuramme nuo-
rimmat jumppakoululaiset. 
Joukkue koostuu vuonna -99 
syntyneistä innokkaista pienis-
tä tytöistä. Pinkit ovat myös 
nuoria jumppakoululaisia. He 
ovat vuosina -97 ja -98 synty-
neitä voimistelijoita, jotka ovat 
harjoitelleet jo kaksi vuotta. 
Vanhimpia jumppakoulu-
laisiamme ovet Abeillet ja 
Sole. Molemmat joukkueet 
koostuvat -95 ja -96 synty-
neistä tytöistä. Abeillet ja Sole 
harjoittelevat kahdesti viikos-
sa omalla porukalla ja kerran 
viikossa yhdessä. Näillä jouk-
kueilla tavoitteet ovat jo korke-
alla; suunnitelmissa on voimis-

tella vielä pitkään ja saavuttaa 
menestystä.

12-14 -vuotiaat kilpailevat tyt-
tösarjoissa ja heidän harjoit-
telunsa on jumppakoululaisia 
tavoitteellisempaa. JNV:ssä 
Kidea kilpailee 12-14 -vuoti-
aiden sarjassa. He harjoittelevat 
jo jumppakoululaisia tavoit-
teellisemmin, neljästä viiteen 
kertaa viikossa. Kidea koostuu 
vuosina -93 ja -94 syntyneistä 
tytöistä. He ovat harjoitelleet  
jo useamman vuoden ajan. 

Säpinä on 14-16-vuotiaiden 
joukkuevoimistelujoukkue 
joka kilpailee Svolin joukkue-
voimistelun harrastesarjassa. 
Säpinässä on voimistellut -91 
ja -92 syntyneitä tyttöjä jo 
kahden vuoden ajan. Säpinä 
harjoittelee harrastusmielessä 
kahdesti viikossa.

Sirius (kuvassa) kilpailee 14 - 
16 -vuotiaiden SM-sarjassa. Si-
rius koostuu pääasiassa vuosina 
-91 ja -92 syntyneistä tytöistä. 
Tämä JNV:n edustusjoukkue 
harjoittelee viisi kertaa viikos-
sa; harjoittelu on tavoitteellista 
ja joukkue onkin hyvin moti-
voitunut ja kunnianhimoinen. 
Sirius osallistuu keväällä 2007 
IFAGGin juniorikilpailujen 
Suomen karsintaan sekä SM-
kilpailuihin, kummatkin kisat 
kotiareenallaan Jyväskylässä. 

Kipinä on yli 16-vuotiaiden 
joukkuevoimistelun harraste-
ryhmä, joka on  harjoitellut yh-
dessä tarmokkaasti jo syksystä 
2004 asti, kaksi kertaa viikossa. 
Joukkue osallistuu joka kausi 
sekä aluekilpailuihin että val-
takunnallisiin joukkuevoimis-
telun harrastekilpailuihin. 

Aloitamme JNV:ssä joka 
syksy uuden joukkuevoimis-
teluun suuntautuneen  jump-

KILPAILU JA VALMENNUS: Kansainvälisen lajin harrastamiseen 
Jyväskylässä hienot mahdollisuudet

Ota lajiksi 
vauhdikas  
kilpa-aerobic

LIINA NURMI

Joukkuevoimistelua JNV:ssä

LAJIESITTELY: Kilpa-aerobic on vauhdikas, aerobicin 
perusliikkeistä muunneltu kovaa fyysistä kuntoa vaativa 
kilpalaji naisille, miehille, tytöille ja pojille – kaiken kaikki-
aan hyvin monipuolinen urheilulaji. Kilpa-aerobicohjelma 
on yhdistelmä kuntoaerobicin askelsarjoista ja voimistelun 
vaikeusliikkeistä.  Lajitekniikan lisäksi kilpa-aerobiccaajan 
tulee hallita yleisön viihdyttäminen ja energisen ilmapiirin 
luominen. Fyysisen suorituskyvyn alueella urheilijalta 
vaaditaan voimaa ja liikkuvuutta, nopeutta ja anaerobista 
kestävyyttä sekä taitoa. Psyykkisellä puolella on oltava 
rohkeutta esiintyä, pitkäjännitteisyyttä määrätietoiseen 
harjoitteluun ja luovuutta uusien ideoiden tuottamiseen. 

AeroSport-kilpailut on tarkoitettu lajin sisääntuloväyläksi 
uusille kilpailijoille. AeroSport tarkoittaa lapsille ja harras-
tajille kehitettyä kilpailujärjestelmää, joka perustuu voi-
mistelun perusliikkeiden ja yksinkertaisten aerobicsarjojen 
harjoitteluun, toistamiseen ja esittämiseen. Esiintyminen 

ja kilpaileminen on siis entistä helpompaa 
aloittaa tässä suhteellisen vaativassa ja 

kiehtovassa urheilulajissa. 

JNV:ssä kilpa-aerobic-harrastuksen 
aloittaminen onnistuu helposti. 

Seurassa on tällä hetkellä kaksi 
lajinharrastajista koostettua 

ryhmää: alkeis- ja jatkoryhmä. 
Urheilijat on jaettu ryh-
miin taitotason perusteella. 
Jatkoryhmässä harjoittelevat 
kokeneemmat kilpailijat ja 

alkeisryhmässä lajin vasta-
alkaneet harrastajat. 

Uusia yli 12-vuotiaita 
harrastajia otetaan 

mukaan jatkuvas-
ti. Tule mukaan 

aloittamaan 
uusi, vauhdikas 

urheiluharras-
tus!

pakouluryhmän, johon ensi 
syksynä ovat sydämellisesti 
tervetulleita vuosina 2000 
ja 2001 syntyneet tytöt. Li-
sätietoja saat nettisivuilta  
www.jnv.fi tai seuramme toi-
mistolta. Myös muihin ryh-
miin on mahdollista 
päästä mukaan 
ottamalla yh-
teyttä suoraan 
joukkueen 
valmentajiin.

Joukkuevoimistelu on 
vaativa taitolaji

LAJIESITTELY: Joukkuevoimistelu on taitolaji, joka 
on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta. Se 
on joukkue- taide- ja taitolaji parhaimmillaan sekä 
myös kansainvälinen kilpailulaji. Joukkuevoimis-
telu edustaakin lajina perinteistä suomalaista sekä 
tämän päivän kansainvälisyyttä. 

Joukkuevoimistelu koostuu monipuolisista 
vartalon liikkeistä, tasapainoliikkeistä, hypyistä 
ja muista liikkeistä kuten käsi- ja jalkaliikkeistä 
sekä hyppelyistä. Kilpailuohjelma on liikkeiden 
ja musiikin muodostama taiteellinen ja urheilul-
linen kokonaisuus. Joukkuevoimistelussa liikkeet 
suoritetaan jatkuvina, virtaavina sarjoina, joissa 

tulee esille liikesujuvuus ja esteettisyys. Laji vaatii 
voimistelijoilta kokonaisliikunnallisten lajitaitojen 
lisäksi fyysisiä ominaisuuksia; voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä, ketteryyttä ja liikkuvuutta sekä hyvää 
koordinaatiota ja rytmitajua. Joukkuevoimistelulle 
on myös tunnusomaista ilmaisullisuus ja joukku-
een suorituksen yhtenäisyys ja yhtäaikaisuus. La-
jissa kilpaillaan keväällä vapaaohjelmilla ja syksyl-
lä välineohjelmilla.

SUOMALAISTEN MENESTYS
Suomalaisen joukkuevoimistelun menestystarina 
on noussut lajin laajasta harrastajajoukosta- yli  

2 000 kilpailulisenssiä - ammattitaitoisista valmen-
tajista ja huipputason voimistelijoista ihastusta he-
rättäväksi kilpaurheilulajiksi.

Menestystä on kertynyt myös joukkueioimiste-
lun MM-kilpailuissa, jotka järjestetään vuosittain 
touko-kesäkuussa. Ensimmäiset MM-kilpailut 
järjestettiin vuonna 2000, jolloin voiton vei suo-
malainen Campuksen Koonto Jyväskylästä. Tämän 
jälkeen mestaruus kulki Viroon ja palasi takaisin 
Suomelle vuosina 2002, 2003, 2004 ja viimeisim-
män kerran 2006 Tampereella järjestetyissä MM-
kilpailuissa. Neljä mestaruutta otti Olarin Voimis-
telijoiden Dynamot-joukkue. 

Tule  aloittamaanuusi harrastus! 

sivu 6
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 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Sunnuntai

Supertreeni
17:00 – 18:30

Kuokkalan Graniitti, Tiina

Jättipallo [KKI]

19:00 – 20:00
Jäähallin tanssisali

Miesten treeni
19:00 – 20:00

Halssilan koulu, Hannele

Circuit
19:00 – 20:00

Kuokkalan Graniitti

Pumppi
17:00 – 18:00

Kuokkalan Graniitti, Enni

Teemabic
18:00 – 19:00

Kuokkalan Graniitti, Nea

TanssiMix
20:00 – 21:15

Jäähallin tanssisali, 
Mitra&Sari 

Ikivireät
19:00 – 20:00

Cygnaeuksen koulu 

Niska-Selkä
19:00 – 20:00

Pohjanlammen koulu, Hannele

BodyStep
18:00 – 19:00

Kuokkalan Graniitti, Tiina

Pumppi
19:00 – 20:00

Kuokkalan Graniitti, 
Tiina&Nea

Pumppimix
16:00 – 17:30

Kuokkalan Graniitti, Tiina

Lapset alle 1 v

Lapset 1-2 v

Lapset 2-3 v Lapset 3-4 v

Lapset 4-6 v

Perheliikunta

Lapset 7-8 v

Lapset 9-10 v

Nyky- jazztanssi
13-15 v

Joukkuevoimistelun
harrasteryhmät

Vauvajumppa 3-6kk
ke 10:30 – 11:00

Kuokkalan Graniitti,
vaihtuva ohjaaja

Vauvajumppa 7-12kk
ma 10:30 – 11:15

Kuokkalan Graniitti, Kati H.

Lapsi-aikuinen
-jumppa 1-2 v
ma 17:30 – 18:15

Pohjanlammen koulu, Johanna

Temppukoulu 3-4 v
ma 17:15 – 18:00

Voionmaan koulu, Sirpa/Sari

Perheliikunta
su 18:00 – 19:00

Cygnaeuksen koulu (iso sali), 
vaihtuva ohjaaja

Jumppakoulu 7-8 v
ma 18:15 – 19:15

Nenäinniemen koulu, Heini

Lapsi-aikuinen
-jumppa 1-2 v
to 17:00 – 17:45

Kuokkalan Graniitti, Laura H.

Lapsi-aikuinen
-jumppa 2-3 v
ma 18:15 – 19:00

Pohjanlammen koulu

Lapsi-aikuinen
-jumppa 2-3 v

ti 17:30 – 18:15
Säynätsalon koulu, Heli

Lapsi-aikuinen
-jumppa 2-3 v
ke 18:00 – 18:45

Pohjanlammen koulu, Kati F.

Temppukoulu 5-6 v
ma 18:00 – 19:00

Voionmaan koulu, Sirpa/Sari

Temppukoulu 5-6 v
ma 17:15 – 18:15

Nenäinniemen koulu, Hannele

Temppukoulu 4-6 v
ti 18:15 – 19:15

Säynatsalon koulu, Heli

Temppukoulu 4-5 v
ke 17:15 – 18:00

Lohikosken koulu, Anu

Jumppakoulu  9-10 v
to 17:00 – 18:00

Kirput
Lyseo, Heli

Jumppakoulu  9-10 v
to 18:30 – 19:30

Hanit
Keljonkankaan koulu, Noora

Aminit
-99 -syntyneet tytöt

Pinkit
-97 ja -98 syntyneet tytöt

Point
ke 17:00 – 18:30
Voionmaan koulu

Anna, Kaisu

Säpinä 15-16 v
Kipinä 16-18 v

Joukkuevoimisteluun 
suuntautuneet ryhmät 

2krt/vko

Elämyksiä, elämäniloa ja energiaa JNV:n treeneissä myos Juhlavuonna!

8.1. alkaen

Hinnasto
Aikuisten rajaton jumppakortti 115 g/henkilö/kausi

Sarjakortti    80 g/15 kertaa

Aikuinen-vauva -sarjakortti alle 1 v. 80 g/15 kertaa

Perheliikunta 2-6 v   90 g/kausi  10 g/kerta

Aikuisten kertamaksu   7 g/kerta

Aikuinen-lapsi -kortti   90 g/kausi

Jumppakoulu 4-6 v   90 g/kausi

Jumppakoulu 7-12 v   95 g/kausi

Jumppakoulu 8-10 v 2krt/vko  150 g/kausi

Koko perhe liikkeelle! Lasten Jumppatorilla 
Kuokkalan Graniitissa klo 10-12 suuri 
temppurata lapsille + alennus kaikista lasten 
kevään Jumppakorteista -5€

Aikuisten Jumppatorilla klo 13-16 NonStop-
Jumppaa ja hurja Juhlavuoden tarjous: 
aikuisten rajaton Jumppakortti vain 90€!

Jumppatori 6.1. 

Sepänkatu 4 B, 40100 Jyväskylä  |  puh (014) 652 330  |  toimisto@jnv.fi 

Ilmaiset 
aikuist

en jum
pat

Graniit
issa 

2.-5. tammikuuta!

M u u t o k s e t  m a h d o l l i s i a .  Ta r k i s t a  j u m p p a k a l e n t e r i t  n e t i s t ä !

�

Hyvässä seurassa on ilo liikkua!®

Kehonhuolto
19:30 – 20:30

Cygnaeuksen koulu, Hannele

Tule aloittamaanuusi harrastus! 

Sepänkatu 4B
40100 Jyväskylä

puh. (014) 652 330

toimisto@jnv.fi
www.jnv.fi

Toimistomme palvelee

Lapset 11-12 v
Jumppakoulu  11-12 v

su 17:00 – 18:00
Pohjanlammen koulu, Kaisa

Huomaauusi sähköposti- ja nettiosoite! 

maanantai 11 - 18
tiistai 11 - 17
keskiviikko 11 - 16
torstai 11 - 16

Tuntisisällöt 
netistä www.jnv.f

i

Kevään kalenteri
sivu 7
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Erilaisten neurologisten sairauksien ja vammojen 
(mm. selkäydinvammat, aivohalvaukset, Parkinson, 
MS, erilaiset kehitysvammat) aiheuttamat liikunta-
vammat tai ongelmat liikkumisessa ja siihen kuuluva 
fysioterapia ovat Medican tärkeintä erityisosaamisen 
aluetta

Kaikilla fysioterapeuteillamme on pitkä työkokemus 
ja laaja asiantuntijuus em. ongelmista ja asiakkai-
den kuntoutuksesta pitäen sisällään myös apuvälinei-
den hankkimiseen liittyvät kysymykset.

Neurologisille asiakkaille pystymme tarjoamaan fy-
sioterapiaa, allasterapiaa, ratsastusta sekä ohjaus-
käyntejä kotiin, kouluun, työpaikalle ja esim.
avustajille.

Neurologisten asiakkaiden
kuntoutus

Kaikki fysioterapiapalvelut

AHJOKESKUS
Ahjokatu 14-16
40320 Jyväskylä
puh. (014) 677 075

HUHTAKESKUS
Nevakatu 1
40340 Jyväskylä
puh. (014) 282 894

KUOKKALA
Polttolinja 1
40520 Jyväskylä
puh. (014) 641 300

AHJOKESKUS
Ahjokatu 14-16

HUHTAKESKUS
Nevakatu 1

Fysioterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä tai kun-
toutussuunnitelman kanssa. Medica Oy:n tarjoamia 
fysikaalisia hoitoja ovat syvä- ja pintalämpöhoidot, 
kipuhoidot TNS, interferenssi, PENS eli sähköaku-
punktio, neurotrack, erilaiset liike- ja liikuntahoidot 
sekä lääkinnällinen harjoitusterapia. Oleellinen 
osa fysioterapeuttista hoitosarjaa on jatko- ja ko-
tihoito-ohjeiden laatiminen. Tarvittaessa fysiotera-
piaan kuuluu myös apu- ja harjoitusvälinetarpeen 
arviointi ja hankinnan avustaminen sekä käytön 
opetus ja seuranta.

Fysioterapia

Medica Oy on jyväskyläläinen fysioterapiaan suuntautunut hyvinvointi-
yritys – kolmessa toimipisteessään Medica Oy tarjoaa fysioterapia-, 

hieronta-, akupunktio- ja asiantuntijapalveluita kaikille niitä tarvitseville!Y H T E I S T
Y Ö

S
S
Ä�

Akupunktio on vanha kiinalainen neulahoito ja Me-
dicassa sitä antaa kaksi koulutuksen saanutta fysio-
terapeuttiamme. Koulutus perustuu yhdistelmään kii-
nalaista perinnettä ja länsimaista lääketiedettä ja se 
on ollut suunnattu juuri fysioterapeuteille. Akupunk-
tiota annetaan sekä lääkärin lähetteellä tai ilman 
sitä, se voi myös olla osa hoitosarjaa. Akupunktiota 
käytetään lähinnä kipuhoitona tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksissa. 

Akupunktio

Medica Oy tarjoaa myös mahdollisuuden saada 
asiantuntijan luennoimaan tai konsultoimaan fysiote-
rapiaan liittyvissä asioissa. Toimimme usein moniam-
matillisissa ryhmissä fysioterapian asiantuntijoina.

Asiantuntijapalvelut

Laitokset avoinna 
MA-TO 08-18
PE 08-16

Jyväskylän Naisvoimistelijat 90 vuotta

www.medica.fi

• McKenzie -menetelmä 
• lantionpohjanlihasten
  tutkiminen 
• neurologia 
• akupunktio

Medican
erityisosaamis-
alueita

Medica Oy on toiminut Jyväskylässä 
jo 23 vuotta. Medicassa työskentelee 

12 fysioterapeuttia.
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