
 

 

Järvenpään Voimistelijat ry JÄSENKIRJE syksy 2019 

Puheenjohtajan tervehdys 
 
Uusi kausi starttasi 
voimisteluviikolla ja 
kokeilutunneilla. Olemme 
saaneet Teiltä loistavaa 
palautetta aikuisten uudesta 
tuntitarjonnasta. Lasten tunnit 
jatkuvat monipuolisella 
tarjonnalla, muutama uutuuskin 
mahtui taas joukkoon ja 
joukkuevoimistelijat on 

ahkeroineet jo useamman viikon omien uusien 
kisaohjelmien ja taito-ohjelmien parissa. Lasten 
voimisteluryhmät saivat uudet nimet Nuppuvoimistelu- 
ja Staravoimisteluryhmät <3 
 
Muutama huolestuttava uutinen salien osalta oli taas 
pöydällä, mutta kaupungin työntekijät tekevät 
parhaansa myös meidän salitilanteemme eteen. Jenna 
ja Julianna ovat siirtyneet tälle kaudelle kokoaikaisiksi 
työntekijöiksi, lisäresurssi on ollut todella tervetullutta. 
Näin kauden alussa he ovat käyneet kouluilla muiden 
ohjaajien kanssa esittelemässä toimintaamme ja sieltä 
saatu palaute on ollut mieleistä koko seuraväelle. 
 
Halliuutisilta ei varmaan kukaan ole voinut välttyä ja 
tontilla työt etenee tasaiseen tahtiin. Pieniä viivästyksiä 
rakentamiseen on aiheuttaneet Lepolan alueella 
tunnetusti piilossa olevat putket. Kartat ei ihan pidä 
paikkaansa ja aina kun luullaan että nyt yllätykset on 
loppu, tupsahtaa uusi putki kaivinkoneen kauhaan. No 
nämä on vain hoidettava, vaikka tässä salitilanteessa 
jokainen viivästys harmittaakin. Hallin osalta tulemme 
tarvitsemaan myös talkoovapaaehtoisia. Ilmoitathan 
itsesi, kaverisi tai vaikka naapurisi talkoorinkiin. 
Muutama sellainen tehtävä, kuten työmaasiivous 
tullaan tekemään omin talkoovoimin ja mitä suurempi 
joukko saadaan kasaan, sitä vähemmän työt kaatuu 
pienen porukan hoidettavaksi. Toivotamme sinut 
lämpimästi tervetulleeksi. 
 
Kinnarin koulu valmistui ihan viime metreillä ennen 
kauden alkua ja nyt odotamme voimistelumattoja 

sinne, jotta päästään ihan kunnolla treenaamaan 
uusissa hienoissa tiloissa. 
Joukkorahoitusta ei voi unohtaa, tulemme tarvitsemaan 
jokaisen apua ja toivommekin että mahdollisimman 
moni osallistuu ja haluaa oman/lapsen/joukkueen 
nimen ikuistettavan hallimme seinälle. Syksyn aikana 
tullaan myös lanseeraamaan yrityssponsorihanke. Siitä 
kerromme lisää myöhemmin. 
 
Jos mieltäsi askarruttaa joku seuraan liittyvä asia, 
otathan yhteyttä, niin ratkotaan asiat yhdessä. 
Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme ja hallituksen 
jäsenet, Heidi toimistolla tai Julianna ja Jenna ovat 
kaikki käytettävissäsi. Autamme mielellämme. 
Seuraa meitä www.voimistelijat.com, Facebook, 
Instagram, Twitter 
Voimistelullisin seuraterveisin Raila <3 
 

Seuravaatteet 
 

Haluatko tilata itsellesi tai 
lapsellesi hienoja 
Järvenpään Voimistelijoiden 
seuravaatteita? 
Seuravaatteita löytyy sekä 
Piruetin valikoimasta että 
omasta valikoimastamme. 
Tilauskausi on nyt auki ja 
umpeutuu jo tällä viikolla 
su 8.9. Tilauksen pääset 
tekemään TÄÄLTÄ 

 
 

Käythän katsomassa 
seuravaatetarjontaa myös 
Facebookin 
seuravaatekirppikseltämme, 
johon pääset TÄÄLTÄ 
 

 
 
 
 

https://www.voimistelijat.com/yhteystiedotjaseura/seuravaatteet-ja-kirppis2/
https://www.voimistelijat.com/yhteystiedotjaseura/seuravaatteet-ja-kirppis2/voimistelukirppis/
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Nuvo-tiimi 
 

 
Haluamme mahdollistaa nuorille oman väylän kehittää 
seuran toimintaa ja olla mukana seuran arjessa. Nyt 
kaikki nuoret mukaan nuvo-tiimiin! Lue lisää 
nettisivuiltamme https://www.voimistelijat.com/uutiset
/nuoretmukaan/ 
 

Halloween -tapahtuma 
 
Seuramme 
perinteinen 
Halloween -
tapahtuma 
järjestetään 
lauantaina 
2.11. 
Tarkempi 
aikataulu ja 
paikka 

julkaistaan myöhemmin. Tiedossa on mm. temppurataa 
ja buffettia. Liput 5€/lapsi sis. pienen yllätyksen. 
Tervetuloa mukaan! 
 

Valmennusryhmien vanhempaininfo 
 
Kaikkien joukkuevoimistelun sekä tanssillisen 
voimistelun valmennusryhmien yhteinen 
vanhempaininfo järjestetään ke 11.9. klo 18.00 
Järvenpää-talon kokoustilassa. Tervetuloa! 
 
 

Aikuisten liikunta 
 
Aikuisten ryhmäliikuntatunnit saatiin viime viikolla 
tehokkaasti käyntiin koko viikon kestäneillä avoimilla 
ovilla. Saimme monipuolisen viikko-ohjelman alkavalle 
kaudelle ja uutuustunteina meiltä löytyy Kuntolattarit, 
Pilates ja FasciaMethod. Saimme myös 
ohjaajatiimiimme uusia innokkaita ja ammattitaitoisia 
vahvistuksia.  
 
Tälläkin kaudella aikuisten ryhmäliikuntatunneilla on 
mahdollista liikkua laadukkaasti, edullisesti ja ilman 
sitoutumista. Ostamalla 10krt, 30krt tai 60krt 
jumppakortin, voit saapua mille tahansa viikko-
ohjelman tunnille silloin kun sinulle sopii.  
https://www.voimistelijat.com/harrasteliikunta/aikuiset
/ 
 

Lasten liikunta 

 
Lasten ja nuorten harrasteliikunnan kausi käynnistyi 
ryminällä voimisteluviikolla, jolloin vietettiin myös 
avoimia ovia. Seuran työntekijät kävivät pitämässä 
Haarajoen koululaisille kivoja demotunteja, joista 
saimme koulun opettajilta ja oppilailta superhyvää 
palautetta! Ryhmät ovat lähteneet hienosti käyntiin ja 
suurin osa onkin jo täynnä. Muutamissa ryhmissä on 
vielä vapaata, joten rohkeasti vain tutustumaan ja 
ilmoittautumaan ryhmiin mukaan!  
Maanantai 
16.45-18.00 Staravoimistelu Mindit 5-6 v., Keuda 
Wärtsilänkatu 
Tiistai 
16.30-17.45 Staravoimistelu Minnit 5-6 v., Liikuntahalli 
Keskiviikko 
16.30-17.45 Staravoimistelu Mirandat 10-13 v. 
Oinaskadun koulu 
Torstai 
16.00-17.00 Telinejumppa Gekot 7-9 v., liikuntakeskus 
Piironen 
 
 
 
 

https://www.voimistelijat.com/uutiset/nuoretmukaan/?fbclid=IwAR1oTemHBBKAHnOZwC8e8Io0xm6dBzNKt7hXd6tPDCTZ6JkTinT3RSUDqUs
https://www.voimistelijat.com/uutiset/nuoretmukaan/?fbclid=IwAR1oTemHBBKAHnOZwC8e8Io0xm6dBzNKt7hXd6tPDCTZ6JkTinT3RSUDqUs
https://www.voimistelijat.com/harrasteliikunta/aikuiset/
https://www.voimistelijat.com/harrasteliikunta/aikuiset/
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Lauantai 
10.30-11.15 Perheliikunta Kissanpennut, Vihtakatu 
11.15-12.00 Temppujumppa Tiikerit 4-6 v., Vihtakatu 
Sunnuntai 
15.00-15.45 KidsDance yli 6 v., liikuntakekus Piironen 
13.30-14.45 Staravoimistelu Minjat 6-7 v., Oinaskatu 
14.45-15.45 Nuppuvoimistelu Millit 4-5 v., Oinaskatu 
 

Tanssillinen voimistelu 
 
Tanssillisen voimistelun kausi on startannut hienosti. 
Joukkueisiin otetaan vielä uusia voimistelijoita, mikäli 
haluaisit kokeilemaan ota yhteyttä lasten ja nuorten 
vastuuvalmentajaan lapset@voimistelijat.com.  
Seuraathan joukkueitamme myös instagramissa (tunnus 
nimen perässä)! 
 
Seuran joukkueet kaudella 2019-2020: 
Stara-tapahtumiin osallistuvat 
Idessat 2009-2011 
Kilpailuihin osallistuvat joukkueet 
8-11 v. sarja 
Ilennat 2007-2009 
12-15 v. sarja 
Irennet 2004-2006 (@irennet_tanvo) 
yli 40 v. sarja 
Ihanaiset yli 20 v. (@ihanaiset_tanvo) 
Lumotapahtumat, Gym For Life -sarja 
Ikinaiset yli 20 v.  
 
Kaikkien joukkueiden ig 
@tanvo_jarvenpaanvoimistelijat 
 

Joukkuevoimistelu 
 
Joukkuevoimistelun kausi on alkanut ja saleilla 
treenaillaankin jo ahkerasti kohti tulevaa kisakautta! 
Seuraathan myös joukkueitamme instagramissa (tunnus 
joukkueen nimen perässä)! 
 
Seuran joukkueet kaudella 2019-2020: 
Stara-tapahtumiin osallistuvat 
Vivien 2013-2014 
Biancat 2011-2012 (@biancat.agg) 

Bellat 2011-2012 
Daniellat 2009-2010 
Ivia 2009-2010 (@ivia_agg) 
Kilpailuihin osallistuvat 
8-10 v. sarja 
Delinat 2009-2010 (@delinat_agg) 
Diannat 2009-2010 (@diannat_agg) 
10-12 v. sarja 
Nefir 2007-2008 (@nefir_agg) 
Nedesa 2007-2008 (@nedesa_agg) 
Inellat 2007-2008 (@inellat_agg) 
Inea 2007-2008 (@inea_agg) 
12-14 v. harrastesarja 
Evelie 2004-2006 (@agg.evelie) 
Idellet 2005-2007 (@idellet_agg) 
14-16 v. harrastesarja 
Isla 2003-2004 (@isla_agg) 
yli 16 v. harrastesarja 
Valerina 1998-2004 (@valerina_agg) 
 
HJM-seurayhteistyöjoukkueet: 
10-12 v. sarja 
Freyat Glow (@freyatglow) 
Freyat Future (@freyatfuture) 
Freyat Stars (@freyatstars_) 
12-14 v. SM-sarja 
Freyat Junior (@freyatjunior) 
12-14 v. kilpasarja 
Freyat Aspire (@freyataspire) 
14-16 v. SM-sarja 
Freyat (@freyatagg) 
14-16 v. kilpasarja 
Freyat Kilpa jr (@freyatkilpajr) 
Yli 16v. kilpasarja 
Freyat Kilpa (@freyatkilpa) 
 

HJM-Seurayhteistyö 
 
www.freyat.fi 
Tutustu Freyojen alkavaan syksyyn täältä! 

 
 
 

http://www.freyat.fi/
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Hallihanke KOHTI UNELMAA 
 

Tanssilattialtahan tuo 
näyttää, mutta kyllä 
siitä vielä 
voimisteluhalli tulee. 
Nyt näkyy jo hallin 
koko selkeästi, kaksi 
erillistä liikuntatilaa, 
sisäänkäynti pihan 
puolelta ja keskellä 

varastot, pesu- ja pukuhuonetilat. Tontilla työt etenee 
joka päivä ja somessa pyrimme kertomaan Teille 
rakentamisen edistymisestä. Ilman viivytyksiä tämäkään 
hanke ei ole onnistunut mutta "kuuluu rakentamiseen". 
Näinhän sitä sanotaan. Avin avustuksen ensimmäisen 
erän saimme juuri tilille ja neuvottelut pääsponsorin 
löytämiseksi jatkuu. Tämä on meidän kaikkien yhteinen 
ihan ikioma tila, jonka valmistumista odotetaan jo 
kuumeisesti. Kiitos kaikille joukkueille, perheille, 
kummeille ja mummoille sekä kaikille osallistuneille, 
jotka ovat mukana joukkorahoituksessamme. Hallin 
etenemistä voit seurata 
www.voimistelijat.com/hallihanke , Facebookissa, 
Instagramissa ja  
 
Twitterissä. Ja jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 
niin kerromme mielellämme lisää.  
 

 
 
 
 

Syyskokous 
 
Seuran syyskokous pidetään seuran toimistolla ti 5.11. 
klo 18. Jäsenet tervetuloa!  

 

 
Toimisto palvelee 

 
Helsingintie 44, 04430 Järvenpää  
(Tokmannia vastapäätä oleva kiinteistö, käynti 
Kotipizzan päädystä.) 
 
Maanantaisin klo 17.00-19.00 
Torstaisin klo 13.00-15.00 
puh. 045 2764 798 / Heidi Uotila 
 

Seuraa Järvenpään Voimistelijoita! 

 
Pysy kartalla siitä, mitä seurassa tapahtuu: 
 
www.voimistelijat.com 
 
Facebook: Järvenpään Voimistelijat ry (JäV) 
Instagram: @jarvenpaanvoimistelijat 
Twitter @jarvenpaanvoimistelijat 
 
 

Iloista ja voimistelullista alkavaa 
syksyä teille kaikille! 

http://www.voimistelijat.com/hallihanke
http://www.voimistelijat.com/

