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Kiitos kuluneesta kaudesta jäsenille, vanhemmille, ohjaajille, valmentajille, sidosryhmille sekä kaikille
seuratoimijoille. Upea kausi takana, vihdoin päästiin järjestämään livetapahtumia ja vanhemmat pääsivät
katsomaan mitä siellä saleilla opetellaan pitkin vuotta. 

Uutta kautta kohti - joka alkaakin jo pian. Valmennusryhmät aloittavat uuden harjoittelukauden jo heinäkuun
puolella ja harrastajat starttaavat kaudelle voimisteluviikolla joka alkaa viikolla 35.

Lasten ilmoittautuminen uudelle kaudella aukesi toukokuussa ja suosituimmat ryhmän täyttyivät jo heti
ensimmäisellä viikolla. Varaattehan paikan mahdollisimman pian syksyn harrastukseen, toki pyrimme
vastaamaan kysyntään ja joitakin ryhmiä on jo suunniteltu perustettavaksi lisää. 
Onhan se hienoa, että liikunta kiinnostaa kahden pandemiavuoden jälkeen ja mielellään otamme kaikki
voimistelusta kiinnostuneet mukaan toimintaamme.

Seuramme jäsenmäärä pysyy vuodesta toiseen lähes samana mikä on merkki siitä, että teemme laadukasta
työtä liikuttamisen saralla ja koulutamme ohjaajia ja valmentajia ja palkkaamme uusia oppijoita lajin parista
joka ikinen vuosi useita kymmeniä. 

Ensi kaudella otamme käyttöön kaikissa lajeissa MyClub ilmoittautumisjärjestelmän, joka helpottaa myös
jäsenistöämme. Puoli vuotta harjoiteltiin joukkuevoimistelijoiden kanssa ja nyt on pahimmat kompastuskivet
selätetty ja saatu palaute on ollut lähes 100 % positiivista. Tiedotus toimii ja maksut näkyvät lähes
ajantasaisesti hoidettuna. 

Osa ohjaajista lähtee ensi syksynä opiskelemaan uudelle paikkakunnalle, mutta olemme saaneet jo uusia
reippaita ohjaajia remmiin ja näin laadukas toimintamme jatkuu henkilöstön vaihtumisesta huolimatta. 

Nyt toivotan Teille kaikille oikein hyvää kesää, mukavaa 
Gymnaestrada tapahtumaa osallistujille ja vielä on myynnissä 
lippuja Tampereen tapahtumiin, muistathan käyttää 
ostossasi koodia ”Järvo” näin seuramme saa pienen tuen 
jokaisesta ostetusta lipusta joissa löytyy tuo ostokoodi. 

Kesäisin terveisin

Raila Korjus
Seuran puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys



Tapahtumaviikonlopun kuvia päivittyy pikku hiljaa sivuillemme.
Pääset fiilistelemään tapahtumaa tästä.

Uusi kausi starttaa viikolla 35, 29.8.2022. Lasten ja nuorten
harrasteliikunnan osalta ilmoittautuminen kaudelle 2022-2023
on alkanut maanantaina 16.5.2022.

Etenkin lasten puolella parhaat paikat viedään käsistä, joten
viimeistään nyt kannattaa varmistaa oman lapsen paikka
halutulle tunnille.
Lasten lukujärjestykseen pääset tästä.

Olemme ottaneet käyttöön uuden jäsenpalvelun, MyClubin,
jonka kautta hoituu mm. ryhmiin ilmoittautuminen, laskutus ja
jäsenrekisterin ylläpito.

Kaikilla aikuisten kesäjumpilla on mahdollista maksaa
jumppakorttien lisäksi myös käteisellä, pivolla, mobilepaylla tai
liikuntaseteleillä. Yksittäisen jumpan hinta on 7€, ja toivomme
maksuna tasarahaa.
Tulethan mukaan nauttimaan kesän ryhmäliikunnan ilosta.

Kauden 2022-2023 aikuisten liikunnan  jumppakortin pääset
ostamaan  joko ilmoittautumalla MyClub-järjestelmässä
mukaan  tai asioimalla toimistolla os. Verstaspihankatu 10.
Jumppakortti on mahdollista ostaa mobiilikorttina
matkapuhelimeen, tai normaalina pahvisena.

Toimistomme lomailee  heinäkuun ajan, ja jumppakorttien
postittaminen ja myyminen toimistoltamme jatkuu heti lomien
jälkeen 1.8. alkaen. 

Kohti uutta kautta 2022-2023

https://www.voimistelijat.com/tapahtumat/kuvia-naytoksista/
https://www.voimistelijat.com/harrasteliikunta/lapset-ja-nuoret/viikko-ohjelma/


PAGE 02

Tutut rutiinit aikuisille myös kesäliikuntaan.

Kesäjumppien aikataulu on kesä-heinäkuun osalta 
julkaistu, ja löytyy sivuiltamme (tästä). Lisäämme elokuun
tunnit lukujärjestykseen heti, kun ohjaajien aika-
taulut ovat selvillä.
Kesäjumpat jäsenille 5€/kerta, ja muille 7€/kerta.

KesäjumpatKesäjumpat
kesä-heinäkuukesä-heinäkuu

20222022

Aikuisten liikunnan kausi 2022-2023

Ensi kauden lukujärjestys on vielä hieman työnalla, ja
pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian.

Valitettavasti salivuorotilanne kaupungissa on aikuisille
huono, ja kaupungin näkökulmasta aikuisille tarjotaan
koulun saleista vakiovuoroja arkena klo 21 alkaen.
Olemme pyrkineet mahdollisuuksien mukaan rakentamaan
uutta kautta saatavilla olevien tilojen sekä vuorojen ja
ohjaajien aikataulujen mukaan.
Toivottavasti löydätte tuntitarjonnasta itsellenne sopivia
tunteja. Hyvässä seurassa on ilo liikkua!

Mukaan tunneille voit liittyä milloin vain, ja koulutettujen
ohjaajien opastuksella voit liikkua turvallisesti.

Otathan yhetyttä toimisto@voimistelijat.com kaikissa tunteihin liittyvissä asioissa.

Voimisteluviikon ajan aikuiset liikkuvat ilmaiseksi lukujärjestyksen
mukaisilla tunneilla. Merkkaa kalenteriin jo nyt.

Aikuiset

Ti 7.6. klo 18-19 kiertoharjoittelu
juholan koulu, Lennu
To 9.6. klo 18-19 tanssia
Cooperin kulma, Minna
Ma 13.6. klo 19.30-20.30 Jooga
etänä, Anne
To 16.6. klo 18-19 kuntojumppa
Cooperin kulma, Tomi
Ke 29.6. klo 18-19 Zumba
Unelmahallin liikuntasali, Erla
Ke 6.7. klo 18-19 perusjumppa
Unelmahallin kanveesi, Krisse
Ke 13.7. klo 18-19 perusjumppa
Unelmahallin kanveesi, Krisse
Ti 19.7. klo 18-19 kuntojumppa
Unelmahalli, Lennu
Ti 26.7. klo 18-19 kh+venyttely
Unelmahalli, Lennu

Voimisteluviikko 29.8.-4.9.2022Voimisteluviikko 29.8.-4.9.2022

Kauden 2022-2023 jumppakortit
uuden järjestelmän kautta.

Olemme ottaneet käyttöön uuden
jäsenpalvelun, MyClubin. Ensi kaudelle
ilmoittautuminen tapahtuu sitä kautta.

Voit ilmoittautua mukaan jo nyt tästä,
verkkokauppa jumppakorttien ostoon
aukeaa myöhemmin. Tiedotamme, kun
verkkokauppa on auki.

https://www.voimistelijat.com/kesatoiminta/aikuiset/
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4036633
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Lapset ja nuoret

ANNA PALAUTETTA
Keräämme palautetta seurassamme
harrastavien lasten ja nuorten harrasteryhmiltä
kaudelta 2020-2021.

Kyselyn ensimmäinen osa on tarkoitettu
lapselle/nuorelle, mutta osaan ei ole pakollista
vastata, vaan voit siirtyä suoraan huoltajien osioon.

NEW BLOG CONTENTValtavan hieno kausi 2021-2022 on saatu
liikuntaryhmien osalta päätökseen. Vielä
jatketaan kesäkurssien ja -leirien merkeissä,
toivottavasti nähdään siellä!

Ei voi muutakuin todeta "WAU!" kun muistelee
mitä hienoja esityksiä ja taitoja nähtiin
lauantaina 14.5. kevätnäytöksessä. 

KIITOS HARRASTAJAT JA HUOLTAJAT!
- harrasteliikunnan ohjaajatiimi

KIITOS KAUDESTA!

PALAUTEKYSELY

Toivomme vastausta 10.6. mennessä, Kiitos!

ILMOITTAUDU ENSI-
KAUDEN RYHMIIN!
Ilmoittautuminen kauden 2022-2023 ryhmiin on
NYT avoinna, joten varmistathan paikkasi pian. 
Huomioithan, että ilmoittautumine tapahtuu uuden
MyClub -järjestelmän kautta. 

Voit nyt valita lapselle pääharjoituksen lisäksi tunteja
allennettuun hintaan.

VIIKKO-OHJELMA

Autamme mielellämme ryhmän valinnassa!

https://forms.gle/ZCMPpuH1rStYsA3H9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9N3lDETBjre90F_sq-ZnL0WeGP0XdvT3T53czG1FY5D8j3g/viewform
https://www.voimistelijat.com/harrasteliikunta/lapset-ja-nuoret/viikko-ohjelma/
https://www.voimistelijat.com/harrasteliikunta/lapset-ja-nuoret/viikko-ohjelma/
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klo 8.00-13.00

Unelmahalli, Lepola

110€/lapsi/viikko

 

Sporttileiri
#mini 2013-2016

klo 8.00-13.00

Unelmahalli, Lepola

110€/lapsi/viikko

 

Sporttileiri
#kids 2009-2012 klo 8.00-13.00

Unelmahalli, Lepola

110€/lapsi/viikko

 

#kepparileiri
2009-2014

klo 8.00-13.00

Unelmahalli, Lepola

90€/lapsi/viikko

 
#sporttileiri 
2010-2015

Pidennä leiriä klo 16.00 saakka 

30€/vko  (sis. välipalan)

 

Kesäleirit 2022

Vko 24
maanantai 13.6. - perjantai 17.6. 

Vko 25
maanantai 20.6. - torstai 23.6. 

Kokoa oma leiriviikkosi kesäkuun ensimmäisille viikoille!
Yhden leiripäivän kesto klo 8.00-13.00. Leiripaikkana toimii Unelmahalli ja sen lähiympäristö.

Leirin hinta sisältää lämpimän ruoan.

 #iltapäiväleiri
Pidennä leiriä klo 16.00 saakka 

25€/vko  (sis. välipalan)

 

 #iltapäiväleiri

KLIKKAA HALUAMASI LEIRIN
KUVAKETTA JA ILMOITTAUDU MUKAAN!

TÄYNNÄ

TÄYNNÄ

https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948010
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948018
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948012
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948012
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948012
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948093
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948093
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948093
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948034
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948034
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948034
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948034
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948039
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948018
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948018
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948039
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948039
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948018
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/3948018
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Kesäkurssit 2022

MA TI KE TO PE

13.00-14.00
Ninjat
Unelma

27€/3 kertaa

13.00-14.00
Akro

Unelma
27€/3 kertaa

13.00-14.00
Dance

Unelma
27€/3 kertaa

13.00-14.00
Teline

Unelma
27€/3 kertaa

13.00-14.00
Temppurata

Unelma
15€/2 kertaa

17.00-17.45
Naperot 3-4 v.

Cooperi
20€/ 3 kertaa

  

  

17.55-18.40
Vekarat 5-6 v.

Cooperi
20€/3 kertaa

    = esi- ja kouluikäiset

= alle kouluikäiset

Lapsen liikkumisen tarve ei vähene kesälläkään!  Siksi haluamme tarjota
monipuolisia kesävoimistelua 3-12-vuotiaille. 

 
Tunnit ovat avoimia kaikille sukupuolesta ja aiemmasta 

harrastuneisuudesta riippumatta.

Lisätiedot ja linkit ilmoittautumiseen tästä.

Vastuuvalmentaja:
Lapset ja nuoret

Jenna Marjakangas
+ 358 45 78754703

lapset@voimistelijat.com
 

Pääohjaaja:
Temppuiluryhmät

Tomi Kajasviita
+358 50 3976559

lapset@voimistelijat.com

 

https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075813
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075813
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075813
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075813
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075879
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075879
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075879
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075879
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075883
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075883
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075883
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075883
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075886
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075886
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075886
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075886
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075888
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075888
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075888
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4075888
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4076035
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4076035
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4076035
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4076054
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4076054
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4076054
https://voimistelijat.myclub.fi/flow/courses/4076054
https://www.voimistelijat.com/kesatoiminta/lapset/
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Joukkuevoimistelu

Joukkuevoimistelun puolella kaikki seuran
joukkueet ovat päättäneet upeasti
kilpailukauden. 
Kausi on sisältänyt mitaleja, iloa, onnistumisia,
pettymysten sietoa, hikeä ja naurua. Jokainen
joukkue suoriutui upeasti omalla taitotasollaan.
Nyt käännetään katseet kohti kesää ja syksyn
kilpailukautta. 

Ihanaa lomaa ja tsemppiä kotiharjoitteluun.
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HJF-yhteistyö
HJF joukkueiden kisakausi huipentuu
Gymnastrada tapahtumassa järjestettäviin Piruetti
Cup kilpailuun sekä kilpasarjan mestaruus
kilpailuihin. 
Kansainväliseen Piruetti Cup kilpailuun osallistuu
Team Freyat ja Freyat Short joukkueet ja
kilpasarjan mestaruus kilpailuihin Fenyat Aspire,
Fenyat Junior, Fenyat ja Fenyat Senior. 

Alle 14v Freyat joukkueet päättivät
kilpailukautensa jo aiemmin saavuttaen upeita
tuloksia ja sijoituksia. 

Kaikki HJF joukkueet harjoittelevat juhannukseen
asti, jonka jälkeen pidämme kesäloman.
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HJF seurayhteistyö
HJF seurayhteistyö järjestää myös tänä vuonna kesäleirin. 
Feel Fun kesäleiri 2022 järjestetään 1-4.8.2022 Järvenpäässä.
Seurayhteistyön joukkueet osallistuvat leirille ja tämän lisäksi päiväleirille on
tervetulleita mukaan 6-14v joukkuevoimistelun harrastajat. 

Ilmoittautuminen on nyt avoinna myclub @jarvenpaanvoimistelijat.  Päiväleiri
järjestetään klo 8-16 välisenä aikana, sisältäen lounaan ja välipalan. Hinta
140€. Leirillä on ohjelmassa mm voimistelua, tanssia, balettia, temppuilua,
ulkoilua, retkeilyä yms. 

Tervetuloa mukaan! 
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Kevätkokous
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Hyvää kesää!Hyvää kesää!



Vastuuvalmentaja:
Joukkuevoimistelu

Julianna Korjus
+358 40 0254 930

julianna.korjus@voimistelijat.com

 

SEURAA MEITÄ!

Joukkuevoimistelun
valmennuskoordinaattori

Johanna Väliaho
+ 358 45 7832 4798

valmennus@voimistelijat.com

Järvenpään 
Voimistelijat ry (JÄV)

Järvenpään Voimistelijat
@jarvenpaanvoimistelijat

Järvenpään Voimistelijat 
@jarvenpaan

Hyvässä seurassa on ilo liikkua!

Yhteystiedot

Järvenpään 
Voimistelijat (JÄV) ry

Järvenpään 
Voimistelijat (JÄV) ry

Vastuuvalmentaja:
Joukkuevoimistelu
Julianna Korjus
+358 40 0254 930
julianna.korjus@voimistelijat.com

Toimisto: laskutus, 
ilmoittautumiset, aikuiset
Sari Klemola
+ 358 45 276 4798
toimisto@voimistelijat.com

Järvenpään 
Voimistelijat ry (JÄV)

Yhteystiedot

SEURAA

 MEITÄ!

Järvenpään Voimistelijat ry
Unelma-halli/toimisto
Verstaspihankatu 10,
04400 Järvenpää
www.voimistelijat.com

Toimisto palvelee:
Ti klo 17.00-19.00
To klo 13.00-15.00

Lasten ja nuorten harrasteliikunnan
vastuuvalmentaja
Jenna Marjakangas
+ 358 45 78754703
lapset@voimistelijat.com

Joukkuevoimistelun
valmennuskoordinaattori
Johanna Väliaho
+ 358 45 7832 4798
valmennus@voimistelijat.com

Järvenpään Voimistelijat
@jarvenpaanvoimistelijat

Järvenpään Voimistelijat 
@jarvenpaan

Akrobatia- ja temppuryhmien
pääohjaaja
Tomi Kajasviita
+ 358 50 3976559
lapset@voimistelijat.com

https://www.youtube.com/channel/UClzsNH4ZTeMClQjCXAOWeEw
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://twitter.com/jarvenpaan
https://www.instagram.com/jarvenpaanvoimistelijat/
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://www.instagram.com/jarvenpaanvoimistelijat/?hl=fi
https://twitter.com/jarvenpaan?lang=fi
https://twitter.com/jarvenpaan?lang=fi
https://twitter.com/jarvenpaan?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UClzsNH4ZTeMClQjCXAOWeEw
https://www.youtube.com/channel/UClzsNH4ZTeMClQjCXAOWeEw
https://www.youtube.com/channel/UClzsNH4ZTeMClQjCXAOWeEw
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://twitter.com/jarvenpaan
https://www.instagram.com/jarvenpaanvoimistelijat/
https://www.youtube.com/channel/UClzsNH4ZTeMClQjCXAOWeEw
https://www.youtube.com/channel/UClzsNH4ZTeMClQjCXAOWeEw
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://www.facebook.com/jarvenpaanvoimistelijat
https://www.instagram.com/jarvenpaanvoimistelijat/?hl=fi
https://twitter.com/jarvenpaan?lang=fi
https://twitter.com/jarvenpaan?lang=fi
https://twitter.com/jarvenpaan?lang=fi

