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Järvenpään Voimistelijat lyhyesti

• Järvenpään Voimistelijat ry on perustettu vuonna 1950 Järvenpään 
naisvoimistelijat ry(JNV) – nimisenä. Vuonna 2005 seuran syyskokous 
äänesti uudeksi nimeksi Järvenpään Voimistelijat ry (JäV) ja 1.9.2006 
lä ̈htien seura on toiminut tällä nimellä. Seurassa on noin 1000 jäsentä, 
joista yli puolet on lapsia ja nuoria. Ohjaajia ja valmentajia seurassa on noin 
50. Liikuntaryhmiä on vauvasta vaariin sekä harrastajasta kilpaurheiluun. 
Pääosa jäsenistöstä on tyttöjä ja naisia, mutta aikuisten tunneilla, 
perheliikunnassa ja lasten ryhmissä on mukana myös poikia ja miehiä. 

• Järvenpään Voimistelijat on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka 
toiminta rahoitetaan pääosin jumppa- ja valmennusmaksuilla. Osa tuloista 
hankitaan talkootyönä. Järvenpään kaupunki tukee seuraa 
kohdeapurahalla ja tarjoamalla lasten käyttöön salivuorot. Seuralla on oma 
toimisto Helsingintie 44 Järvenpää.  Järvenpään Voimistelijat on 
Tähtiseura- laatutunnustuksen saanut seura.



Visio, arvot ja missio

• Visio
• Seuran visiona on olla Innostava, Tunnettu, Menestyvä ja 

Laadukas Hyvämaineinen liikuttaja Järvenpään alueella. 
• Arvot 

• Laatu Ilo
• Terveys Yhteisöllisyys 

• Missio 
• Järvenpään Voimistelijoiden missio on edistää

liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-
tai huippu-urheilua edellytystensä mukaisesti. 



Jokainen liikkuja seurassa on meille 
tärkeä 

• Järvenpään Voimistelijoihin kaikki ovat tervetulleita toimintaan 
mukaan.  Lähtökohtana on liikunnan ilo ja riemu. 

• Tarjoamme jäsenille taito-, tavoite- ja ikätasoa vastaavaa 
monipuolista harrastustoimintaa niin kilpailu- kuin 
harrasteryhmissä. 

• Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista. 

• Tuemme sosiaalista ja yhteisöllistä kasvua tarjoamalla toimintaa 
vertaisryhmässä, turvallisessa ohjauksessa koulutettujen 
ohjaajien ohjauksessa.  



Lajit 

• Lasten ja nuorten harrasteliikunta
• Voimistelukoulu
• Joukkuevoimistelu
• Tanssillinen voimistelu
• Aikuisten liikunta



Seuraorganisaatio 

• Seuraorganisaation kannalta tärkeimpiä
toimijoita ovat seuran jäsenet, hallitus, 
seurasihteeri, joukkuevoimistelun 
valmennusvastaava, lasten ja nuorten 
harrastevastaava sekä ohjaajat ja valmentajat. 
Lisäksi seurassamme on mukana kymmeniä
aktiivisia vapaaehtoisia toimijoita, joita ilman 
seura ei pystyisi toteuttamaan tehtäväänsä. 
Seurassa toimii monia erilaisia työryhmiä jotka 
hoitavat oman vastuualueensa tehtäviä. 



Laadukas liikunta- ja urheilutoiminta 

• Järvenpään Voimistelijoiden liikuntatoiminnan perustana 
ovat liikkujan ja voimistelijan polut, joilla kehitetään 
erilaisten harrastustavoitteiden toteutumista. 

• Tavoitteena on turvata perustoiminta 
joukkuevoimistelussa, tanssillisessa voimistelussa sekä
tarjota monipuolista lasten ja nuorten harrastetoimintaa. 
Aikuisten toiminnassa pyritään pitämään yllä
monipuolista viikkotarjontaa. Kehitämme toimintaa 
asiakkaidemme palautteiden ja 
asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten mukaisesti.  



Seurayhteistyö

• Seurayhteistyö Hyvinkään Voimistelijat ry:n ja Mäntsälän Voimistelijat ry:n 
kanssa aloitettiin vuonna 2012. Keskeinen tavoite oli luoda kolmen seuran 
välille yhteinen edustusjoukkuejärjestelmä yli 11-vuotiaille 
joukkuevoimistelijoille. Järjestelmän avulla pyritään turvaamaan 
korkeatasoisten joukkueiden toimiminen SM-sarjassa ja kilpasarjoissa. Tätä
varten yhteistyöseuroille on luotu yhtenäinen valmennusjärjestelmä, joku 
perustuu voimistelupolkuihin. 

• HJM-seurayhteistyön tavoitteena on mahdollistaa: 

• alueellinen huippuvoimistelutoiminta 
• seurojen lasten- ja nuorten harrastustoiminnan kehittyminen 

• seurojen yhteistoiminta eri tasoilla 



Olosuhteet

• Seuramme käyttää Järvenpään koulujen jumppasaleja Piirosen liikuntakeskusta, 
Järvenpään liikuntahallia ja muutamaa maksullista tilaa. Koulujen salit ovat iltaisin myös 
kaikkien muiden seurojen ja kaupungin omassa käytössä ja tilojen saatavuus on jatkuva 
ongelma. Tulee remontteja, käyttökieltoja, koulun omia varauksia eikä meillä ole mahdollisuutta vaikuttaa tilojen saatavuuteen. 

• Olemme jo pitkään seurassa keränneet tapahtumatuloilla omaa rahoitusosuutta voidaksemme vuokrata tai rakentaa oma harjoittelutila. Nyt olemme päätyneet 
rakentamaan Lepolaan oman harjoitushallin, jota tulemme vuokraamaan päiväkäyttöön 
pitkäaikaiselle vuokrasopimuksella ja iltaisin ja viikonloppuisin keskitämme omaa 
toimintaa halliin niin paljon kun mahdollista. 

• Jatkossa tulemme toki tarjoamaan lähiliikuntaa edelleen myös koulujen saleissa ja muissa 
tiloissa mutta huippuvoimistelu vaatii nykyään kanveesin ja tämän tulemme saamaan 
omaan halliimme. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2019 ja mikäli saamme riittävästi tukea toimintaamme meillä pitäisi olla oma tila käytössä syksyllä 2019. 
Päävastuu olosuhdeasioissa on hallituksella. Toivomme kaikkien jäsentemme 
osallistumista hankkeeseemme. 



Hyvässä 
seurassa on 
ilo liikkua


