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HEI JOVOLILAINEN!

Nyt kun joulu ja uuden vuoden vaihtuminen on 
vietetty ja hieman lomailtukin, päästään 
siirtymään hiljalleen kevätkauteen. Kevätkausi 
alkaa 13.1.2014 ja päättyy 27.4.2014. 

Kevätkaudellakin otamme ilolla uusia liikkujia 
mukaan aikuisten ja lasten liikuntaryhmiin, 
joissa on vielä tilaa. Täysiä ryhmiä tällä hetkellä 
on 8-10v. lasten tanssiryhmä sekä Leivonmäen 
Vekara-mix.

Jumpissa voit edelleen maksaa Smartum 
-liikuntasetelillä. Tammikuussa tulee voimaan 
puolikausimaksut:

• 0-19v. 22€
• 19v.-> 42€
• Zumba (käyn muissa ryhmissä) 30€
• Zumba (en käy muissa ryhmissä) 43€
• Kertamaksu 5€

Hinnat sisältävät jäsenmaksun. Hinnat eivät sisällä 
vakuutusta.

KATSE TULEVAAN

Viikolla 4 pidetään JoVoLin avoimet ovet 
-jumppaviikkoa. Avoimet ovet -jumppaviikolla 
on mahdollisuus tutustua seuraaviin JoVoLin 
liikuntaryhmiin veloituksetta:

• Aikuinen-lapsi 3-5v. -ti 17.00-17.45
• Vekara-mix Joutsa -ti 18.00-19.00
• Vekara-mix Leivonmäki -ke 17.00-17.45
• Tanssi 11-14v. -ma 18.00-19.00
• Zumba -ti 19.00-20.00
• Maanantain jumppa -ma 19.00-20.00
• JoVoLi-mix Joutsa -la 17.00-18.00
• JoVoLi-mix Leivonmäki -ke 18.00-19.00

Maanantain jumppa pidetään liikuntahallilla. Leivonmäen 
jumpat Kurkiauran koululla ja muut ryhmät lukion salissa.

Johtokunnassa suunnitellaan tällä hetkellä mm. 

Parkouria lapsille sekä keväällä järjestettävää 
Hyvinvointiviikonloppua. Luisteludisco ja 
paljon toivottu luistelukoulu on myös ollut 
esillä, mutta odotellaan ensin pakkaskelejä ja 
hyvää jäätä, jotta pääsemme niissä 
suunnitelmissa eteenpäin.

27.4. pidetään kauden päättäjäiset, jossa 
julkistetaan vuoden JoVoLilainen ja saadaan 
nähdä liikuntaryhmien esityksiä. Toukokuussa 
liikutaan taas Säätöpankkijuoksun merkeissä.

LEIVONMÄEN LIIKUNTARYHMÄT

Leivonmäen Vekara-Mixin aika muuttuu 
15.1.14 alkaen, ke 17.00-17.45.

Leivonmäen JoVoLi-Mixin osallistujamäärä on 
ollut vähäinen. Alkuvuonna toivomme 
suurempaa osallistujamäärää, jotta ryhmä 
saadaan pidettyä Kurkiauran koululla 
jatkossakin. Alkuvuodesta Leivonmäellä hiki 
nousee pintaan ja syke nousee Titan Aerobicilla!

JOHTOKUNTA 2014

Puheenjohtajana jatkaa vuonna 2014 JoVoLin 
tuttu kasvo ja ”vanha konkari” Titta Pykäläinen. 
Sihteerinä toimii Pauliina Sievänen ja 
rahastonhoitajana Hanna Ruunula. Nettisivut 
laitetaan pian ajan tasalle ja sieltä voit katsoa 
kokonaisuudessaan vuoden 2014 johtokunnan. 
Meille kaikille voit antaa palautetta tai kertoa 
toiveita kun tapaat, tai ota yhteyttä!

JÄSENEDUT

Pidä uusi jäsenkorttisi tallella. Saat sitä 
näyttämällä hyviä jäsenetuja paikallisilta 
yrityksiltä! Yritykset ja edut seuraavalla sivulla!

Oikein hyvää uutta vuotta 2014 kaikille!
Tiina Kankainen
Varapuheenjohtaja
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-10% Wellan muotoilutuotteista.

-5% Erja Raittinen Oy:n oman malliston 
tuotteiden ovh hinnoista.

-10% kaikista hoidoista.

-20% ostoksista (ei lounasruokailu).

-10% Nikken tuotteista.

-10% normaalihintaisista kirjoista (ei 
oppikirjoista) sekä normaalihintaisista 

toimistotarvikkeista.

-5% kaikista hoidoista. Ei lahjakorttiostoista.

-5% viherkasveista, leikkokukista ja 
tarvikkeista.

-10% Tupalan Leivän omista normaalihintaisista 
tuotteista, ei tilauskakuista.

http://www.erjaraittinen.fi/
http://hyvinvointijaterveyspalvelu.com/
http://www.hypoteekki.net/hypoteekki/
http://www.facebook.com/TmiKauneudenMaikiki
http://www.puutarhankukkakammari.fi/
http://www.tupalanleipa.fi/

	-10% kaikista hoidoista.
	-20% ostoksista (ei lounasruokailu).

