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HEI JOVOLILAINEN!

TERVETULOA Joutsan Voimistelu ja Liikunta Ryn sääntömääräiseen kevätkokoukseen 
Lamminmäen tiloille sunnuntaina 23.3. klo 16.00. Esillä sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös ja 

toimintakertomus vuodelta 2013.  Aloitamme kokouksella, jonka jälkeen JoVoLi tarjoaa jäsenilleen 
ruokailun ja kahvit. Samalla on myös erinomainen tilaisuus esittää toiveita ja ideoita johtokunnalle. 

Kaikki rohkeasti mukaan! 
Vielä ehdit ilmoittautua, laita viestiä tai soita sihteerille p. 040 738 1929 

keskiviikkoon 19.3. mennessä.

PARKOUR 2 -ryhmään voi vielä ilmoittautua jäsentiedossa www.jasentieto.fi! 
Tällä hetkellä 6-9v. -ryhmä on täysi.

La 12.4., 19.4., ja 26.4.
Parkour 1 6-9v. Klo 13.30-15.00.

Parkour 2 yli 10v. Klo 15.15-16.45.
Hinta 35€/3 kertaa. Hinta ei sisällä vakuutusta.

JOVOLI-MIXILLÄ on luvassa
      Joutsa -la klo 17.00-18.00.       Leivonmäki -ke klo 18.00-19.00.

22.3. Kahvakuula, Susanna 19.3. Kahvakuula, Susanna
29.3. Ohjelma avoin 26.3. Kahvakuula, Susanna

HYVINVOINTIVIIKONLOPPU lähestyy. Hyvinvointiviikonloppu järjestetään huhtikuun alussa. 
Infoa siitä tulee myöhemmin, kun ohjelma varmistuu kokonaisuudessaan. Jumppia on suunniteltu 

Joutsaan sekä Leivonmäelle. Uutena hyvinvointiviikonloppussa on mm. se, että JoVoLin 
jäsenkorttia näyttämällä pääset hyvinvointiviikonlopun jumppaan hieman edullisemmin. Tämä siis 
myös yksi hyvä syy miksi kannattaa olla JoVoLin jäsen! Muista myös muut edut, mitä saat korttia 

näyttämällä. Yritykset listattuna jäsentiedotteen lopussa.

OHJAAJIA KAIVATAAN erityisesti lapsiryhmiin. Ota rohkeasti yhteyttä JoVoLin 
johtokuntalaiseen tai ohjaajaan, mikäli haluat tietää ohjaustyöstä enemmän. Kerromme 

mielellämme ohjaustyöstä ja tarvittaessa avustamme sopivan koulutuksen löytämisessä ja 
kustannuksissa!

KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 27.4. lukiolla klo 15.00 alkaen. Osassa ryhmistä on jo alettu harjoitella 
esityksiä. Varaa siis päivä kalenteriin, osallistu rohkeasti oman ryhmäsi järjestämään esitykseen tai 

tule paikalle katsomaan muiden esityksiä. 
Päättäjäisissä julkistetaan mm. Vuoden 2014 JoVoLilainen sekä lapsiryhmien aktiiviset palkitaan.

Kaikki ovat tervetulleita, mummit, ukit, tädit, sedät...!

Mukavaa kevättä kaikille!

Terveisin 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.

http://www.erjaraittinen.fi/
http://hyvinvointijaterveyspalvelu.com/
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-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.puutarhankukkakammari.fi/
http://www.tupalanleipa.fi/
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