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Tampereen Sisun MTV valmennuslinja on samassa suunnassa Suomen 

Voimisteluliiton Huippu-urheilusuunnitelman kanssa. 

 

Sisun MTV -toiminnan vahvuuksia ovat ammattimainen valmennus, panostus 

valmennusosaamisen jatkuvaan kehittämiseen sekä poikien- ja nuorten 

sarjojen kilpailuiden nousujohteinen tuloskäyrä kansallisesti ja 

kansainvälisesti. 

 

 

 

 



Seuran valmennusjärjestelmä perustuu vahvaan ammattivalmennukseen 

hyvissä olosuhteissa. Valmentautumista tukee myös koulun, paikallisen 

Urheiluakatemian ja voimistelun yhteistyö, joka toimii lukioikäisillä, 

yläkouluikäisillä ja alakouluikäisillä 3-luokkalaisista eteenpäin. 

 

Lisäksi valmentautumisen tukena on seuran, Voimisteluliiton sekä 

Urheiluakatemian yhteistyön tuloksena valmennuksen oheisalueiden hyvä 

verkosto. 

 

Kaikilla kilparyhmillämme on ammattivalmentajat. Alla on kuvattu 

Valmentajiemme henkilöstö sekä se, miten harjoitusmäärät ja valmennuksen 

oheisalueet toteutuvat seurassamme.





Harrasteryhmät: 

 

3-8-vuotiaat: Harjoitukset 1-2h/ 1-2x/ vko 

 

6-8-v: Testaus kilparyhmiin 1-2 krt./ vuosi (valitaan max. 10 

poikaa/ testauskerta) 

 

Kilparyhmät: 

 

4-7-vuotiaat: Nuoremmat Tuliliskot 

- harjoittelu 2x viikko, 1,5-2h/harjoitus 

- 10 poikaa/ ryhmä 

- 1 päätoiminen valmentaja/ ryhmä 

- Starakilpailu 1-2x/ vuosi 

 

6-8-vuotiaat: Vanhemmat Tuliliskot, Nuoremmat Hirmuliskot 

- harjoittelu 3-5x/viikko, 1,5-2,5h/ harjoitus 

- 8-10 poikaa/ ryhmä 

- 1-2 päätoimista valmentajaa/ ryhmä 

- 5-8 kilpailua/ vuosi (Stara ja 1-luokka) 

 

 



9-11-vuotiaat: Vanhemmat Hirmuliskot, Ykköset 

- harjoittelu 5-8x/ viikko, 3-4h/ harjoitus 

- aamuharjoittelumahdollisuus 1-2x/viikko, n.2h/ 

harjoitus 

- 10-12 poikaa/ ryhmä 

- 2 päätoimista valmentajaa/ ryhmä 

- n. 10 kilpailua/ vuosi 

 

12-15-vuotiaat: Kingit, Hurjapäät 

- harjoittelu 6-7x/ viikko, 3-4h/ harjoitus 

- aamuharjoittelumahdollisuus 1x/viikko, n.2h/ 

harjoitus 

- 7-9 poikaa/ ryhmä 

- 1 päätoiminen valmentaja/ ryhmä 

- 8-12 kilpailua/ vuosi 

 

14-17-vuotiaat: Sergey 1 

 

-harjoittelu 6-7x/ viikko, 3-4h/ harjoitus 

- aamuharjoittelumahdollisuus 1x/ viikko, n.2h/ 

harjoitus 

-5 poikaa/ ryhmä 

- 1 päätoiminen valmentaja/ ryhmä 

- 9-12 kilpailua/ vuosi 

 

Aikuiset: Riku 1 

- Harjoittelu 8-9x/ viikko, 3,5-4h/ harjoitus 

- Aamuharjoittelumahdollisuus sovittavissa: Tällä 

hetkellä 3x/ viikko, 3h/ harjoitus 

- 3 miestä/ ryhmä 

- 1 päätoiminen valmentaja/ ryhmä 

- n.12 kilpailua/ vuosi 

 



Muuta oleellista: 

- 12-vuotiaista eteen päin kilpailumäärään sisältyy 1-5 kv. Kilpailua/ vuosi 

- Poikien, nuorten ja miesten maajoukkueryhmien toiminta, jonka piiriin 

kuuluu tällä hetkellä 10 voimistelijaa sekä 3 valmentajaa (sisältää mm. leirit, 

valmentaja koulutusta, psyykkistä valmennusta, urheilijaksi kasvamista ym.) 

- MTV valmentajapalaverit 1x/viikko, 3 h/ kerta: Valmennusosaamisen 

jakaminen 

- Akatemia- tai Pikkuakatemiaurheilijoilla urheilun oheisalueiden 

hyödyntämismahdollisuus kattavasti (voimavalmennus konsultointi, 

fysioterapia, palautumisen seuranta, lääkärin tarkastus omavastuulla, 

ravintovalmennuskonsultaatio, psyykkisen valmennuksen konsultaatio) 

- Valmentajilla mahdollisuus osallistua Akatemian järjestämiin 

Valmennusosaamisen koulutuksiin n.4x/ vuosi 



Kilpavalmennuksessa olevat pojat ikäluokittain: 

 

4-7-vuotiaat: 10 poikaa 

6-8 -vuotiaat: 19 poikaa 

9-11 -vuotiaat: 23 poikaa 

12-15 -vuotiaat: 16 poikaa 

14-17 -vuotiaat: �5 poikaa 

Aikuiset: �3 miestä 

 

Kilparyhmissä voimistelevia yhteensä: 76 voimistelijaa. 
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