
Tampereen Sisussa on ollut joukkuevoimistelutoimintaa vuoteen 2014 asti
Vuonna 2018 Tampereen Sisussa on kilpaillut useampi
joukkuevoimistelujoukkue ja tällöin on otettu käyttöön joukkuevoimistelun
valmennusjärjestelmä, jota on kehitetty edelleen lajin vaatimusten
kasvaessa. 
Tampereen Sisu tarjoaa huipputasoista valmennusta myös muissa
voimistelulajeissa (RV, NTV, KA), joissa mm. lapsuusvaiheessa on mahdollista
harjoitella ja kilpailla myös joukkuevoimistelun rinnalla.

JV-VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 2022



Vakiinnuttaa joukkueet kaikkiin ikäsarjoihin (SM- ja kilpa-/harrastesarjat). SM-sarjaan luodaan kaksi polkua,
josta toinen tähtää kansalliselle tasolle tai lyhytohjelmasarjaan ja toinen kansainväliselle huipputasolle. Näin
mahdollistetaan jokaiselle yksilölle voimistelu omaa taitotasoa vastaavassa joukkueessa.
Lisätä joukkuevoimistelijoiden määrää ja vakiinnuttaa päämäärätietoinen esivalmennus, jotta myös
tulevaisuudessa on mahdollista kilpailla kansainvälisellä huipputasolla.
Kehittää ja kouluttaa valmentajien tietotaitoa laadukkaan valmennuksen takaamiseksi.

JV-VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 2022
TAVOITTEET



VOIMISTELIJAN POLKU JV

Esivalmennus (2-4h/vko)

Ikuri ja Leinola

3-5 -vuotiaat ja 5-8 -vuotiaat

Joukkueet 8-10v (6-9 h/vko) Joukkueet 8-10v (9-12 h/vko)

Joukkueet 10-12v (6-10 h/vko) Joukkueet 10-12v (10-15 h/vko)

Kilpa- tai harrastesarjat

12-14v (8-12 h/vko)

SM-sarjat

12-14v (12-15 h/vko)

KV-taso

12-14v (15 h ->/vko)

Kilpa- ja/tai harrastesarjat

yli 14v (8-15 h/vko)

SM-sarjat ja lyhyt ohjelma

yli 14v (12-18h/vko)

KV-taso

yli 14v (18h ->/vko)

Harrasteryhmät, kaikki lajit
 



Valmennusjärjestelmä on jaettu esivalmennukseen ja kilpailusarjoihin.
Esivalmennuksen alla olevat ryhmät (yli 6-vuotiaat) voivat osallistua myös Voimisteluliiton Stara-tapahtumiin.
Kilpailusarjat on jaettu Voimisteluliiton kilpailusarjojen mukaan harraste-, kilpa- ja SM-sarjoihin sekä kansainvälisiin
kilpailusarjoihin (yli 12-vuotiaat). Jaottelussa on huomioitu myös joukkueen viikottainen harjoitustuntimäärä. 
Yhdessä ikäluokassa toimii yksi tai useampi joukkue voimistelijoiden määrästä riippuen. Jokaiselle joukkueelle on nimetty
vastuuvalmentaja, joka on päävastuussa joukkueesta. 
Joukkueet rakennetaan siten, että voimistelijoiden taidot sekä sitoutuminen voimisteluun kohtaavat. 
Joukkueiden voimistelijoiden ja valmentajien välillä tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta mahdolliset voimistelijoiden siirrot
joukkueiden välillä tapahtuisivat mahdollisimman joustavasti.

JV-VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 2022
RAKENNE



Voimistelija aloittaa esivalmennuksessa. Tämän jälkeen on mahdollista kilpailla 8-10-vuotiaiden ja 10-12-
vuotiaiden sarjoissa. Tavoitteena on tarjota useampi rinnakkainen joukkue, jotta jokaiselle voimistelijalle
löytyy omaa taitotasoa vastaava joukkue. Mikäli voimistelija aloittaa esivalmennusiän jälkeen, valitaan
soveltuva joukkue valintakriteerien perusteella.  
Yhteisten kilpailusarjojen jälkeen (alle 12-vuotiaat) voimistelija etenee kohti harraste-, kilpa- tai SM-sarjaa.
SM-sarjan ohella on mahdollista kilpailla kansainvälisellä tasolla tai valittavana on myös lyhytohjelmasarja. 

JV-VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 2022
ETENEMINEN VALMENNUSJÄRJESTELMÄSSÄ



Vastuuvalmentaja vastaa siitä, että voimistelija siirtyy seuraavaan sarjaan kun se on kehittymisen kannalta kannattavaa tai
viimeistään kun se on iän mukaan ajankohtaista -> huomioi kilpailusarjojen ikärajasäännöt.

Valintakriteerit, jotka vaikuttavat joukkueen valikoitumiseen: 
Fyysiset ominaisuudet
Lajitaito
Harjoittelumotivaatio
Sitoutuminen harjoitteluun ja urheilulliseen elämäntapaan

1.
2.
3.
4.
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