
Tampereen Sisun MTV valmennuslinja on samassa suunnassaSuomen
Voimisteluliiton Huippu-urheilusuunnitelman kanssa. 
Sisun MTV -toiminnan vahvuuksiaovat ammattimainen valmennus,panostus 
valmennusosaamisen jatkuvaankehittämiseen sekä poikien- ja nuorten 
sarjojen kilpailuiden nousujohteinen tuloskäyrä kansallisesti ja
kansainvälisesti. Pyrimme mahdollistamaan jokaiselle oman tasoista
tavoitteellista toimintaa joka innostaa pysymään mukana seuratoiminnassa
ja korostaa yhteisöllissyyttä.
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TAVOITTEET



Seuran toiminnanjohtaja: Joni Koivunen
lajivastaava: Jonne Julin
Valmentajat: Sergei Kandlin, Jonne Julin, Matias Härö, Riku Koivunen NOV työskentelee osittain Helsingissä
Kilparyhmiä on 5 ja niihin kuuluu yhteensä noin 30voimistelijaa. Valmennus ja esivalmennusryhmiä on kolme ja
niihin kuuluu noin 30 voimistelijaa
Yllämainitut henkilöt muodostavat Tampereen Sisun MTV.n Valmennustiimin, jonka tehtävänä on valmentaa,
kehittää poikien puolen lajikulttuuria seurassamme ja tehdä päätökset kaikkia ryhmiä koskevista yhteisistä
linjauksista.

Kaikilla kilparyhmillämme on ammattivalmentajat. 
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VALMENNUSTIIMI



Esivalmennus 2x/vko

5-10 -vuotiaat

Dinoliskot 2x/vko, 3-4 tuntia

5-7 v

Sisuliskot 3x/vko, 6 tuntia

7-8 v

Kipparikallet 4-5x/vko, 8-10 tuntia

8-9 v, n. 8 kilpailua vuodessa

 

Tuliliskot 5-6x/vko, 18 tuntia

9-12 v, n. 8 kilpailua vuodessa

 

Hirmuliskot, 6-8x/vko, 18-25 tuntia

11-14 v, POIKIEN MAAJOUKKUE

Nuoret 8x/vko, 25 tuntia

14-17 v, NUORTEN MAAJOUKKUE

Miehet 10x/vko, 26 tuntia

18v -, MIESTEN MAAJOUKKUE

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)

VOIMISTELIJAN POLKU MTV

Harrasteryhmät, kaikki lajit
 



 12-vuotiaista eteenpäin kilpailumäärään voi sisältyä 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, 1-2 h/ kerta: Valmennusosaamisen jakaminen 
Seuran sisäinen valmennuksen johtoryhmä -toiminta, jossa kaksi MTV edustajaa
Akatemia- tai Pikkuakatemiaurheilijoilla urheilun oheisalueiden hyödyntämismahdollisuus kattavasti (voimavalmennus
konsultointi, fysioterapia 2x/vko, palautumisen seuranta, lääkärin tarkastus omavastuulla, ravintovalmennuskonsultaatio,
psyykkisen valmennuksen konsultaatio) 
Valmentajilla mahdollisuus osallistua Akatemian järjestämiin Valmennusosaamisen koulutuksiin n.4x/ vuosi
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MUUTA OLEELLISTA



5-7-vuotiaat: 20 poikaa 
6-8 -vuotiaat: 15 poikaa 
9-11 -vuotiaat: 15 poikaa 
12-17 -vuotiaat: 4 poikaa
Aikuiset: 5 miestä 

 

Kilpa- ja valmennusryhmissä voimistelevia yhteensä: 60 voimistelijaa.
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KILPA- JA VALMENNUSRYHMISSÄ OLEVAT POJAT / MIEHET IKÄLUOKITTAIN 



Sisun MTV:n valmennuksen linjaukset, jotka mahdollisuuksien mukaan mukailevat voimisteluliiton huippu-urheilusuunnitelmaa ja
täten myös eri maajoukkueryhmien valmennuksen linjauksia.

-Joukkueena toimiminen ja voittava mieli ajattelu
-Huippu-urheilun arkea tukeva toimintakulttuuri
-Kansainväliset kontaktit ja yhteistyö
-Valmentajan osaamisen kehittäminen järjestelmän sisällä
-Olosuhteiden kehittäminen
-Ala- ja yläkouluyhteistyön sekä toisen asteen yhteistyön kehittäminen (riittävä harjoittelu, tukitoimet ja arjen rytmitys)
-maajoukkueleirit n.40vrk/vuosi
-Target ajattelumalli (Arkiharjoittelun tehostaminen => ohjaa harjoittelun suunnittelua => motivoi ja auttaa ymmärtämään)
-Tavoitteiden, sarjojen, kilpailupisteiden ja fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta
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VALMENNUKSEN LINJAUKSET


