Rantaperkiön Isku ry

Valmennuslinjaus/joukkuevoimistelu
ISKUAGG
v. 2020-

Kuva: Jukka Hämeenniemi

Mitä joukkuevoimistelu on?
Joukkuevoimistelu on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta kansainväliseksi kilpaurheilulajiksi,
ja se on Suomessa eniten harrastettu voimistelulaji.
Laji vaatii voimistelijalta hyviä fyysisiä ominaisuuksia (liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä) sekä
motorisia ja koordinatiivisia taitoja, kuten ketteryyttä, tasapainoa ja rytmitajua.
Joukkuevoimistelussa korostuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmaisullisuus ja esteettisyys.
Hyvälle suoritukselle on ominaista joukkueen yhtenäisyys ja yhtäaikaisuus.
Kilpailuohjelma on parhaimmillaan liikkeiden ja musiikin muodostama taiteellinen ja urheilullinen
kokonaisuus. Se on pieni, elämyksellinen taideteos, joka on edessämme vain ohikiitävän hetken.
Keväällä kilpaillaan vapaaohjelmilla ja syksyllä välineohjelmilla.
Kansainvälisissä kilpailuissa kilpaillaan ainoastaan vapaaohjelmilla.
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Rantaperkiön Isku
tiivis yhteisö - elinikäinen harrastus – seurahenki ja yhteisöllisyys
vahvat seuratoiminnan juuret
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Osa 1.

Kuva: Pertti Flinck
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Koko seuran toiminta-ajatus
Rantaperkiön Isku edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja,
kehittää kulttuuri- ja nuorisotyön toimintamuotoja sekä edistää toiminnallaan tasa-arvoista kansallista ja
kansainvälistä yhteistoimintaa.
Rantaperkiön Isku on toiminta-alueellaan yksi parhaiten tunnettu ja tunnustettu monipuolisten
harrastusmahdollisuuksien turvaaja, jonka toimintaan halutaan osallistua koko elämän ajan. Seuralla on
asiantuntevat ja koulutetut ohjaajat, valmentajat ja seuratyöntekijät ja toiminnassamme on kannustava
ilmapiiri.
Rantaperkiön Iskulla on hyvät yhteiskuntasuhteet ja sen toiminta on vahvoista perinteistä voimansa
saavaa ajanmukaista, avointa, suunnitelmallista sekä jatkuvasti kehittyvää ja yhteisöllisyyttä korostavaa.
Rantaperkiön Iskun toiminnassa toteutetaan tasa-arvoista, ihmisläheistä ja yhteisvastuullista
toimintatapaa. Toiminta pyritään pitämään hinnaltaan edullisena ja lähellä harrastajiaan. Seurassa
harrastetuissa lajeissa voi saada edellytykset menestyä aina kansainväliselle huipulle asti.

Joukkuevoimistelutoimintaa ohjaavat arvot

Laadukkaasti Lähellä

Laadukkaasti
lähellä
Liikunnan iloa Harrastaen ja Kilpaillen

Elämyksiä Koko Elämän Ajaksi

Liikunnan iloa
harrastaen ja
kilpaillen
Elämyksiä koko
elämän ajaksi

Kuva: Marika Ikonen
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Valmennuksen eettiset linjaukset
Seuralle laaditun valmennusjärjestelmän tavoitteena on taata eri-ikäisten lasten ja nuorten
valmennustoiminnan laadukkuus, pitkäjännitteisyys, hyvän terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen,
myönteinen asenne kaikenlaista liikuntaa kohtaan sekä myönteisten sosiaalisten taitojen vahvistaminen.
Perheen rooli on lapsen ja nuoren harrastustoiminnassa tärkeä. Seura tukee perheitä järjestämällä
vanhemmille erilaisia tilaisuuksia, jotta vanhempien ja seuran välinen yhteydenpito on tiivistä ja sujuvaa.
Seuran valmennus tukee lapsen ja nuoren monipuolista, kokonaisvaltaista liikunnan harrastamista.
Koulunkäynti, opiskelu ja myös vapaa-aika ovat tärkeä osa voimistelijan/urheilijan polkua.
Valmennuksen johtoajatuksia ovat yksilön arvostus, oikeudenmukaisuus, välittäminen ja turvallisuus sekä
toisesta huolehtiminen.
Jokaisella voimistelijalla on oikeus tulla kuulluksi eikä kenenkään tarvitse kokea ulkopuolisuutta.
Harjoitusympäristö on sekä fyysisesti että henkisesti turvallinen, eikä toiminnassa hyväksytä epäasiallista
käytöstä valmentajien, voimistelijoiden tai muiden seuratoimijoiden taholta.
Laadittu valmennusjärjestelmä on kokonaisuus, joka mahdollistaa kaikkien harrastajien osallistumisen
harrastus- ja kilpailutoimintaan omien taitojen ja edellytysten mukaisesti.
Selkeä tavoitteellinen järjestelmä ja toimintatapa takaa lapsena aloitetun harrastuksen jatkumisen
mahdollisimman pitkään myös aikuisena.
Esimerkin voimalla on todettu olevan suuri merkitys voimistelijan polkuaan aloitteleville lapsille, kun myös
aikuisikään ehtineitä on edelleen mukana toiminnassa.
Valmennus on kautta koko järjestelmän monipuolista ja laadukasta ja vahvistaa seuramme
voimistelutoiminnan pitkää toimintakulttuuria. Yhteisön tuella päästään kohti omia tavoitteita.

Elämyksellisyys valmennuksessa
Vuosittain järjestettävät joukkuevoimistelukilpailut ja näytökset ovat aina isoja tapahtumia. Ne ovat myös
kohokohtia vuoden aikana ja niissä voi parhaiten nähdä miten joukkueet ovat edistyneet kauden aikana.
Nähtävissä on liikunnan riemua pienistä, voimistelijan taivalta aloittavista voimistelijoista huipputaitaviin
nuoriin ja harrastuksensa pariin palaaviin aikuisiin asti.
Toinen toistaan kiinnostavimpia koreografioita, jännittäviä musiikkeja, ideoita, värejä, kauniita pukuja,
välineiden lentoa ja taituruutta! Ja huikea tunnelma kaupan päälle!
Tavoitteet saavutetaan onnistumisten ja epäonnistumisten kautta yhdessä joukkueen kanssa ja nautimme
yhdessä näistä pienistä liikunnallisista taideteoksista joka vuosi ja vuosikymmenestä toiseen.
Näytökset ovat toiminnan kohokohtia ihan kaikille seuran harrastajille. Ne tuovat vaihtelua arjen
harjoituksiin ja lisäävät yhteenkuuluvuutta eri- ikäisten harrastajien välille yhteisen teeman ympärillä.

Valmennus tukena kasvatuksessa
Vanhempien kanssa yhteisenä tavoitteenamme on kasvattaa harrastajistamme tasapainoisia, rehellisiä ja
suvaitsevaisia, toiset huomioonottavia ihmisiä.
Lähtökohtana on:
▪ yksilön ja erilaisuuden arvostaminen
▪ sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimiminen
▪ vastuullisuuden opettaminen
▪ itsetuntemuksen kehittäminen ja vahvistaminen
▪ hyvien käytöstapojen opettaminen
▪ vanhempien tukeminen yhteisen harrastuksen avulla
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Valmennusjärjestelmä Rantaperkiön Iskussa

Harrastelinja
yli 12v.

Kilpalinja
yli 12v.

Taitoryhmä
8-12v.

SM-linja
yli 12v.

10-12 vuotiaat ikäluokkatiimi

8-10 vuotiaat ikäluokkatiimi
Tanssillinen
voimistelu
10-14v.

6-8v. ikäluokkatiimi

5-6v. esivalmennus

Voimistelukoulut 4-9v.

Kuva: Marika Ikonen

Voimistelijoiden polut ovat erilaisia harraste-, kilpa- ja SM- sarjoissa, ja siirtyminen polulta toiselle on
mahdollista kaikille harrastajillemme.
Tämän valmennuslinjausjakson aikana muutokset ovat mahdollisia ja ne voidaan suunnitellusti toteuttaa.
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Voimistelijan polku - joukkueiden muodostuminen
Uudet voimistelijat ovat tervetulleita joukkueisiimme. Järjestämme avoimia harjoituksia aina kausien
alussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Vähintään joka toinen vuosi muodostetaan 5-6-vuotiaiden esi-ikäluokkatiimit seuran resurssit, olosuhteet
ja muut mahdolliset (myös koko yhteiskuntaa koskevat) muutokset huomioon ottaen. Nopeasti
muuttuvista tilanteista ja niiden vaikutuksista seuratoimintaan saatiin arvokasta oppia esim.
koronapandemian aikana.
Joukkueita muodostetaan myös vuosittain, mikäli innokkaita harrastajia riittää ja
ohjaaja/valmentajaresurssit niin sallivat. Seuran lajitoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että
joukkueiden määrä jokaisessa ikäryhmässä on nousujohteinen.
Valintakriteereinä eri-ikäisillä voimistelijoilla ovat mm. liikunnalliset perustaidot, innostus, fyysiset
valmiudet ja rytmitaju.
Voimistelijan polulta voidaan valita joukkueeseen mistä tahansa vaiheesta, kun omaa joukkueeseen
tarvittavat lajitaidot.
Voimistelijoiden polut ovat erilaisia ja kaikki joukkueet totutellaan siihen, että joukkueiden kokoonpanot
muuttuvat, taidot kehittyvät eri tahtiin ja tarvittaessa joukkueita yhdistetään tai jaetaan joukkueessa
voimistelevien määrän, iän, motivaation ja taitojen mukaan.
Voimistelijat pyritään aina pitämään samantasoisissa ryhmissä, jolloin harjoitus on kaikille mielekästä ja
palkitsevaa.
Motivaatioon vaikuttavat monet tekijät. Tällaisia ovat mm. harjoitteluun ja joukkueen toimintaan
sitoutuminen sekä taitojen kehittyminen ja oikeiden tavoitteiden asettaminen. Motivaatio kasvaa
tekemisestä, onnistumisesta, hyvästä joukkuehengestä, liikunnan ilosta, pettymyksistä ja taas uusista
onnistumisista. Joukkueet muodostavat tiiviin ”yhteisön” voimistelijan, vanhempien ja valmentajien välillä.
Vanhemmilla on suuri vaikutus lapsen harrastustoiminnalle ja sitouttaa koko perheen mukaan toimintaan.

Kuva: Mauri Pennanen
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Harjoitusmäärät ja kilpailusarjat

ikäluokka

harjoitusmäärä

1. vuosi
(syksy - kevät)

Esi-ikäluokkatiimi
5-6 v

2x viikossa
1 - 1h 15 min
kerrallaan

2. vuosi

Ikäluokkatiimi
6-7 v

Syyskausi 2x vko
1h 15 min - 30 min
kerrallaan

Esiintymiset seuran
tapahtumissa ja
kilpailuissa
kevätkaudella seuran
loppiaisleirille
osallistuminen
Kilpailut Stara ja
Taitosarja ja
esiintymiset

Kevätkausi 2x vko
1h 15 min- 30 min
kerrallaan + yksi
vapaaehtoinen
harjoituskerta
viikossa
Mukana
kesäharjoittelu
joukkue A
3x vko 1,5 h
kerrallaan

Joukkuevoimistelun
STARA-sarja/
Taitosarja

3. vuosi

Ikäluokkatiimi
7-8 v

joukkue B
2-3x vko 1,5 h
kerrallaan

Ikäluokkatiimi
8-10 v

Joukkue A
3-4x vko 1,5 -2 h
kerrallaan
joukkue B
3x vko 1,5 -2 h
kerrallaan
joukkue C
2-3x vko 1,5h
kerrallaan
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painopisteet

tapahtumat/kilpailut

kevätkaudella
joukkue A voi osallistua
8-10v kilpailuihin.
Haku ensimmäiselle
rinkileirille kevätkauden
jälkeen
Kilpailusarjat:
joukkue A 8-10v
joukkue B 8-10 +Stara ja
Taitosarja
Voimisteluliiton
rinkileiritykset

ikäluokka
Ikäluokkatiimi
10-12 v

harjoitusmäärä
joukkue A
4x vko 2-3h
kerrallaan

painopisteet

joukkue B
10-12v

Joukkue B
3-4x vko
2-3 h kerrallaan

joukkue C
10-12v/Stara

joukkue C
3x vko
1,5 - 2h kerrallaan

Kilpatiimi yli 12 v

Voimisteluliton rinkileiritykset

12-14v
4x vko 2-4 h
kerrallaan

Joukkuevoimistelun kilpasarja
(ikäluokkatiimi A+B)
Voimisteluliiton rinkileiritys
väh. ikäsarja 12-14v

14-16v
3-4x vko 2-3h
kerrallaan
yli 16v
3-4x vko 2-4h
kerrallaan
Harrastetiimi yli 12 v 12-14v
2-3xvko 1,5-2,5 h
kerrallaan

joukkuevoimistelun
harrastesarja (ikäluokkatiimi
joukkue B+C)

14-16v
2-4x vko 2-2,5h
kerrallaan

SM-tiimi yli 12 v

tapahtumat/kilpailut
joukkue A
10-12v

Voimisteluliiton rinkileiritykset
väh. sarjat 12-14v

yli 16v
2-4x vko 2–2,5 h
kerrallaan
12-14v
4-6x vko 2-4h
kerrallaan

Joukkuevoimistelun SMsarjaesiintymisiä näytöksissä
mahd. mukaan

14-16 v
5-7 x vko 2-4 h
kerrallaan
Yli 16 v
5-8 x vko 2-4 h
kerrallaan

Lähde: Voimisteluliiton joukkuevoimistelun urapolku
Kuva: Aino Raiskinmäki
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Leirit ja ohjelmaharjoitukset valmennustoiminnan vahvistajana ja yhteishengen kohottajina
Loppiaisleiri ja eloleiri ovat vakiinnuttaneet paikkansa seuratoiminnassa. Kaikki seuran joukkueet
osallistuvat leireille, jolloin koko seura on yhdessä.
Tuomarileirit järjestetään kausittain harkinnan mukaan. Näille leireille kutsutaan vierailevia tuomareita,
jotka antavat joukkueille ja valmentajille arvokasta palautetta ennen kilpailukauden alkamista.
Vuosittain järjestetään liittojen laji- ja ns. rinkileirit, joille joukkueet hakeutuvat ja osallistuvat.

Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
Jokaisella joukkueella on valmentajien toimesta laadittu kilpailusarjaa/ikäkautta (harraste-kilpa-mestaruus
tai SM- sarjoja) vastaava tavoitteellinen vuosisuunnitelma, kausisuunnitelma, viikkosuunnitelma ja
tuntisuunnitelma sekä suunnitelma taidollisista tavoitteista ja valmennuksen painopisteistä. Tavoitteet
ovat realistisia ja nousujohteisia.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan päämäärätietoisesti kausittain:
-tuntien sisällöt
-tuntien rakenne
-vuosi-, kausi- ja tuntisuunnitelmat
-valitut painopisteet
-toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
-toteutuneet tavoitteet, niiden kriittinen tarkastelu ja edelleen kehitettävät osa-alueet kausittain
Voimistelukouluilla on oma monipuolisia perusliikuntataitoja kehittävä kausisuunnitelmansa.

1. Laadullisten tavoitteiden merkitys lajiharjoittelussa
Valmennus on pitkäjännitteistä ja laadukasta ja vaatii kärsivällisyyttä sekä valmentajalta että
voimistelijalta. Valmennuksessa huomioidaan aina harrastajan ikä.
Huomioidaan harjoitteluvaihe - joukkuevoimistelun harrastaja - kilpailija - huippu-urheilija.
Ikäryhmillä on kausittain laadittu oma valmennussuunnitelmansa:
✓ taidolliset, fyysiset ja psyykkiset tavoitteet
✓ sosiaalisten taitojen kehittäminen
✓ terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
✓ lajitaidot ja kokonaisliikunta
✓ valmennus, lajiharjoitusmäärät ja muu kokonaisliikuntamäärä
✓ kasvu voimistelijaksi/urheilijaksi
✓ kilpaileminen
✓ testit ja tarkastukset
✓ erilaiset tukitoimet harjoittelussa
✓ arjen hallinta, kodin rooli ja koulun ja opiskelun tasapaino
✓ hyvät ja turvalliset harjoitusolosuhteet
Huomioidaan ohjauksella ja kannustaen, että päivittäinen monipuolinen liikunta luo kestävän
perustan myöhemmälle liikunnalliselle elämälle.
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2. Kokonaisliikunnan määrällisten tavoitteiden merkitys lajiharjoittelussa
Kirjoittaja: Heikki Riikonen, TtM, HVS-valmentaja
Lähde: Mäenpää, P. 2019. Kasva urheilijaksi. Harjoittelu ja liikunta

”Nuoren kilpaurheilijan on turha keskittyä uran alkuvaiheessa laadun pieniin yksityiskohtiin,
jos viikoittaisesta harjoittelumärästä puuttuu esimerkiksi viisi tuntia. Liikunta- ja
harjoittelumäärä on saatava ajoissa suositusten tasolle ja sen jälkeen on vasta järkevää
keskittyä parantamaan harjoittelun laadun tarkempia yksityiskohtia.
Kokonaisliikuntamäärä koostuu lajiharjoitusten lisäksi (erityisesti alle 12v) mm. koulumatkoista,
hyötyliikunnasta, perheen yhteisistä harrastuksista, retkistä, palauttavasta liikunnasta (suositellaan
erityisesti yli 15v).
Suuren liikuntamäärän vaikutus ei näy välttämättä lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin tarkastelussa
eri määrän liikkuville kertyy valtavia eroja liikunta- ja harjoitusmäärissä. Viikossa 15 tuntia tai 25
tuntia liikuntaa harrastavien lasten välille syntyy kymmenen vuoden aikavälillä 5200 tunnin ero
liikunta- ja harjoittelumäärissä. Tämä on ero, jota ei voi korvata minkäänlaisella harjoittelun
laadulla ja on lähes mahdoton kuroa kiinni.
Kokonaisliikuntamäärää voi nostaa useammalla eri tavalla. Näitä tapoja ovat omatoimisen
liikunnan, omatoimisen harjoittelun ja ohjatun harjoittelun sekä kilpailemisen lisääminen.
Liikunnan harrastamisessa on ensisijaisesti kyse kavereista, ilosta ja oppimisesta:
Harrastamisessa päätavoitteena pitää olla aina hauskuus, kavereiden kanssa yhdessä tekeminen,
uusien erilaisten taitojen oppiminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Kilpa- ja huippuurheilun ei suinkaan kuulu olla harrastamisen ensisijainen tavoite. Hyvin harvasta lapsesta kehittyy
lopulta huippu-urheilija. Huippu-urheilupolku voi aueta joillekin lapsille, jos oma poikkeuksellinen
into ja rakkaus liikuntaharrastusta sekä liikuntaa kohtaan kasvaa tarpeeksi suureksi. Huippu-urheilu
on hieno haave, mutta yhtään väheksyttävämpää ei ole pyrkiä nauttimaan liikunnasta ilman sen
suurempia tavoitteita. Liikuntaharrastuksessa pitkään mukana pysyminen luo oivat edellytykset
terveelliselle ja liikunnalliselle elämäntavalle. Lapset ja nuoret voivat oppia liikuntaharrastuksen
kautta paljon hyödyllisiä taitoja, jotka voivat viedä elämässä hyvinkin pitkälle. Lapset ja nuoret
keräävät harrastusten kautta kokemuksia ja muistoja, joita voi ilolla muistella vielä aikuisälläkin.”
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Kokonaisvaltainen urheilija

Lajitaidot

Elämänhallinta

Kokonaisvaltainen
urheilija

Psyykkiset
ominaisuudet

Fyysiset
ominaisuudet

Kuva: Marika Ikonen
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Valmentajan polku
Valmennusfilosofiani pohdittavaksi
Tavoitteena tiedostaa:
Oma innostus ja halu valmentaa
Valmentaja lasten ja nuorten kasvattajana ja elinikäisen harrastuksen mahdollistajana
Oman tasapainon löytäminen, valmennus/oma elämä. Kun tämä löytyy, on moni asia helpompaa,
ja työ ja harrastus voivat myös tukea toisiaan.
Oma jaksaminen ja innostuminen ja innostaminen
Valmentajien tuki toinen toisilleen
Ratkaisukeskeisyys valmennustoiminnassa ja eri tilanteissa
Valmennus on pitkäjännitteistä puurtamista ja toistuvaa taitojen opettamista.
Valmentaja kehittyy myös ihmisenä ja kasvattajana valmentaessaan eri- ikäisiä lapsia ja nuoria.
Minä valmentajana- vahvuudet ja kehittyminen valmentajana-itsearviointi.
Valmennusjärjestelmää täydennetään ja tarkastellaan säännöllisin väliajoin.
Oman toimintani arviointi ja kehittäminen-valmentajana kasvaminen
Miksi valmennan?
Valmennusfilosofiani jalostuu vuosien myötä!
Millaisena valmentajana haluat, että sinut muistetaan?
Valmentaminen harrastuksena
Valmentajaksi ryhtyminen, innostuminen valmentamiseen
Valmennusfilosofian rakentuminen ja oman valmennustavan löytyminen
Liittojen lajikoulutukset
Oman valmennusfilosofian jalostuminen
Valmentajaksi ryhtyminen, lajikoulutukset, innostuminen valmentamiseen
Valmentajan ammattitutkinto esim. urheiluopistoissa
Oppimistavat
Jatkuva kehittyminen valmennustoiminnassa, teoriaosaamisen vahvistaminen ja
urheilijalähtöisyyden huomioiminen
Soveltaminen, uudistaminen ja luova ote valmentamisessa ja muiden valmentajien oppimisen
edistäminen
Mallin mukaan toimiminen
Perustaitojen oppiminen kouluttautumalla
Seuran joukkuevoimistelutoiminnassa mukana olevat voimistelijat voivat hakeutua
kiinnostuksensa mukaan seuran valmennustehtäviin n. 13 - 14 v alkaen toimien ensin
apuvalmentajina/koulutettavina.
Valmentajat perehdytetään aina seuran toimintaan ja valmennusjärjestelmään.
Valmennusjärjestelmää tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti ja siihen totuttautuminen vie
aikaa. Hyviä käytäntöjä vahvistetaan ja kehitetään edelleen.
Seura takaa valmentajille mahdollisuuden kouluttautua.
Valmentajat toteuttavat joukkueidensa valmennusta laadukkaalla ja pitkäjännitteisellä otteella
lajitaitojen kehittämisessä.
Valmentajana toimiminen vaatii jatkuvaa lajiopiskelua ja itseoppimista. Valmennus vaatii myös
ratkaisukeskeisyyttä monenlaisissa valmennukseen ja valmennustoiminnan arkisissa käänteissä.
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Jotta ymmärtää nykyisyyttä, on hyvä tutustua historiaan. Seurat pysyvät elinvoimaisina
tunnollisten toimijoiden ja seuran myötävaikutuksella. Näin on ollut monen sukupolven ajan.
Olemme osa seuran historiaa, sen valmennuksen ja ohjaustoiminnan pitkää ketjua.
Valmentaja kasvattajana
”Valmentajana toimiminen on yhteiskuntavastuullista, lasten ja nuorten kehitystä ja
harrastustoimintaa tukevaa toimintaa. Lisäksi se on valmentajaa itseäänkin palkitsevaa harrastusja virkistystoimintaa”. (TUL Taitavaksi ohjaajaksi koulutusmateriaali. v. 2020)
Tunnista, miten puhut lapselle ja nuorelle ja mitä se saattaa saada aikaan.
Kannusta ja luo voimistelijalle uskoa ja luottamusta hänen kykyihinsä.
Anna rakentavia toimintaehdotuksia.
Ole oikeudenmukainen.
Muista, että toisen ihmisen muuttaminen on useimmiten hankalampaa kuin oman käyttäytymisen
säätely ja harjoittaminen.
Mieti, millaisia ovat omat ajatuksesi ja tunteesi? Mitkä ovat odotukseni, arvoni, uskomukseni ja
motiivini?
Pohdi, välitätkö tiedostamattasi omia onnistumisen paineitasi joukkueellesi?
Jos näin on, niin yritä tiedostaa tämä ja mieti, miten voimistelijat kokevat sen ja miten voisit
muuttaa toimintatapojasi.
Unohda menneessä tapahtuneet asiat ja katso voimistelijoiden kanssa yhdessä eteenpäin!
Valmentaja nauttii joukkueensa kanssa yhdessä tekemisen ilosta ja mahdollistaa onnistumisen
elämyksiä mahdollisimman monelle. Olkaa yhdessä osaamisesta ylpeitä.
Valmentaja ei unohda leikkiä ja leikillisyyttä.
Esimerkillä on valtava voima.
Anna palautetta kaikille kannustamalla, onnistumisista tai hyvistä yrityksistä kertoen.
Muista, että maltti on valttia: kaikkea ei voi saada heti!
Valmennus on pitkäjänteistä toimintaa ja pitkäkestoista kasvatuksellista toimintaa. Tulokset voidaan
nähdä vasta vuosien kuluttua.
Valmentajalla on monta roolia: lajiosaaja - lohduttaja - uskottu - liikuntaan innostaja - turvallinen
aikuinen - rajojen asettaja - tärkeä harrastuksen mahdollistaja.
Yksi rohkaisun sana tappion hetkellä on arvokkaampi kuin tunnin ylistys menestyksen jälkeen.
”Hyvä valmentaja on sellainen, joka kantaa kokonaisvastuun urheilijasta ihmisenä ja auttaa
urheilijaa inspiroitumaan ja löytämään intohimon. Se ei tapahdu ylhäältä päin käskemällä vaan
tukemalla ja keskustelemalla urheilijan kanssa. Kun urheilija oppii tuntemaan itsensä se kantaa
elämässä vielä urheilu-uran jälkeenkin. Se on isoin asia mitä urheilu voi ihmiselle antaa.”
(Erkka Westerlund, Kaleva 17.12.2018)
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Valmentajien koulutustasot – koulutuspolku Rantaperkiön Iskussa
Kouluttautuminen on säännöllistä ja jatkuvaa, tavoitteena on mahdollisimman korkea
lajivalmennustaso. Kaikilla valmentajilla on tuomarikoulutuksen perustason koulutus
mahdollisuuksien mukaan. Sisäinen koulutus on säännöllistä, jolloin hyödynnetään olemassa olevaa
koulutusaineistoa parhaalla mahdollisella tavalla.
Valmentajilla on henkilökohtainen kouluttautumisen portaat -ohjelma.
Erilaiset teemakoulutukset ovat myös valmentajille mahdollisia mm. kasvatusalan,
ryhmädynamiikan, liikuntaleikkien jne, valmentajien kiinnostuksen mukaan.
Kirjallisuutta:
Sanattomasta viestinnästä: Tuula Hakkarainen ja Marja-Leena Hyvärinen (1999)
Liikunta ja oppiminen, Mitä merkitystä on kuperkeikalla, Liisa Hakala (1999)
Liikunnan virittävät vuodet, Hannu Itkonen, Mauri Pietilä (1994)
Voimisteluliiton koulutusportaat, TUL:n tarjoama koulutus sekä muiden järjestöjen koulutukset tukevat ja
vahvistavat valmentajien monipuolista osaamisen kehittämistä.

Kuvat: Voimisteluliitto
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*Aloitteleva apuvalmentaja
- vähintään 13-vuotias
- on kiinnostunut valmentamisesta ja ohjaamisesta
- tutustuu toimintaan yhden kauden ajan
(huomioidaan kuitenkin aiempi valmennuskokemus lajista)
- ei pidä harjoituksia yksin
- osallistuu seuran sisäisiin koulutuksiin

*apuvalmentaja
- vähintään 13-vuotias
- haluaa valmentaa
- on sitoutunut ja vastuuntuntoinen
- on valmentanut/tutustunut toimintaan yhden kauden ajan
- sitoutuu käymään harjoituksissa vähintään 1x viikossa
- ei pidä vielä harjoituksia yksin
- aloittaa kouluttautumisen, Voimisteluliiton Starttikoulutus/ myös TUL Taitavaksi ohjaajaksi -koulutus
* noin kaksi vuotta apuvalmentajana -> harkinnan varainen siirtyminen valmentajaksi (täysi-ikäinen)

*valmentaja
- täysi-ikäinen
- vähintään vuosi apuvalmentajana
- suunnitelma koulutuspolulla etenemisestä
- vähintään startti tai joku muu koulutus, esim. Taitavaksi ohjaajaksi-koulutus

*vastuuvalmentaja
- täysi-ikäinen
- mahdollisesti aikaisempaa valmennuskokemusta ja valmentajakokemusta
- suunnitelma koulutuksen syventämisestä

Valmentajien määrät:
- valmennustiimin koko 2-4 / joukkue
- Alle 10 v: 2-3 valmentajaa + 1-2 apuvalmentajaa / joukkue
- Yli 10 v: Pääosin 2 valmentajaa, muut valmentajat tilannekohtaisesti
Valmentajien sitoutuminen harjoituksissa käymiseen:
- apuvalmentaja vähintään kerran viikossa
- valmentajat paikalla puolet joukkueen viikkotuntimäärästä
- vastuuvalmentaja puolet joukkueen viikkotuntimäärästä
- kaikkien valmentajien tulee olla sitoutuneita valmennustoimintaan ja niihin harjoituksiin, jotka on
suunniteltu ja päätetty
Tiimit pitävät huolta tasaisesta ja tasapuolisesta tehtäväjaosta valmentajien kesken; näin taataan sopiva
”kuormitus” valmentajien keskuudessa.
Kaikki valmentajat pitävät korvausten maksatuksia varten tuntikirjanpitoa pitämistään harjoituksista
(vastuuvalmentajat, valmentajat) ja niistä, joissa ovat olleet mukana (apuvalmentajat)
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Valmentajan koulutuspolku

Voimistelulajien
lajitutkinto
(3-taso)
Voimisteluvalmentajien
jatkokoulutus
(2-taso)
Lajikohtainen
lisäpäivä
(1-taso)
Valmennuksen suunnittelu
ja seuranta- verkkokoulutus
(1-taso 10h)
Fyysisen valmennuksen
peruskoulutus
(1-taso 10h)
Lajitaidon
peruskoulutus
(1-taso 32h)

Monipuolista
harjoittelua
(1-taso 8h)
Voimistelukoulu
(1-taso 16h)
Voimisteluohjaajan
startti
(1-taso 8h)

Kuva: Eeva Savolainen

Myös monipuolisella seuran sisäisellä koulutuksella vahvistetaan valmentajien ja ohjaajien osaamista.
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Tanssi ja tanssillinen voimistelu täydentämässä joukkuevoimistelutoimintaa
Tanssit ja liikunnalliset sommitelmat voivat täydentää joukkuevoimistelun harjoittelua yhtenä
kausisuunnitelman osana. Musiikki ja sopivat harjoitteet saattavat synnyttää kuin huomaamatta
harjoitteen, joka soveltuu myös esitettäväksi. Jalkatekniikan ja ilmaisun harjoittelu sujuu kilpailuohjelman
ohessa ja vahvistaa kilpailuohjelman harjoittelua, ja joukkueen voimistelijat voivat valmentajansa
ohjeistamana keksiä uusia liikkeitä ja tekniikkaa ja ilmaisua vahvistavia sarjoja ja aiheita.
Lajit ovat mukana koska milloin tahansa seuran joukkue voi siirtyä harrastamaan tanssia ja tanssillista
voimistelua ja osallistua erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.
Esiintymiset ja juhlanäytökset ovat edelleen toimintamuotojamme ja seuran ryhmiä pyydetään eri
tilaisuuksiin myös esiintymään. Tulevaisuudessa myös tanssiin ja tanssilliseen voimisteluun laaditaan
Iskussa oma valmennusjärjestelmänsä.

Tulevaisuus /visio vuoteen 2025
1. Joukkueet
toimintakausi 2019-2020 (syksy-kevät):
-voimistelukoulut 6 ryhmää
-taitoryhmä
-esivalmennusryhmät
kilpasarjat, harrastesarjat
6-7v 1 joukkue
8-9v 2 joukkue
8-10v 1 joukkue
10-12v 1 joukkue
yli 12v H 1 joukkue
yli 14v H 1 joukkue
16-20v K 1 joukkue
yli 20v H 1 joukkue
toimintakausi 2020-2021 (syksy-kevät):
voimistelukoulut 4-9v 6 ryhmää
6-7 v 1 joukkue
8-9 v 2 joukkue
8-10v 1 joukkue
10-12v 1 joukkue
12-14v 1 joukkue kilpasarjassa
yli 16v 2 joukkuetta harraste /kilpasarjassa
Mahdollistetaan, että joka ikäluokassa on kaksi joukkuetta syksystä 2021 alkaen.

toimintakausi 2021-2023: 2 joukkuetta jokaisessa ikäluokassa
toimintakausi 2023-2025: 2 joukkuetta jokaisessa ikäluokassa
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Ikäkausille alle 10v. muodostetaan mahdollisimman isot ryhmät.
Vältetään suuria muutoksia yli 12-vuotiaissa, näin saadaan joukkueet tiiviiksi. Halu pysyä yhdessä
on mahdollisimman kova, koska oma joukkue muodostuu tässä ikäluokassa erityisen tärkeäksi.
Seuran joukkueet tutustutetaan toisiinsa yli joukkuerajojen/valmentajarajojen säännöllisillä
yhteistreeneillä, tapaamisilla, tapahtumissa, näytöksissä jne.
Esivalmennusryhmiä perustetaan joka toinen vuosi 5-6 vuotiaille. Ryhmät harjoittelevat kerran
viikossa, mutta mahdollisuus on myös toiseen harjoituskertaan viikossa kiinnostuksen mukaan.
Panostetaan ikäluokkien 6-12v niin että näillä ikäluokilla on koulutetut hyvät ohjaajat.
Joukkueita voidaan perustaa myös vuosittain, jos resurssit sen sallivat. Seuran lajitoiminnan
jatkuvuuden kannalta tämä on tärkeää.

2. Valmentajat
toimintakausi 2020-2021:
vastuuvalmentajat
valmentajat
apuvalmentajat
yhteensä 20
toimintakausi 2021-2023:
vastuuvalmentajat
valmentajat
apuvalmentajat
yhteensä 30
toimintakausi 2023-2025:
vastuuvalmentajat
valmentajat
apuvalmentajat
yhteensä 30
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Osa 2

Valmentajien tehtävät
✓ Kaikki valmentajat:
Ovat seuran jäseniä, osa koko seuraa.
Ovat selvillä koko seuran toiminnasta ja toimintaperiaatteista ja organisaatiosta.
Tekevät seuran kanssa valmentajasopimuksen.
Noudattavat tarkoin voimistelujaostolta ja jv-koordinaattorilta saatuja aikatauluja. Vastaavat viipymättä
koordinaatin lähettämiin pyyntöihin/kyselyihin.
Ilmoittavat jv-koordinaatille mahdollisimman nopeasti joukkueeseensa/valmennukseensa liittyvistä
muutoksista.
Hyvät tavat tarttuvat. Valmentajat ovat hyvänä esimerkkinä eri tehtävissä ja huomioivat, että myös
valmennustehtävien ulkopuolella hänet saatetaan tuntea yllättävissäkin tilanteissa.
Valmentaja on aikuisen malli.
Täyttävät tuntikirjanpidon pitämistään harjoituksista.
Kouluttavat itseään aktiivisesti.
Hoitavat saamansa tehtävät ajoissa.
Käyttävät edustusvaatteita seuran tapahtumissa, kilpailuissa ja matkoilla.
Harjoitusvaatetus on ”sporttinen”.
Valmistautuvat harjoituksiin hyvin ja tunnit ovat sujuvia ja hyvin suunniteltuja.
Kiinnittävät erityistä huomiota liikkeiden suorituspuhtauteen.
Huolehtivat omalta osaltaan voimistelijoiden riittävästä levosta, ravinnosta, psyykkisestä
kuormituksesta ja palautumisesta.
Valmentajilla on ensiaputarvikkeet saatavilla harjoituksissa. Valmentajilla on auttavat tiedot pienistä
loukkaantumisista, milloin tarvitaan laastaria, milloin on isomman avun tarve.
Ohjeet ja tarvittavat puhelinnumerot on aina oltava saatavilla. Muista valmentaja-apu!
Sitoutuvat seuran valmennustoimintaan sopimuksen mukaan.
Joukkueen sosiaalisen median päivitys (sopimuksen mukaan, seuran ohjeistuksella, seuran logo kaikissa
näkyville).
Ilmoittavat ajoissa esteestä harjoituksiin ja hoitavat itselleen sijaisen.
Osallistuvat seuran ja valmennustiimin järjestämiin palavereihin ja tapahtumiin ja seuran talkoisiin.
Ovat seuran ”toiminnan lähettiläitä” leireillä, matkoilla, kilpailuissa.
Ovat vaitiolovelvollisia koskien sekä seuran sisäisiä asioita, että voimistelijoita koskevia asioita.
Tutustuvat seuran tietosuojaohjeistukseen ja noudattavat sitä.
✓ Vastuuvalmentajan tehtävät
Päävastuu joukkueensa toiminnasta
Kaavakkeiden täyttö (joukkueen tiedot kaavake, tuntikoontikaavake, budjetti)
Kauden alku- ja loppupuolella jv koordinaattorin kanssa budjetin tarkistus
Organisoi tehtävien jaon valmennustiimin kesken ja valvoo että hommat tulee tehtyä
Ensisijaisesti vastuussa tiedotuksesta ( vv:t, vanhemmat, valmennustiimi, seura)
Organisoi ja vetää valmennustiimin palaverit ja vanhempienpalaverit
Organisoi joukkueensa palautekyselyn (pakollinen) ja kehityskeskustelut (valmentajan harkinnan
mukaan, vanhempi mukaan alle 12v)
Valitsee joukkueelle vanhempainvastaavan (1-2hlö)
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Valmennustiimin toiminnan seuranta, tukeminen ja ohjaaminen
Kuuluu valmennustyöryhmään
✓ Valmennustiimin tehtävät
Kausi- ja treenisuunnitelmien tekeminen ja niistä kiinni pitäminen
Aikataulujen tekeminen
Liiton leireille hakemiset ja kisailmoittautumiset
Akuutti viestintä kaikkien tehtävä
Vastuu koreografiasta, ohjelmamusiikista ja puvusta
Toteuttaa palautekyselyn ja kehityskeskustelut sekä huolehtii, että ne tulee pidettyä
Pitää huolen, että tiimi toimii, tukee ja auttaa toisiaan
Huolehtii joukkueen sosiaalisen median päivityksestä/ delegoi sen voimistelijoille
Korjaa ja kehittää voimistelijoita

Tiedotus ja sosiaalinen media
Sosiaalinen media on julkinen yhteisö, jonka vuoksi jokaisen tulee huolellisesti
miettiä, miten somea käyttää. Seuran markkinoinnissa ja somessa käytetään
yhtenäistä julkaisulinjaa. Joukkueiden omilla facebook- ja instagram-tileillä tulee
käyttää koko seuran logoa ja yhteisesti sovittuja hashtageja #iskuperhe,
#parhaassa iskussa, #rantaperkiönisku
Seuran logo on virallinen tunnus ja sen käyttö on harkittua. Logon väriä ja muotoa ei
saa muuttaa.

VV-toiminta valmennuksen tukena
Vanhempain vastaavat toimivat valmentajien, jv-koordinaattorin ja voimistelujaoston apuna joukkueiden
arjessa. VV- toiminnasta on laadittu ohjekirjanen, joka jaetaan kausien alussa VV -tehtäviä hoitaville
henkilöille (päivitetty v. 2020). Vanhemmat ovat aina tervetulleita seuran tapahtumiin ja
vapaaehtoistehtäviin!

Valmennustoiminnan vastuunjako – seura – voimistelujaosto - valmentajat
✓ Seura:
Järjestää jaostojensa kanssa monipuolisesti ja tasa-arvoisesti liikuntamahdollisuuksia
ja kulttuuri- ja virkistystoimintaa eri-ikäisille seuran jäsenille laadukkaasti sääntöjensä ja
toimintaperiaatteidensa mukaisesti.
Vastaa seuran taloudesta, avustusten hausta ym.
Ylläpitää seura- ja kuntayhteistyötä
Anoo kaupungin liikuntatoimelta tarkoituksenmukaiset harjoitusolosuhteet omiin mahdollisuuksiin ja
tavoitteisiin nähden
Toimii harrastajiaan varten yhteiskuntavastuullisesti ja lakien ja asetusten mukaan
Arvostaa omaa pitkää kunniakasta historiaansa
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✓ Voimistelujaosto:
Vastaa aikuisten ja lasten liikuntamahdollisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä
Vastaa toimintansa taloudesta
Jaoston taloudenhoitaja hoitaa kaikki jaoston raha-asiat
Hakee säännöllisesti kilpailujen järjestämisoikeuksia ja järjestää tapahtumia
Hoitaa salivaraukset
Mahdollistaa joukkuevoimistelun ja tanssillisen voimistelun ja tanssin harrastuksen eri-ikäisille ja eri
taitotason omaaville joukkueille.
Jaostossa huomioidaan se, että harraste-, kilpa- ja SM- sarjojen joukkueet ovat tasavertaisessa
asemassa seuran toiminnassa
Huolehtii ja kannustaa valmentajia ja ohjaajia osallistumaan lajikoulutuksiin perustasolta ylimmälle
tasolle ja kannustaa myös muihin koulutuksiin, jota valmennuksen menestyksellinen hoitaminen
edellyttää.
Kannustaa voimistelijaa jatkamaan seurassa valmentajana oman urheilu-uran päätyttyä.
Ylläpitää seurojen välistä hyvää yhteistyötä, ylläpitää hyvää yhteistyötä kunnan päättäjiin.
✓ Valmentajat:
Valmentajien vastuualueet on jaettu erillisen ohjeen/valmentajanimikkeiden mukaan, kts. s. 20-21.

Seuran lajien välinen yhteistyö lentopallo - joukkuevoimistelu
Tavoitteena on, että Rantaperkiön Isku tekee aktiivisesti lajien välistä yhteistyötä. Seuran sisällä erityisesti
lentopallokouluryhmien yhteistyö joukkuevoimistelun kanssa koetaan tärkeänä. Yksilölajien osaamista
hyödynnetään mm. käyttämällä leireillä ja kesäharjoittelussa vierailevia yleisurheilu- ja fysiikkavalmentajia.

Seurojen välinen yhteistyö - joukkuevoimistelun yhteistoimintajoukkueet
Seurassa on mahdollista muodostaa esim. kahden seuran yhteistoimintajoukkue, mikäli Iskussa ei ole
tietyssä ikäluokassa riittävästi saman taitoisia voimistelijoita. Mahdollista on myös muodostaa
yhteistoimintajoukkue, jos toisesta seurasta ollaan yhteydessä Iskuun.
Yhteydenotot joko jaoston puheenjohtajaan tai seuran puheenjohtajaan.
Yhteisesti sovittavia asioita ovat mm. valmennus, jäsenyysasia, maksuasiat ja salivaraukset.

Valmentajien oma ideapankki
Seuralla on valmentajille oma sivusto OneDrivessa, jonne kootaan ideoita, harjoitevinkkejä,
ohjelma/musiikki-ideoita ja vinkkejä liikuntaleikeistä sekä koottua koulutusaineistoa. Kuuntele herkällä
korvalla myös seuran muiden valmentajien oppeja ja neuvoja, kriittisestikin!

Valmentajien ja ohjaajien perehdytys
Jv-koordinaattori perehdyttää valmentajat ja ohjaajat seuran toimintaan kausien alussa ja pitkin vuotta,
kun uusia ohjaajia ja valmentajia hakeutuu seuran toimintaan.
Kertoo koko seurasta – organisaatiokaavio
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Voimistelujaoston toiminta - toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus pääpiirteittäin
tutustuttavaksi
Voimistelujaoston toimintaperiaatteet ja toimihenkilöt
Työntekijöiden toimenkuva
Valmennustyöryhmän toiminnan periaatteet
Valmentaja- ja ohjaajasopimuksen läpikäynti ja allekirjoitus
Rikosrekisteriote nähtäväksi
Käytössä olevat lomakkeet jaettavaksi ensitapaamisessa ja ohjeistus niiden täyttämiseen
Valmennuslinjauksen läpikäynti kokonaisuutena valmentajien tehtäväkuvauksineen

Harrastajan/Urheilijan polku Rantaperkiön Iskussa

Kuva: Marika Ikonen
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Valmennuslinjauksen kokoajat:
Aira Ikonen
Maj-Britt Raiskinmäki
Johanna Ojajärvi
Valmennustyöryhmä
Hannareetta Aalto
Hanni Juurikorpi
Maiju Kivi
Ella Majava
Aino Raiskinmäki
Eeva Savolainen
Paula Vesa
Avustajat (kaaviot, kuvat)
Marika Ikonen
Pertti Flinck
Mauri Pennanen
Jukka Hämeenniemi
Ritva Lyytinen
Voimistelujaosto on vahvistanut valmennuslinjauksen 27.9.2020.
Päivitetty 10.2. 2022.
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