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Mukaan valmennusryhmään ja MM-mitali?
Tavoitteellinen valmennus on tuottanut menestystä kansainvälisesti ja kansallisesti.
Seuran kilparyhmissä harjoittelee yli 300 lisenssiurheilijaa eri ikä- ja tavoitetasoilla.

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
http://www.espoontelinetaiturit.fi/


Uudet esikilparyhmät perustetaan elokuussa ja näihin pääsee mukaan katselmuksen
kautta. Elokuussa 2022 harjoittelun aloittavien esikilparyhmien katselmus kaikille
lajeille järjestetään 3.8.2022 osoitteessa Vitikka 4B, Espoo.

Kilparyhmiin voi tulla mukaan myös ilman voimistelutaustaa. Voimistelukouluun tai
muuhun harrasteryhmään osallistuminen antaa toki hyvän pohjan mutta ei ole
edellytys. Tärkeintä on into harjoitella, mestariksi tullaan hyvillä perustaidoilla ja
taidokkailla tempuilla. Kilparyhmätoiminta alkaa esikilpa-vaiheella, jolloin testataan
lajin sopivuutta ja innostavuutta. Alkuun kaksi kertaa viikossa ja jatkossa useammin.

Tutustu kerralla kaikkiin
lajeihin - esikilparyhmään
mukaan 4-9v ikäisenä
Kaikki seuran lajit ovat esillä
katsemuksessa. Jos toiveesi on jo
tiedossa, niin voit tulla syventämään
tietojasi. Jos taasen lajien erot eivät ole
kirkkaita, niin nyt on oiva tilaisuus
tutustua niihin kaikkiin.
Esikilparyhmään voi seurassamme tulla
mukaan 4-9v iässä, lajista riippuen. 

Elokuussa 2022 aloittavat seuraavat
ryhmät syntymävuosien mukaisesti

Akrobatiavoimistelu v. 2013-16
(kauden 2022-23 harjoitukset Tuulimäki
/ Suomenoja)

 

Naisten Telinevoimistelu v. 2016-17

Miesten Telinevoimistelu v. 2016-17

kauden 2022-23 harjoitukset Vitikka)

 

TeamGym v. 2015-17

Trampoliinivoimistelu v. 2013-16

(kauden 2022-23 harjoitukset Mankkaa)

Lue lisää seuran lajeista

https://www.espoontelinetaiturit.fi/lajit/


Ilmoittaudu
katselmukseen myClubin
kautta syntymävuoden
mukaisesti
Katselmukseen osallistuvien tulee
ilmoittautua
syntymävuoden mukaisesti:

2016-17 syntyneet 
klo 15:30-16:30 tai klo 16:45-17:45

Ilmoittautuminen klo 15:30
Ilmoittautuminen klo 16:45

2013-15 syntyneet
klo 18-19 tai 19:15 - 20:15

Ilmoittautuminen klo 18:00
Ilmoittautuminen klo 19:15

Lapsille kokeilurata
Lapset kiertävät katselmuksessa lajien
yhteisen radan, jonka varrella seuran
valmentajat tutustuvat heihin. Lasten
vahvuuksia ja intoa painotetaan
sopivan lajin löytämisessä.

 

Vanhemmille messut
Kokeiluradan aikana ja sen jälkeen on
mahdollisuus keskustella eri lajien
valmentajien kanssa ja tutustua
urheilijan polkuun.

 

https://estt.myclub.fi/flow/profile/select?event_id=4068188
https://estt.myclub.fi/flow/profile/select?event_id=4002937
https://estt.myclub.fi/flow/profile/select?event_id=4068193
https://estt.myclub.fi/flow/profile/select?event_id=4068195


Akrobatiavoimistelussa 
haetaan voimistelijoita
nykyisiin ryhmiin
Akrobatiavoimistelun kilparyhmiin
kutsutaan tutustumaan 27.5.2022
Suomenojan salille osoitteeseen
Niittyrinne 4. Lajin pariin voi hyvin tulla
muussa lajissa osaamista kerännyt
voimistelija. Erityisesti kaivataan uusia
toppeja kaikille kisaluokkatasoille (1-5)

2012-14 syntyneiden kokeilutilaisuus
Suomenojalla 27.5. klo 17-18:30
(ei ilmoittautumista)

2004-14 syntyneiden kokeilutilaisuus
Suomenojalla 27.5. klo 18:30 - 20
(ei ilmoittautumista)

Akro kilparyhmät

https://www.espoontelinetaiturit.fi/laji/akrobatiavoimistelu/#ryhm%C3%A4t---kilparyhm%C3%A4t


Miten laji
valitaan?
Katselmuksen aikana
seuran valmentajat
tarkkailevat lapsia.
Tapahtuman jälkeen he
tekevät yhteenvedon ja
antavat kullekin
osallistujalle suosituksen.
Jokaiseen lajiin
perustetaan
esikilparyhmä 10-20
kokoisena. Lapsi
kutsutaan mukaan
suosituksen mukaisen
lajin harjoituksiin. Mikäli
jokin toinen laji
osoittautuu
houkuttelevammaksi niin
siihen voi toki mennä
mukaan tai siirtyä myös
aloituksen jälkeen.

Harrasteryhmiin
ilmoittautuminen
ja maksut
Harrasteryhmiin
ilmoittautuminen on
alkanut 9.5. Voitte
ilmoittautua
harrasteryhmään
normaalisti. Mikäli lapsi
vaihtaa elokuussa
esikilparyhmään niin
harrasteryhmän
paikka perutaan ja
suoritettu maksu
siirretään
täysimääräisesti
esikilparyhmän
kausimaksulle.

Miten alkaa ja
jatkuu?
Esikilparyhmät
harjoittelevat kaksi kertaa
viikossa, 1,5 tuntia
kerrallaan. Kilpaileminen
aloitetaan tyypillisesti sinä
vuonna kun täyttää 7v.
Harjoituksia on
alakouluiässä 3-5 kertaa
viikossa, lajista riippuen. 

Valmennus on
ammattilaisten käsissä.
Vanhempien tärkeä rooli on
innostaa, huolehtia levosta
ja ruokailusta, edistää
liikunnallista
elämäntapaa sekä tarkkailla
kokonaiskuormitusta lasten
ja nuorten kasvun aikana.

 

espoontelinetaiturit.�

Toimisto:
Niittyrinne 4
02270 Espoo

info@espoontelinetaiturit.�

Puhelinpäivystys: 010 201 2300
(ma-pe klo 10-13)

Harjoituspaikat:

Tuulimäen väestönsuoja, telinesali,
Itätuulenkuja 9, 02100 Espoo

Mankkaan halli,
Sinikalliontie 1 02630 Espoo

Vitikan sali
Vitikka 4 02630 Espoo

Suomenojan sali
Niittyrinne 4 02270 Espoo
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