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EsTT seurana

● Tarjoamme mahdollisuuden harrastaa jopa seitsemää eri 

voimistelulajia.

● Mahdollisuus harjoitella tavoitteellisesti ja kilpailla viidessä eri 

Voimisteluliiton kilpavoimistelulajissa.

● Neljä eri harjoituspaikkaa eri puolilla Espoota.

● Kaikki ohjaajat ja valmentajat ovat EsTT:ssa koulutettuja 

ammattilaisia sekä toiminnan laatuun ja kehitykseen 

panostetaan jatkuvasti.

Espoon Telinetaiturit on espoolainen voimistelulajien 
erikoisseura ja yksi Suomen suurimmista ja 
menestyksekkäimmistä voimisteluseuroista.



Voimistelijan polku



Perhevoimistelu
0-6v

Voimistelukoulu
3-5v, 5-7v, 7-9v

Trampoliinikoulu
4-7v

NinjaGym
5-7v

Esikilparyhmä
4-7v

Miesten telinevoimistelu (MTV)
Naisten telinevoimistelu (NTV)

Trampoliinivoimistelu (TRA)
Akrobatiavoimistelu (AKRO)

TeamGym (TG)
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Akrobatiavoimistelu
Käsinseisontaryhmä

TeamGym Training
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Edustusryhmä
kansainväliset kilpailut, 

maajoukkue

MTV, NTV, TRA, AKRO, TG



Mitä tarjoamme?

Harrastevoimistelu

● Laadukasta ja kehittävää harjoittelua ilman 
kilpailemista.

● Voi itse valita kuinka paljon haluaa 
harjoitella (1 x 45min/vko - 2 x 2h/vko).

● Mahdollisuuden kokeilla erilaisia lajeja ja 
harrastaa monipuolisesti.

● Eteneminen yksilönä täysin oman 
kehityksensä tahdissa.

● Pääsee tutustumaan uusiin ystäviin 
ryhmien kokoonpanojen muuttuessa 
kausittain.

Kilpavoimistelu

● Tavoitteellista harjoittelua ja kilpailemista 
ryhmälle ja voimistelijalle sopivalla tasolla.

● Huippu-urheiluun soveltuvat olosuhteet.
● Mahdollisuuden haastaa itseään ja edetä 

kohti lajinsa huippua omien taitojen ja 
edellytysten mukaisesti.

● Pääsee keräämään vuosien mittaan uusia 
elämyksiä ja elinikäisiä muistoja tutun ja 
tiiviin ryhmän kanssa.

● Harjoitusmäärät lajista ja ryhmän tasosta 
riippuen 3-6 x 1,5-4h/vko.



Mitä odotamme
vanhemmilta?

Harrastevoimistelu

● Kannustavaa ja kiinnostunutta 
suhtautumista voimistelijan 
harrastukseen.

● Seuran sääntöjen ja käytäntöjen 
noudattamista.

Kilpavoimistelu

● Kannustavaa ja kiinnostunutta suhtautumista 

voimistelijan harrastukseen.

● Sitoutumista ja panostusta koko perheeltä, niin 

ajallisesti kuin taloudellisesti.

● Arjen aikatauluttamista ja huolehtimista riittävästä 

ravinnosta, levosta ja oheisliikunnasta. Lue lisää 

täältä.

● Urheilijan elämäntapojen muodostumisen 

tukemista myös harjoitusten ulkopuolella.

● Urheilun tukipalveluiden hyödyntämistä tarpeen 

mukaan: urheilulääkäri, fysioterapia, 

urheilupsykologi.

● Avointa viestintää ja yhteistyötä valmennuksen 

kanssa.

● Seuran sääntöjen ja käytäntöjen noudattamista. 

Lue lisää täältä.

https://www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/vastuullisuus/terve-voimistelija/
https://www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/vastuullisuus/terve-voimistelija/
http://www.espoontelinetaiturit.fi/kilpavoimistelu-seurassa/


Tyypillinen kehityskaari liikkuvasta lapsesta 
kilpaurheilijaksi

Alle 7v
Ryhmässä noin 

15+ lasta

7-10v
Ryhmässä noin 

12 lasta

10-14v
Ryhmässä noin 

10 lasta

15-17v
Ryhmässä noin 

5 nuorta

Notkea ja kestävä liikkuja, 
liikkuu luonnostaan paljon ja 
palautuu nopeasti.

Lapsi vertailee itseään 
suhteessa muihin ja pohtii 
omaa pärjäämistä lajissa.

Innokas kokeilemaan ja 
oppimaan, usko omiin kykyihin 
rajaton, valmentaja ja 
vanhemmat auktoriteetteja.

Murrosikä tuo mukanaan 
muutoksia kehoon ja 
kuormitusta on usein 
laskettava, oman päälajin 
valinta alkaa olla ajankohtaista. 

Taidon oppiminen nopeaa, 
ryhmän sisäiset tasoerot 
alkavat vähitellen kasvaa, 
samalla omaehtoinen 
liikkuminen laskee.

Kuulumisen tunteen tärkeys 
korostuu, urheilun merkitys 
itselle mietityttää, urheilu vaatii 
vaikeita valintoja ja priorisointia.

Fyysinen kehitys Psyykkinen kehitys

Luo edellytyksiä 
runsaaseen ja 
monipuoliseen 
liikkumiseen!

Kannusta 
pitkäjänteisyyteen ja oman 

polun kulkemiseen!

Mahdollista urheiluun 
panostaminen ja 
aktiiviliikkujaksi 

kasvaminen!

Vanhemman rooli



Mitä, jos ryhmä tai laji ei tunnukaan omalta?
● Harjoittelun tavoitteellisuutta ja määrää on aina tarvittaessa mahdollista 

muokata. Myös lajia on mahdollista vaihtaa.
○ Autamme mielellämme urheilijoita löytämään itselleen sopivan lajin ja 

tavoitteellisuustason. 
○ Muokkaaminen voi vaatia kuitenkin ryhmän vaihtoa. 

● Ryhmän tai lajin vaihtaminen tapahtuu valmentajan ja lajikoordinaattorin 
kanssa keskustelemalla ja tarvittaessa kokeiluharjoituksiin osallistumalla.

○ Harrasteryhmästä kilparyhmään siirryttäessä huomioitava, että urheilijan on täytettävä 
ryhmään vaadittavat fyysiset ominaisuudet ja taidot. 

■ Lisäksi perheen on oltava valmis sitoutumaan ryhmän toimintatapoihin.

Muutokset tulee ajoittaa kauden vaihtumiseen (syys- tai kevätkauden loppuun).



Lapsuusvaihe - avaintekijät

● Liikunnan ilon lähteet
● Lajitavoitteet
● Fyysiset tavoitteet
● Harjoitusmäärät
● Monipuolisuus
● Ryhmäytyminen ja yhteistyö
● Viestintä
● Vuosikello (elo-kesäkuu)

EsTT:n lajien yhteiset arvot ja periaatteet

Valmennuksellisia
linjauksia meillä



Valintavaihe (10-13v) - avaintekijät

● Liikunnan ilon lähteet
● Oman polun valinta
● Valmennuksen lajitavoitteet
● Valmennuksen fyysiset tavoitteet
● Harjoitusmäärät ja 

kokonaisliikunta
● Urheilijan elämäntavat
● Viestintä
● Vuosikello (elo-kesäkuu)

Valmennuksellisia
linjauksia meillä

EsTT:n lajien yhteiset arvot ja periaatteet



Nuorten / aikuisten sarjat (14v +) - 
avaintekijät

● Liikunnan ilon lähteet
● Oman polun valinta
● Valmennuksen lajitavoitteet
● Valmennuksen fyysiset tavoitteet
● Valmennuksen psyykkiset 

tavoitteet
● Harjoitusmäärät ja 

kokonaisliikunta
● Urheilijan elämänhallinta
● Viestintä
● Vuosikello (elo-kesäkuu)

Valmennuksellisia
linjauksia meillä

EsTT:n lajien yhteiset arvot ja periaatteet



Seuran käytännöt 

EsTT ja huoltajat tekevät yhdessä tiiviistä 
yhteistyötä voimisteluharrastuksen ajan.

Huoltajan vastuulla tärkeinä virallisina käytäntöinä:

● Yhteystiedot MyClub
○ Huoltajien tulee itse ylläpitää yhteystietonsa ajan 

tasalla.
● Ilmoittautuminen ja maksut

○ Ilmoita voimistelija oikeaan ryhmään 
Jäsenrekisterissä.

● Lisenssin ja vakuutuksen osto

Syyskaudella järjestetään ryhmien 
vanhempainillat, keväällä mahdollisesti 
toiset. 

Lisäksi yhteistyöhön kuuluvat 
vanhempaintoimikunta sekä 
talkootyöt. 



Seuran käytännöt 

Harjoituksissa käydään ahkerasti.

Mikäli voimistelijalle olisi tulossa poissaoloja, kuten lomamatka tai muu, 
joiden takia voimistelija estyy harjoituksiin tulemasta, on huoltajan 
vastuulla ilmoittaa siitä seuralle mahdollisimman ajoissa. Pyritään 
välttämään poissaoloja.

Oletusarvoisesti voimistelija osallistuu kilpailuihin 
kausisuunnitelman mukaisesti.

● Seura ilmoittaa voimistelijan kilpailuihin suunnitelman mukaan.
● Mikäli voimistelija on estynyt osallistumaan kilpailuun, on 

huoltajan vastuulla ilmoittaa siitä ajoissa seuralle.



Vanhempaintoimikunnat             Talkoot     

Joka  lajilla on oma vanhempaintoimikunta.

Joka vanhempaintoimikunnalla on:

● Oma vastuuhenkilö
● Oma talousvastaava
● Oma talous (toimikunnan omat varat, ei seuran)
● Oma pankkitili (seura hallinnoi kuitenkin)

Tehtävät:

● Organisoi kisojen talkoot.
● Organisoi tapahtumien kahviot.
● Tukee voimistelijoiden toimintaa (asut, leirit tmv) 

haluamallaan tavalla.

Talkoisiin osallistutaan yhteisvoimin.

Seuran edustaja suunnittelee talkoovuorot 
vanhempaintoimikunnan kanssa.

Talkookalenteri Google Drivessa:

● Osallistujat valitsevat tehtävät ja 
ajankohdat.

● Tyypillisesti 3-4h vuoroja lapsensa kisan 
kanssa samaan aikaan.

Kahvion myyntituotot menevät lajin 
vanhempaintoimikunnan kassaan.

Seuran käytännöt 



Maksut

Harjoitusmaksut peritään kausikohtaisesti (syys- ja 
kevätkausi).

○ Maksun suuruus pohjautuu viikoittaiseen 
tuntimäärään.

○ Maksu sisältää säännölliset harjoitukset ja kilpailujen 
aikaisen valmennuksen

○ Harjoitusmaksuihin voi tutustua lisää täältä.

Lisämaksuja peritään:
○ Ylimääräiset harjoitukset: esim ’tehotreenit’
○ Leirit tms.

Lisenssi ja vakuutus
○ Huoltaja ostaa lisenssin Jäsenrekisterin kautta.
○ Kilpailutoiminnan kattava vakuutus on pakollinen myös 

esikilparyhmiin osallistuville. 
■ Huoltaja ostaa myös vakuutuksen.

https://www.espoontelinetaiturit.fi/kilpavoimistelu-seurassa/


Lajiesittelyt



TeamGym

● Joukkuelaji, joukkueessa noin 10-15 voimistelijaa
● Kolme telinettä

○ Vapaaohjelma: voimistelullinen koreografia musiikkiin
○ Volttirata: akrobaattisia liikesarjoja joustavalla radalla
○ Trampetti: korkeita voltteja kierteillä hyppytelineellä ja ilman

● Harjoitusmäärät
○ Esikilparyhmät 3 x 1,5h/vko
○ Kilparyhmät 3-4 x 2-3h/vko

● Optimaalinen aloitusikä 5-7v, mutta siirtyminen lajiin mahdollista myöhemminkin
● Keskimääräinen huippuvoimistelijan ikä noin 23v
● Sopii voimistelijalle joka on

○ Nopea ja rohkea, nauttii vauhdin huumasta
○ Pitää ryhmätyöskentelystä
○ Nauttii musiikin tahdissa liikkumisesta ja esiintymisestä



Naisten telinevoimistelu

● Yksilölaji
● Kuusi telinettä

○ Permanto:
○ Nojapuut:
○ Puomi:
○ Hyppy:

● Harjoitusmäärät
○ Esikilparyhmät X x Xh/vko
○ Kilparyhmät X-X x X-Xh/vko

● Optimaalinen aloitusikä X-Xv
● Keskimääräinen huippuvoimistelijan ikä noin Xv
● Sopii voimistelijalle joka on

○



Miesten telinevoimistelu

● Yksilölaji
● Neljä telinettä

○ Permanto:
○ Nojapuut:
○ Rekki:
○ Hyppy:
○ Hevonen:
○ Renkaat:

● Harjoitusmäärät
○ Esikilparyhmät X x Xh/vko
○ Kilparyhmät X-X x X-Xh/vko

● Optimaalinen aloitusikä X-Xv
● Keskimääräinen huippuvoimistelijan ikä noin Xv
● Sopii voimistelijalle joka on

○



Trampoliinivoimistelu

● Yksilölaji, jossa kilpaillaan myös pareina
● Kaksi telinettä:

○ Trampoliini:
○ Tuplaminitrampoliini:

● Harjoitusmäärät
○ Esikilparyhmät X x Xh/vko
○ Kilparyhmät X-X x X-Xh/vko

● Optimaalinen aloitusikä X-Xv
● Keskimääräinen huippuvoimistelijan ikä noin Xv
● Sopii voimistelijalle joka on

○



Akrobatiavoimistelu

● Joukkuelaji, kilpaillaan pareissa, trioissa tai isommissa ryhmissä
● Ryhmien jäsenillä omat roolit (base = nostaja/heittäjä / top = 

nousija/heitettävä)
● Kolme kilpailuosiota

○ Nostosarja
○ Heittosarja
○ Akropuut

● Harjoitusmäärät
○ Esikilparyhmät X x Xh/vko
○ Kilparyhmät X-X x X-Xh/vko

● Optimaalinen aloitusikä X-Xv
● Keskimääräinen huippuvoimistelijan ikä noin Xv
● Sopii voimistelijalle joka on

○



Ota seurantaan meidän kanavat:

Nettisivut: espoontelinetaiturit.fi

Facebook: Espoon Telinetaiturit & Estt Trampolinegymnastics

Instagram: espoontelinetaiturit

TikTok: espoontelinetaiturit

YouTube: Estt-gymnastics


