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Voimistelija 

• olen ajoissa paikalla 

• tervehdin harjoituksiin tultaessa ja sieltä lähtiessä 

• laitan hiukset kiinni ja otan korut pois harjoituksiin tultaessa 

• käyn vessassa ennen harjoituksia 

• pidän huolta tavaroistani ja otan oikeat tarvikkeet mukaan harjoituksiin 

• kerron mahdollisista vammoista ja huolista kotona sekä valmentajalle 

• en kiusaa 

• annan harjoitusrauhan 

• sitoudun noudattamaan joukkueen omia pelisääntöjä 

• teen minulle annetut kotiharjoitteet 

• edustan seuraa positiivisessa hengessä 

• kisoissa kannustan muita joukkueita enkä puhu muista pahaa 
 
Vanhempi 

• kannustan 

• kustannan 

• kuljetan 

• annan valmennuksella työrauhan 

• en arvostele valmentajaa voimistelijan kuullen 

• sitoudun joukkueen lajin kannalta tärkeisiin hankintoihin:  
o puku, tossut, kilpaväline (syksyisin) 
o seuran edustusasu 
o muut voimistelussa tarvittavat välineet 

• sitoudun noudattamaan joukkueen poissaolokäytäntöjä ja ilmoitan mahdolliset 
poissaolot mahdollisimman aikaisin 

• annan valmentajalle valtuudet vaikuttaa joukkueen kisakokoonpanoon liiallisten 
poissaolojen tullen  

• edustan seuraa positiivisessa hengessä 

• kisakatsomossa kannustan muita  

• tiedotan valmennusta mahdollisista vammoista ja hoidan lapselleni hoitoa lääkärin 
tai fysioterapeutin kautta tarvittaessa 

• olen yhteydessä valmentajiin vain sovittuina kellonaikoina 

• pidän huolen lapsen palautumisesta (kunnon ravinto ja uni) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Valmentaja 

• ennen kauden alkua joukkueiden kokoonpanojen muodostaminen yhdessä toisten 
valmentajien kanssa voimistelijoiden taito- ja ikätasoon sekä valmiuksiin perustuen 

• vastuuvalmentaja: noudatan vastuuvalmentajan roolikuvausta 

• laadin kausisuunnitelman, joka vastaa juuri kyseisen joukkueen tasoa 

• toimintani harjoituksissa ja muissa voimistelutapahtumissa on esimerkillistä 

• kohtelen voimistelijoita tasavertaisesti, huomioiden jokaisen yksilönä 

• saavun harjoituksiin ajoissa 

• olen yhteydessä kotiin, mikäli harjoituksissa on sattunut jotain epätavallista kuten 
vamma, muita häiritsevää käytöstä tai lapsen ollessa pois tolaltaan 

• viestin koteihin tulevista tapahtumista 

• järjestän vanhempainillan kerran kaudessa 

• pidän joukkueen hankinnat kohtuuhintaisina ja varmistan hintatason sopivuuden 
joukkueelta 

• pidän lyhyen kehityskeskustelun jokaiselle joukkueen tytölle kerran kaudessa tai 
tarpeen mukaan  

• olen yhteydessä seuran johtokuntaan joukkueen toimintaan liittyen 

• seuraan joukkueen tyttöjen harjoituksiin osallistumista 

• edustan seuraa positiivisessa hengessä 

• määritän itselleni työajan, jolloin vanhemmat voivat olla minuun yhteydessä, en tee 
töitä 24/7 

• pyrin edistämään urheilullista elämäntapaa valmennuksessani 
 
Apuvalmentaja 

• liikun harjoituksen aikana voimistelijoiden seassa aktiivisesti korjaillen 

• kuuntelen vastuuvalmentajan ohjeita 

• hoidan valmentajan minulle antamat tehtävät 

• ilmoitan poissaoloistani hyvissä ajoin 

• perehdyn vastuuvalmentajan laatimaan kausisuunnitelmaan 

• kommunikoin vastuuvalmentajan kanssa 

• toimin esimerkkinä (hiukset kiinni, urheilullinen varustus, purkka roskiin ym) 

• kehitän itseäni aktiivisesti ja hakeudun koulutuksiin 

• olen ajoissa paikalla 
 
Seura 

• vastaa siitä, että voimistelutoimintaa on seuran jäsenille tarjolla salivuorot ja 
valmentajien aikataulut huomioiden 

• määrittää kausimaksut toiminnan kuluja vastaavaksi 

• tiedottaa valmentajia ja jojoja joukkuevoimisteluun liittyvistä asioista ja päätöksistä 


