
 

 

  

JOUKKUEVOIMISTELUN MERKKIJÄRJESTELMÄ 

Timanttimerkkiohjelman ohjeet  

 

Timanttimerkin sarja: Nopea 

 
Jalkatekniikka 
 
Askelsarja yhdistettynä käsiliikkeisiin 
 

1. Sivulaukka vasemmalle ja käsien ympyrä alakautta vasemmalta ylös ja oikealla 

2. Polvennosto kääntyen 90 astetta vasemmalle (oikea nousee) ja käsien vienti eteen 

3. Vasemman jalan rondi takaa eteen ja käsien vienti sivukautta ylös, samalla käännös 90 

astetta oikealle (rintamasuunta takaisin eteen) 

4. Heilurit sivuille oikea vasen ja käsien vienti koukkuun (kyynärpäät sivuille) samaan aikaan 

heilureiden kanssa 

5. Tana eteen oikealla ja käsien vienti edestä alas kämmenet ylöspäin 

6. Oikean jalan askel sivulle 

7. Varsa takakautta vasemmalla ponnistaen, kädet puikkaa ylös, rintamasuunta jää taakse 

8. Ristiaskel oikealla taakse ja oikealla eteen ja samalla kätten kierrot 

9. Käännös oikean kautta eteen, chaîné oikealla astuen ympäri 

Hyväksytyn suorituksen kriteereitä: 
 

- askellusten tekniikat ja rytmitykset 

- jalkojen aukikierto 

- kätten tarkat liikkeet ja liikeradat 

- tarkat vartalon ja askelten suunnat 

- nilkkojen ja polvien ojennukset 

- musiikkiin tekeminen 

Askelsarja yhdistettynä vartalonliikkeisiin 
 

1. Oikealla jalalla askel oikeaan etukulmaan, sivutaivutus oikealle ja käsien vienti sivukautta 

ylös vartalon jatkeeksi 

2. Vartalon vienti sivukautta alas ja nousu ylös, samalla ympärimeno ja jalkojen passét (oikea, 

vasen) 

3. Hypähdys sivusyöksyyn, käsien vienti vartalon vierestä ylös 

4. Askel vasemmalla sivulle ja käännös 90 astetta vasempaan, askel oikealla vasemman yli 

ristiin 

5. Paino oikealla jalalla koontoon, kädet työntyvät eteen vaakatasoon, vasen jalka koukistuu 

takana coupé 



 

 

  

6. Paino vasemmalle, vartalo nousee ylös, lukkoaskel oikealla oikeaan etuviistoon, oikea käsi 

tekee ympyrän alakautta ylös 

7. Askel vasemmalle ja vartalon vienti alas, kädet sivukautta alas 

8. Askel oikealla ja hypähdys oikealle jalat peräkkäin, vartalon pieni sivutaivutus oikealle ja 

kätten vienti vasemmalta yläkautta oikeaan yläviistoon 

9. Vartalon heilautus oikean kautta alas ja edestä ylös, samalla pyörähdys 270 astetta 

10. Lähtö suoraan hyppysarjaan oikealle 

Hyväksytyn suorituksen kriteereitä: 
 

- askellusten tekniikat ja rytmitykset 

- jalkojen aukikierto 

- vartalonliikkeiden tekniikka (ks. sääntöjen jv-tekniikkaliite) 

- nilkkojen ja polvien ojennukset 

- tarkat vartalon ja askelten suunnat 

- musiikkiin tekeminen 

Lajitaito 
1. Askel vasemmalla, vaihtoaskel oikealla, harpparengas taaksetaivutuksella oikea jalka 

edessä ja kasakka eteentaivutuksella oikea jalka edessä 

2. Askel vasemmalla ja vartalon vienti etukautta ylös, kädet samalla alakautta edestä ylös 

3. Matomaisella sulamisella alas, paino oikealla jalalla, vasen sääri menee lattiaan 

4. Paino oikealle kädelle ja askeleet takakautta kyykyyssä oikea vasen 

5. Oikea sääri lattiaan, vasen jalka tuodaan suorana oikean viereen, vartalo 

eteentaivutukseen jalkojen päälle 

6. Kämmenten lyönti lattiaan 

7. Nousu vasemmalle jalalle etusyöksyyn, käsien työntö voimakkaasti taakse vartalon viereen 

8. Pitkä askel oikealle, kätten ja vartalon heitto yläkautta oikealle, samalla rintamasuunta 

kääntyy oikealle 

9. Askeleet taakse vasen, oikea, vasen, viereen ja samalla vartalon sukellus ylös, samalla 

kädet takakautta ympäri ylös 

10. Rintamasuunta kääntyy eteenpäin ja kädet koukun kautta alas 

11. Askel oikealla, vasen jalka nousee sivutasapainoon, tasapainossa vartalon kallistus oikealle 

12. Tasapainossa oikean käden pehmeä aaltoliike lähelle vartaloa ja terävä isku alaviistoon 

13. Oikean käden vienti yläkautta vasemmalle samalla poistuen tasapainosta, vartalo 

sivukautta eteen alas 

14. Nousu ylös, paino oikealle jalalle ja oikean käden isku oikeaan yläviistoon 

15. Oikea käsi alakautta ympäri, vasen seuraa ja venyy yläviistoon, paino siirtyy vasemmalle 

jalalle ja rintamasuunta kääntyy taaksepäin, myös oikea käsi venyy yläviistoon  

vauhtiheiton venytys 

16. Sivuvauhtiheitto vasemmalta oikealle, paino oikealle jalalle ja vartalon kierto eteen, käsien 

vienti vaakatasossa pehmeästi kierron suuntaan 

17. Passépiruetti takakautta, oikea tukijalkana, kädet vartalon vieressä 



 

 

  

18. Askel vasemmalla kohti vasenta etukulmaa (vasen käsi etukautta ylös), nousu päkiälle ja 

pitkä askel oikealla jalalla taka-aaltoon (oikea käsi ylös) 

19. Taka-aallon jälkeen oikea jalka astuu vasemman viereen, vartalon eteenkallistus kädet 

ojentuvat samalla vaakatasosta sivukautta eteen 

20. Askel vasemmalla jalalla sivulle, samalla vasemman käden vienti rintakehän päältä vartalon 

viereen ja katse käden mukana sivulle, paino molemmilla jaloilla leveässä haarassa 

rintamasuunta suoraan taakse 

Hyväksytyn suorituksen kriteereitä: 
 
- harpan ja kasakan tekniikka (ks. sääntöjen jv-tekniikkaliite) ja suorituspuhtaus 

- vartalonliikkeiden (syöksy, heitto, sukellus) tekniikka 

- sivutasapainossa lantion asento, jalkojen aukikierto 

- vartalonliikkeiden (sivuvauhtiheitto, kierto, taka-aalto, kallistus) tekniikka 

- jalkatekniikka; aukikierto, nilkkojen ja polvien ojennukset 

- voimanvaihtelut vartalonliikkeissä ja käsiliikkeissä 

- musiikkiin tekeminen 

 


