
 

 

  

JOUKKUEVOIMISTELUN MERKKIJÄRJESTELMÄ 

Timanttimerkkiohjelman ohjeet  

 

Timanttimerkin sarja: Kaunis 

 
1. Kaksi askelta eteen oikealla aloittaen, kylkiaalto oikealle, oikea käsi pehmeästi aallon 

mukana sivulle venytykseen ja vasen käsi yläkautta mukaan venytykseen oikealle 

2. Käsien vienti etukautta alas, vartalon nopea käyttö koonnossa vasemman jalan käydessä 

koukussa coupéssa, kääntö kulmaan syöksyyn, kädet venyy alakautta eteen 

3. Kädet venyy kohti kattoa, etujalka suoristuu, paino ylhäällä oikealta jalalta vasemmalle ja 

kierto yleisöön avaten, oikea käsi valuu alas ja vasen venyy ylös 

4. Venytys yläkautta, vauhtiheitto varsalla (oikea ensin koukkuun), vasemman jalan puikkaus 

pitkälle taakse ja käsien heitto ylhäältä samalla kropan kääntyen takakautta sivuttain 

koontoon 

5. Etuaalto käsien viennillä takakautta ylös 

6. Pystyrentous alas käsien pyöräytyksellä pienessä kaanonissa 

7. Eteentaivutuksesta jalat yhdessä hypähdys 45 astetta kääntyen yleisöön, käsien lehautus 

sivulle hypyn aikana 

8. Alastulossa plién aikana kädet otsatasossa etukautta ympäri hengittäen sisään 

venytykseen 

9. Sivuaalto vasemmalle ja vasen käsi nousee ylös 

10. Pyörähdys vasemman kautta vasemman käden pysyessä ylhäällä, venyy relevéssä 

sivuvauhtiheittoon oikean käden tullessa mukaan ylös 

11. Sivuvauhtiheitto vasemmalle kulmaan ja loppuvenytyksen jälkeen valuminen kierrossa alas, 

kädet aukeavat alas sivulta ja oikea jalka tulee koukkuun vasemman jalan viereen pliéhen 

12. Vasen käsi ottaa kiinni oikeasta polvesta ja oikea käsi avaa kierron, katse ylös kohti oikeaa 

kättä 

13. Kierrosta nousu ylös vasemman kautta pyörähtäen, oikea käsi jää ylös mutta laskeutuu 

pyörähdyksen jälkeen pehmeästi alas 

14. Askel vasemmalla oikeaan etukulmaan ja oikean jalan nosto etuarabesqueen, käsien 

aaltoliike sivulle 

15. Askel oikealla eteen penche-tasapainoon, vasen jalka nousee ylös, kädet takaviistossa 

16. Tasapainosta poistulo askel viereen, oikealla vasemmalle eteen ristiin ”valssiaskel” oikean 

käden käydessä edessä pehmeästi, sama askellus vasemmalla oikealle ristiin 

17. Pyörähdys takakautta, oikea käsi tekee pään yli ”ympyrän” 

18. Lentohyppy oikealle sivulle ponnistus oikealla, vasen jalka taakse alaviistoon, oikea käsi 

sekä katse ylös ja vasen käsi venyy takaviistoon 



 

 

  

19. Vasen jalka astuu eteen pliéhen ja oikea jalka käy koukussa vasemman jalan luona, kädet 

käyvät edessä ristissä ja aukeavat 

20. Oikea jalka astuu taakse ja vasen roondaa sivukautta taakse suoraksi 

21. ”Klikkausaskel” relevéssä taaksepäin (vasen-oikea-vasen) 

22. Oikean jalan vienti taakse, paino jää vasemmalle jalalle pliéhen, vartalon vienti edestä 

pienesti hengittäen taaksetaivutukseen, kädet pehmeästi ylös, katse yleisöön 

23. Käsien tuonti alas sivukautta, askel oikealla lähemmäs vasenta jalkaa, vasemman jalan 

käyttö takana coupéssa relevéssä 

24. Askeleet vasemmalla ja oikealla jalalla vasempaan kulmaan, vaihtoaskel vasen jalka 

edessä ja kaurishyppy taaksetaivutuksella vasen jalka edessä 

25. Hypyn alastulon jälkeen oikealle piqué-piruetti vasen jalka passéssa + chaineé jalat 

yhdessä oikealle 

26. Kuperkeikka sivulle jalat suorana, alastulossa oikea jalka koukkuun 

27. Vartalon vienti eteen kädet venyy eteen sekä taakse 

28. Pyörähdys maassa oikean kautta taaksepäin vatsan kautta polvinistuntaan 

29. Käsien ja vartalon vienti pitkältä vasemman kautta ylös ja kylkikoontoon oikealle, oikea käsi 

koukistuu, samalla oikea jalka aukeaa polvinistunnasta suoraksi sivulle 

30. Ylävartalon pyöristys suoran jalan päälle josta peppupyörähdys takakautta ympäri 

31. Vasemman jalan tuonti pyörähdyksestä eteen ja syöksy pitkälle vasemman jalan päälle, 

oikea jalka suoristuu taakse, kädet venyvät eteen 

32. Oikean jalan tuonti koukkuun sääri maahan lähelle vasenta jalkaa, vartalo pyöristyy 

vasemman jalan päälle ja käsien vienti taakse pyöreänä 

 

Hyväksytyn suorituksen kriteereitä: 

- Vartalonliikkeiden tekniikka ja tarpeeksi suuri laajuus 

- Vartalonliikkeiden dynaamiikan ja temmon vaihtelut 

- Jalkatekniikka; jalkojen aukikierto, nilkkojen ojennus, polvien ojennus, korkea relevé 

- Käsien pehmeys 

- Jatkuva liike, hengitys 

- Vaikeusosien oikeat liikeradat ja liikelaajuus 

o Arabesque eteen = vaakataso, muodon pysäyttäminen 

o Penché = yläjalka 135 astetta, tukijalan linja, muodon pysäyttäminen 

o Kauris taaksetaivutuksella = oikea ponnistus, selkeä ilmalento, takajalka suorana 

vaakatasossa ja etujalan polvi vaakatasossa, taaksetaivutus koko selästä, muodon 

pysäyttäminen, alastulon hallinta 

- Musiikkiin tekeminen 

- Sarjojen oikeat suunnat 


