
JOUKKUEVOIMISTELUN
MERKKIJÄRJESTELMÄ

Nimi      Syntymävuosi

Seura

HOPEA

KUVA: VILLE KAAKINEN



HOPEAMERKKI

PAKOLLISET LIIKKEET Hyväksytty
suoritus/pvä Hyväksyjä

Tasapaino: 

Arabesque 
sivulle

• Tukijalan ojennus, tasapainossa tukijalka  
on hallittu ja suora. Tukijalka on 45°  
aukikierrossa.

• Nousevan jalan polvi on sivulla,  
reisi vaakatasossa.

• Vartalon neliö hallittu, kyljet yhtä pitkinä ja 
kannatettuina.

• Kädet vaakatasossa sivuille ojennettuina.

Tasapaino + 
vartalo: 

Passèpiruetti 
ja vauhtiheitto 
eteen

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Jalka sivulle ojennettuna varvasasentoon.

• Askel suoralle tukijalalle, nousu korkealla 
päkiälle. Reisi nousee vaakatasoon eteen.

• Muodossa pyöritään 360°, lopetus tehdään 
siististi puoli kierrosta eri suuntaan kuin 
liikkeen aloitus.

• Vauhtiheitossa näkyy venytys ylös,  
vauhdikas heitto ja rento jousto.  
Liike loppuu kohotukseen.

Hyppysarja: 

Vaihtoaskel, 
harppa ja 
kauris

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet alhaalla.

• Askel ojennetulla jalalla. Laukka-askeleessa 
jalat osuvat yhteen suorina ja aukikierrossa.

• Harppahypyssä näkyy ilmalento, jossa jalat 
ojennetut ja aukikierretyt. Jalat aukeavat 
vähintään 150°.

• Harpan takajalka astuu ponnistavan  
askeleen.

• Kauriin ilmalennon aikana etujalan reisi vaa-
katasoon, kantapää nousee pakaraan. Taka-
jalka on suorana takareisi vaakatasossa.

• Hyppy loppuu hallitusti alas.

Vartaloliike-
sarja: 

Aalto taakse ja 
askeleesta  
syöksyyn

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet alhaalla.

• Aaltoliike jalat yhdessä, lantio kääntyy ja 
selkä rullaa tasaisesti koko matkalta.

• Astutaan eteenpäin syöksyyn, tukipolvi  
koukistuu. Tukijalka 45° aukikierrossa.

• Kädet nousevat korvien tasolle.  
Vartalon neliö hallittu, kyljet yhtä pitkinä ja 
kannatettuina.

• Lantiossa ei ole taittoa,  
suora linja sormista kantapäähän.

• Takajalka suorana.

PAKOLLISET LIIKKEET
Hyväksytty
suoritus/pvä Hyväksyjä

Vartaloliike-
sarja: 

Sivuvauhti- 
heitto ja  
pystyrentous

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet ylhäällä korvien vieressä.

• Vauhdikas, rento heitto, josta ylöstulo  
kylki edellä.

• Ala-asennossa jalat aukikierrossa ja  
polvet koukussa.

• Pystyrentoudessa näkyy venytys ylös ja 
”sulaminen” alas.

• Liike loppuu ojennukseen ylös.

Ketteryys ja 
akrobatia: 

Kärrynpyörä ja 
kuperkeikka

• Lähtö hyvästä ryhdistä, varvas sivulle  
ojennettuna. Kädet ylhäällä korvien vieressä.

• Kärrynpyörässä jalat suorina, lantio nousee 
käsien päälle. Jalat aukeavat sivu- 
spagaattiin.

• Hallittu lopetus päkiöille kädet ylhäällä.
• Kuperkeikka selkä pyöreänä. Liikkeessä 

polvet pysyvät yhdessä ja suoristuvat  
yhtä aikaa.

Jalkatekniikka 
askelsarjassa: 

2 valssiaskelta, 
2 ojennusaskelta 
kääntyen ja 
ympärivarsa

• Jalat ovat ojennetut ja aukikierretyt,
• Vartalon ryhti ja kannatus säilyvät koko 

sarjan alusta loppuun.

Käsiliikesarja: 

2 käsien aaltoa 
sivuille työntäen, 
2  ympäriheittoa 
ja ylävartalon 
aalto ja halaus

• Sarjassa lavat liikkuvat ja koko käsi työsken-
telee. Käsien liike on pehmeää ja virtaavaa.

• Ympäriheitot tehdään ojennetuilla käsillä 
vartalon etupuolella.

• Ylävartalon aallossa kädet myötäilevät 
vartalon liikettä.

Merkkijärjestelmän  
suorituspäivämäärä

Hyväksyjän allekirjoitus



HOPEAMERKKI

VALINNAISET LIIKKEET Hyväksytty
suoritus/pvä Hyväksyjä

Tasapaino: 

Sivutasapaino 
molemmilla 
jaloilla

• Tukijalan ojennus, tasapainossa tukijalka on 
hallittu ja suora. Tukijalka on 45°  
aukikierrossa.

• Ylävartalo on koko liikkeen ajan pystyssä, 
kyljet pitkinä.

• Jalka nousee polvi edellä kohti kainaloa.
• Liikelaajuus vähintään 150°.

Tasapaino-
sarja: 

Ikkunavaaka  
ja vienti
Etuarabesque- 
tasapainoon

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna.
• Vartalon neliö säilyy liikkumattomana koko 

sarjan ajan.
• Ikkunavaa’an takajalka suuntautuu taakse ja 

varvas nousee kohti kattoa.
• Tasapainon takajalka astuu etuarabesquen 

tukijalaksi.
• Etuarabesquen etujalka on suora ja  

aukierretty. Reisi vaakatasossa.

Hyppy: 

Kasakkahyppy 
(molemmilla 
jaloilla)

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna.
• Askel suoralla jalalla.
• Hypyssä näkyy ilmalento, jossa polvet ovat 

yhdessä ja suora jalka on aukikierretty.
• Alajalan kantapää nousee pakaraan.
• Alastulo yhdelle jalalle.

Hyppy: 

Tasa- 
ponnistuksesta 
kaurishyppy

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet alhaalla.

• Ponnistus polvet yhdestä, lantiossa ei taittoa.
• Ilmalento, jossa etujalan reisi on vaaka- 

tasossa, kantapää pakaraan. Takajalka on 
suorana, takareisi vaakatasossa.

• Alastulo hallittuna ja kevyenä, polvista  
joustaen. Kyljet kohoavat alastulossa.

Hyppy: 

Kaariharppa

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Jalka sivulle ojennettuna varvasasentoon.

• Laukka-askeleessa jalat osuvat yhteen  
suorana aukikierrossa.

• Vauhdinotto on kiihtyvä ja askeleet  
rytmikkäät.

• Harppahypyssä näkyy ilmalento, jossa jalat 
ojennetut ja aukikierretyt. Jalat aukeavat 
vähintään 135°.

• Lopetus on hallittu ja siisti.

VALINNAISET LIIKKEET
Hyväksytty
suoritus/pvä Hyväksyjä

Liikkuvuus: 

Spagaatit 
molemmilla 
jaloilla

• Lähtö toispolviseisonnasta, toinen jalka 
suorana edessä aukikierrettynä.

• Liukuminen spagaattiin niin että molemmat 
jalat tulevat kokonaan maahan.

• Kädet vartalon sivuille ojennettuina.

Akrobatia: 

Siltakaato 
taakse

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Liike alkaa kädet ylhäällä korvien vierestä.

• Taaksetaivutus lähtee yläkautta.
• Siltakaadossa näkyy spagaattimuoto.

Vartaloliike-
sarja: 

Sydänheitto, 
sivuaalto,  
käännös ja
sivusyöksy

• Sarjassa vartalo liikkuu ja koko keho 
työskentelee. Käsien liike on pehmeää ja 
virtaavaa.

• Yhden kehonosan liike heijastuu koko 
vartaloon.

• Sivuaallossa jalat ovat aukikierrossa ja  
polvet koukussa. Lantio piirtää U-kirjaimen.

• Sivusyöksyssä kyljet ovat yhtä pitkinä ja 
sormista varpaaseen säilyy suora linja.

Merkkijärjestelmän  
suorituspäivämäärä

Hyväksyjän allekirjoitus



TESTAUKSEN OHJEET  
JA SÄÄNNÖT

• Pronssi- ,hopea- ja kultamerkkien suoritukset tapahtuvat seurojen jär-
jestämissä merkkisuoritustilaisuuksissa. Seura voi järjestää tilaisuuden 
oman seuran kesken ja/tai kutsua mukaan suorittajia muista seuroista 
esimerkiksi lähialueelta.

• Suorituksen vastaanottajana ei voi toimia oma valmentaja, mutta seu-
ran toinen valmentaja voi ottaa merkkisuorituksen vastaan.

• Merkkisuoritustilaisuudet ovat osaamisen näyttämistä, ei harjoittelu- 
tai kokeilutilaisuuksia eli tarkoituksena on suorittaa liikkeitä, joita jo 
osataan.

• Timanttimerkki suoritetaan Voimisteluliiton alaisissa tilaisuuksissa. 
Suorituksen vastaanottavat erikseen tehtävään koulutetut tuomarit ja 
valmentajat.

• Jokainen voimistelija kuljettaa omaa merkkisuoritustaulukkoa muka-
naan. Merkkisuorituksen vastaanottaja merkitsee taulukkoon hyväk-
sytysti suoritetut liikkeet (päivämäärä ja kuittaus). Oma valmentaja 
voi kerätä taulukot merkkisuorituksen jälkeen tai pyytää voimistelijaa 
säilyttämään sen itse (lasten ikä huomioiden).

• Suoritus tehdään yksi kerrallaan ja jokaista liikettä saa yrittää kolme 
kertaa.

• Valinnaisista liikkeistä tulee suorittaa neljä liikettä.

• Seura valitsee valmentajistaan merkkisuoritusten vastaanottajat ja kou-
luttaa vähintään yhden, joka perehdyttää muut. Keskustelu kriteereistä 
seuran valmentajien kesken ennen ja jälkeen merkkisuoritustilaisuuk-
sien on suositeltavaa.

• Seurojen tulee kirjata merkkien suorittaneet ylös valitun tavan mukaan 
esim. nettisivuille, tiedostoon, oman hallin seinälle tms. huomioiden 
tietosuoja-asetukset (GDPR).

• Kun pronssi-, hopea- tai kultamerkki on suoritettu seura voi palkita 
voimistelijan esim. Voimisteluliiton pinssillä, tarralla suoritusvihkoon tai 
muulla palkinnolla. Pinssien käyttö on vapaaehtoista.

• Joukkuevoimistelun valmennusjärjestelmään kuuluvien voimisteli-
joiden tulee suorittaa 8–10-vuotiaiden ikäsarjassa pronssimerkki ja 
10–12-vuotiaiden ikäsarjassa hopeamerkki. 12–14-vuotiaiden sarjoissa 
suositellaan vahvasti kultamerkin suorittamista.

MUISTIINPANOJA


