
JOUKKUEVOIMISTELUN
MERKKIJÄRJESTELMÄ

Nimi      Syntymävuosi

Seura

PRONSSI

KUVA: VILLE KAAKINEN



PRONSSIMERKKI

PAKOLLISET LIIKKEET Hyväksytty
suoritus/pvä Hyväksyjä

Tasapaino: 

Sivupassé

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

• Passépolvi on sivulla, reisi vaakatasossa.
• Vartalon neliö hallittu, kyljet yhtä pitkinä ja 

kannatettuina.
• Kädet vaakatasossa sivuille ojennettuina.

Tasapaino:

Etuarabesque

• Tukijalan ojennus, tasapainossa tukijalka on 
hallittu ja suora. Tukijalka on 45° aukikier-
rossa.

• Nousevan jalan reisi vaakatasossa, aukikier-
rettynä lantiosta saakka. Polvi suorana.

• Vartalon neliö hallittu, kyljet yhtä pikinä ja 
kannatettuina.

• Kädet vaakatasossa sivuille ojennettuina.

Hyppy: 

X-hyppy

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet alhaalla.

• Ponnistus polvet yhdestä, lantiossa ei taittoa.
• Ilmalento, jossa jalat ja kädet aukeavat 

sivuille symmetrisesti.
• Alastulo hallittuna ja kevyenä, polvista  

joustaen. Kyljet kohoavat alastulossa.

Hyppy:  

Saksihyppy

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet alhaalla.

• Ponnistus yhdeltä jalalta.
• Jalat saksaavat suorina ilmalennon aikana, 

aukikierrettyinä lantiosta saakka.
• Alastulo hallittuna ja kevyenä, polvista jous-

taen. Kyljet kohoavat alastulossa

Liikkuvuus:

Linnunpesä

• Lähtö päinmakuulta, kämmenet olkapäiden 
alla.

• Kädet työnnetään suoriksi ja selkä taipuuhal-
litusti taakse.

• Polvet ovat yhdessä koukussa.
• Asennossa varpaat koskettavat päätä.

Vartaloliike: 

Syöksy

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet alhaalla.

• Astutaan eteenpäin, 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: 

Aaltoliike
lattialla

• Lähtö polvinistunnasta, vartalo  
kanna-tettuna. Kädet alhaalla.  
Kantapäät painettuna yhteen.

• Aallossa lantio kääntyy taakse ja  
selkä rullaa alas.

• Ylösnousussa rullaus, jossa leuka  
viimeisenä ylös.

• Koko selkäranka liikkuu.

Ketteryys:

Kuperkeikka 
+ 2 pepulla 
kierähdystä

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet sivuilla.

• Kuperkeikka selkä pyöreänä. Liikkeessä 
polvet pysyvät yhdessä ja suoristuvat yhtä 
aikaa.

• Liike jatkuu kyykystä kahdella saman  
suuntaisella pepun kautta kierähdyksellä 
selkä suorana.

• Liikkeen suunta säilyy samana.
• Sarja loppuu seisoma-asentoon.

Jalka- 
tekniikka:  
 
4 x varpailla 
kävely +  
2 x polven-
nostoaskelta + 
askeleesta
tasaponnistus 
tasahyppy

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna. 
Kädet sarjan ajan sivuilla.

• Varpailla kävelyssä kantapäät korkealla 
ja polvet suorana. Askel astutaan suoralle 
polvelle.

• Polvennostoaskeleessa varvas nousee  
polven tasolle, nouseva reisi vaakatasoon.

• Vartalon neliö säilyy.
• Tasahypyssä kädet nousevat korvien  

viereen, hyppy suuntautuu ylös.  
Vartalo pysyy hallittuna.

• Alastulo rullaa kevyesti alas polvista joustaen.
• Sarja on jatkuva

Akrobatia:

Kärrynpyörä

• Lähtö hyvästä ryhdistä, jalka sivulla varvas- 
asennossa. Kädet korvien vieressä ylhäällä.

• Liikkeessä näkyy rytmitys: käsi-käsi- jalka- 
jalka.

• Vartalon neliö säilyy hallittuna.
• Jalat suorina kohti kattoa yläasennossa.
• Alastulo hallittuna lähtöasentoon.

Merkkijärjestelmän  
suorituspäivämäärä

Hyväksyjän allekirjoitus



PRONSSIMERKKI

VALINNAISET LIIKKEET Hyväksytty
suoritus/pvä Hyväksyjä

Tasapaino: 

Arabesque
taakse

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

• Nousevan jalan takareisi vaakatasossa. 
Polvi suorana.

• Vartalon neliö hallittu, kyljet yhtä pitkinä ja 
kannatettuina.

• Kädet vaakatasossa sivuille ojennettuina.

Tasapaino:

Passépiruetti 
180°

• Lähtö hyvästä ryhdistä, jalka sivulla  
varvasasennossa. Kädet sivuilla.

• Ponnistus etupasséasentoon.  
Nousevan jalan reisi vaakatasossa.  
Kädet suorana ylhäällä.

• Vartalon neliö hallittu, kyljet yhtä pitkinä 
kannatettuina.

• Piruetti pyörii muodossa 180°.  
Liike loppuu samaan suuntaan, mistä alkoi.

• Liikkeen lopetus siististi ja hallitusti päkiälle.

Hyppy: 

Kaurishyppy

• Lähtö hyvästä ryhdistä vastakäsi edessä.
• Vaihtoaskel, jossa jalat koskettavat suorana 

yhteen. Vartalon neliö sekä kädet hallittuina.
• Vuoroponnistus yhdellä jalalla  

kaurishyppyyn.
• Ilmalennon aikana etujalan reisi vaakata-

soon, kantapää nousee lähelle pakaraa.
• Takajalka on suorana.
• Hypyn aikana vastakäsi vaakatasossa  

edessä, toinen sivulla.
• Hyppy loppuu hallitusti.

Hyppy:  

Tasahyppy
ponnistaen 
ympäri
360°

• Lähtö hyvästä ryhdistä, kädet vartalon 
vieressä.

• Polvet yhdessä, joustaen ponnistetaan ylös 
ja kierretään ympäri 360°.

• Hypyn aikana vartalon neliö säilyy  
muuttumattomana.

• Hyppy loppuu hallitusti lähtösuuntaan alas.

VALINNAISET LIIKKEET
Hyväksytty
suoritus/pvä Hyväksyjä

Liikkuvuus: 

Sivulinja

• Lähtöasentona kyykky kädet maassa,  
josta ponnistus sivuspagaattiin.

• Asennossa lantio maassa ja polvet  
venytettyinä suoriksi.

• Vatsa ylösvedettynä.

Vartaloliike:

Vauhtiheitto

• Lähtö hyvästä ryhdistä, vartalo kannatettuna.
• Nousu korkeille päkiöille, kädet nousevat 

ylös korvien viereen.
• Vauhdikas heitto ala-asentoon, jossa polvet 

joustavat. Niska rentona.
• Heitto ylös ja lopetus korkeille päkiöille.
• Liikkeessä näkyvät vauhti sekä rentous.

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


