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Ohjaajan opas
A I K U I S T E N  H A R R A S T E V O I M I S T E L U



Voimisteluseuroissa on valtavasti
aikuisikäisiä liikkujia, yhteensä noin 
50000. Voimisteluliiton jäsenseurat
tunnetaan vahvoina ja osaavina
oman paikkakuntansa liikuttajina
ja hyvinvoinnin edistäjinä. 

Työsi on tärkeää ja sillä on suuri
merkitys, juuri sinä luot liikkujille
paljon hyvää oloa, terveyttä
ja iloa. Olet myös seurasi käyntikortti
ja liikkujalle olet yhtä kuin seura.
Onkin hyvä, kun tunnet seuran jossa
ohjaat. Näin varmistat myönteisen
mielikuvan myös seurasta!

Kiitos, kun ohjaat
voimisteluseurassa!
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MUISTA REHELLISYYS JA OLE AINA OMA ITSESI! 
TOISTEN OHJAAJIEN TYYLIN KOPIOIMINEN

EI KANNATA. 

ENERGISYYS!
MOTIVOI JA KANNUSTA RYHMÄÄSI,  OLE LÄSNÄ! 

OLE MUUTAKIN KUIN ESIJUMPPAAJA.

EDISTYS!
KÄY JATKOKOULUTUKSISSA, LUE ALAN LEHTIÄ 

JA KIRJALLISUUTTA JA PIDÄ TAITOSI
AJANTASALLA. OMA MOTIVAATIOSIKIN PYSYY 

YLLÄ KUN SAAT UUSIA IDEOITA.

SUUNNITELMALLISUUS!
TOTEUTA TUNTEJA, JOIHIN LIIKKUJAT OVAT 

TYYTYVÄISIÄ JA JOTKA ON SUUNNITELTU 
JUURI HEIDÄN TARPEITAAN AJATELLEN,

EI SINUA ITSEÄSI VARTEN.

TASO!
PIDÄ KIINNI ERI TASORYHMISTÄ JA OHJAA 

LIIKKUJAT OIKEISIIN RYHMIIN. VÄLTÄ KIUSAUS 
MENNÄ EDISTYNEIMPIEN MUKAAN

ALOITTELIJOIDEN TUNNILLA. SUUNNITTELE 
KAUSI JA KAUSIOHJELMAN MUKAISIA TUNTEJA.

YSTÄVÄLLISYYS JA HYVÄ KÄYTÖS!
HYMY AUTTAA HANKALISSAKIN TILANTEISSA.

SUO ITSELLESI TARVITTAESSA TAUKOJA 
OHJAUKSESTA.  NÄIN SAAT LISÄPUHTIA JA 

INNOSTUSTA TYÖHÖSI.   

NÄYTÄ HYVÄÄ ESIMERKKIÄ OHJATTAVILLESI. 
MUISTA LEPOPÄIVÄT, ÄLÄ OHJAA SAIRAANA. 

OHJAAJAN MENESTYKSEN AVAIMET   
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Voimisteluseurassa
ohjaamisen muistilista   

Tutustu seuran nettisivuihin – millaista toimintaa
seurassa on?
Kuka vastaa seuran aikuis- ja harrasteliikunnasta – 
kehen liikkuja voi olla yhteydessä?
Tutustu seuran muihin ohjaajiin – oppikaa toisiltanne,
opi seurassa!
Tutustu muiden pitämiin harjoituksiin ja tunteihin –
lisää liikettä kannustamalla liikkujia käymään myös
muiden tunneilla!
Tarkasta, että oman tuntisi tuntikuvaus vastaa tunnin/
harjoituksen sisältöä
Helpota omaa työtäsi: suunnittele kausi, jakso ja tunnit 
jo etukäteen – liikkujille monipuolinen kokonaisuus
Kehitä osaamistasi – Voimisteluliiton koulutukset
aikuisten ohjaajille
Jaa osaamistasi muille – hyvät ideat ja käytännöt jakoon

VOIMISTELULIITTO ON KEHITTÄNYT JÄSENSEUROILLEEN VALMIIN, HELPON JA
MAKSUTTOMAN TOIMINTAMALLIN OHJAAJIEN JA VALMENTAJIEN OPPIMISEN
TUKEMISEEN. OPITAAN YHDESSÄ! -TOIMINTAMALLI PERUSTUU OHJAAJIEN/

VALMENTAJIEN TOISILLEEN ANTAMAAN VERTAISTUTOROINTIIN.
MAKSUTON, HELPPOKÄYTTÖINEN JA KATTAVA MATERIAALI! 

HTTP:/ /VOIMISTELU.FI/OHJAAJAT/OSAAMISEN-KEHITTÄMINEN/OPISEURASSA

OPI SEURASSA
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TÄMÄ OPAS ON YKSI URHEILLEN TERVEYTTÄ SEURASSA -HANKKEEN TYÖKALUJA
VOIMISTELUSEUROILLE. KANSAINVÄLINEN URHEILLEN TERVEYTTÄ SEURASSA, SPORT 

CLUB FOR HEALTH -HANKE JALKAUTTAA SEURATOIMINTAAN HYVIÄ MALLEJA JA
TOTEUTTAA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄÄ LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄNKAAREN. 
PANOSTAKAA HYVINVOINTIIN SEURASSANNE - SAATTE ENEMMÄN TYYTYVÄISIÄ JÄSENIÄ, 

TERVEITÄ URHEILIJOITA, OSAAVIA OHJAAJIA SEKÄ PÄTEVIÄ SEURAJOHTAJIA.
HTTP:/ /WWW.SPORT.FI/URHEILUSEURA/NUORTEN-JA-AIKUISTEN-HARRASTELIIKUNTA/

URHEILLEN-TERVEYTTA-SEURASSA

URHEILLEN TERVEYTTÄ SEURASSA

Varaudu myös yllättäviin
tilanteisiin jo etukäteen        

Jos liikuntatilaan ei pääsekään
 Onko mahdollista liikkua ulkona yksittäinen harjoituskerta?
 Onko seurassasi tapana korvata peruutus
 ylimääräisellä harjoituksella?
Jos musiikki ei toimi
 Älä odotuta liian pitkään – keksi valmis vaihtoehto 
 paikallaan odottelulle
 Tunnin ohjaaminen ilman musiikkia
Jos tunnillasi sattuu loukkaantuminen
 Pidä perusensiapuvälineet lähettyvillä
 Tiedä liikuntasalin osoite mahdollista
 hätätilannetta varten
Jos sairastut
 Kehen seurassa otat yhteyttä?
 Peruuntuuko tuntisi vai sijaistaako joku?
 Kuka hoitaa sijaisen hankkimisen tai tunnin perumisen?
Jos joudut helpottamaan tai lisäämään haastetta tunnin aikana
 Mieti valmiiksi liikkeille eri tasoiset versiot
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Liikuntataitoja voi kehittää kaiken ikäisenä ja harjoittelun 
kautta oppimista tapahtuu kaikissa elämänvaiheissa.
Liikuntaharrastus on pysyvämpää niillä, jotka kuuluvat
urheiluseuraan! Liikunnan harrastaminen vähenee
yleisesti 12-16 ikävuoden välillä, niin arkiliikunnan
kuin seuroissa liikkumisen osalta. Houkutteleva,
ohjattu harrasteliikunta on keino pitää nuoret aikuiset 
mukana seuran toiminnassa. 
Elämyksien kerääminen ja kiinnostus uuden oppimiseen 
vaikuttavat voimakkaasti ihmisten vapaa-ajan käyttöön. 
Liikkujat kaipaavat kausittain jotain uutta ja innostavaa, 
mikä haastaa ohjaajatkin uudistumaan. Myös seuran
toimintoihin sitoutuminen on lyhytaikaisempaa.
Sekä liikkujan että ohjaajan elämänkaari vaikuttaa
liikkumiseen. Ohjaajan on hyvä tunnistaa liikkujien
elämänvaiheet ja pyrkiä huomioimaan niitä omassa
ohjaustoiminnassaan. 

Liikunta
elämänkaarella

VOIMISTELUN VOI ALOITTAA MISSÄ IÄSSÄ VAIN JA VOIMISTELUN ERI MUODOISTA
ON KENEN TAHANSA MAHDOLLISTA LÖYTÄÄ OMA TAPANSA LIIKKUA! 

VOIMISTELULIITON HARRASTAJAKYSELYN MUKAAN 40 % AIKUISLIIKKUJISTA
ON ALOITTANUT VASTA AIKUISENA VOIMISTELUSEURASSA JA 48 % AIKOO

JATKAA NIIN KAUAN KUIN PYSTYY. 
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LIIKKUMISEEN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ ERI ELÄMÄNVAIHEISSA

20 +

30 +

60 +

40 +

50 +

FYYSINEN SUORITUSKYKY ON PARHAIMMILLAAN
AINEENVAIHDUNTA ON VILKAS
KASVUHORMONIEN TYÖ JATKUU - LIHAKSISTO KEHITTYY EDELLEEN

TÄRKEÄÄ: PERUSKUNNON RAKENNUS, LUULIIKUNTA, ONNISTUMISEN
JA EDISTYMISEN KOKEMUKSILLA LIIKUNTAAN KIINNITTYMINEN

LUUKUDOKSET SAAVUTTAVAT MAKSIMILUJUUTENSA 20 - 30 VUODEN IÄSSÄ
LIHASMASSA SAAVUTTAA HUIPPUNSA
PERHE JA TYÖ => LIIKUNNASTA OMAA AIKAA
AIKUISIÄN LIIKUNTATOTTUMUSTEN VAHVISTAMINEN JA NIIDEN JOUSTAVUUS

TÄRKEÄÄ: SYKETTÄ NOSTAVA JA LIHASMASSAA LISÄÄVÄ LIIKUNTA
JOLLA YLLÄPIDETÄÄN PERUSKUNTOA, POSITIIVISET ELÄMYKSET
LIIKUNNASTA, AKTIIVISET VALINNAT ARJESSA

VOIMAHARJOITTELU TUKEE TOIMINTAKYKYÄ LIHASMASSAN VÄHENTYESSÄ
MONIPUOLINEN LIIKUNTA YLLÄPITÄÄ KETTERYYTTÄ JA LIIKKUMISVARMUUTTA
HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA VOIMAVAROJEN VAHVISTAMINEN UUDESSA 
ELÄMÄNVAIHEESSA

TÄRKEÄÄ: ALARAAJOJEN VOIMAN JA TASAPAINON HARJOITTAMINEN.
FYYSISEN, PSYYKKISEN JA SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN YLLÄPITO.

SYKETTÄ NOSTAVA LIIKUNTA HOITAA VERENKIERTOELIMISTÖÄ
LIHASKUNTOHARJOITTELU ON EDELLEEN TÄRKEÄÄ LIHASMASSAN 
YLLÄPITÄMISEKSI
KEHON JOUSTAVUUS MUUTTUU
PALAUTUMINEN VIE KAUEMMIN

TÄRKEÄÄ: KEHONHUOLTO JA VENYTTELYT OSANA
LIIKUNTATOTTUMUKSIA, LI IKKUMISEN SÄÄNNÖLLISYYS  

LIIKUNTA LIEVITTÄÄ VAIHDEVUOSIEN VAIKUTUKSIA KEHOSSA
JA TUKEE TERVEYTTÄ
AINEENVAIHDUNTA HIDASTUU
ILO JA OPPIMINEN, KOKEILEMALLA INTOA UUSIIN LIIKUNTAMUOTOIHIN     

TÄRKEÄÄ: TEHOKAS VOIMAHARJOITTELU SEKÄ AINEENVAIHDUNNAN 
YLLÄPITO AEROBISELLA LIIKUNNALLA. LI IKUNTAHARRASTUKSEN
MIELEKKYYS JA TURVALLISUUS.
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Liikunta
hyvinvoinnin tukena

Liike vaikuttaa heti
(lähde UKK-Insituutti)

● Jo yksi liikuntakerta saa aikaan myönteisiä vaikutuksia kehossa
● Liikunta on keskeinen tekijä myös aivojen hyvinvoinnille kaikenikäisillä
● Säännöllinen liikunta vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti
● Säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää toimintakykyä ja terveyttä

Sovella harjoitukset kohderyhmällesi
ja opeta vähitellen

Harjoittelun toteutus vaatii ohjaajalta hyvää suunnittelua ja toteutusta.
Sovella harjoitukset ryhmällesi ja anna vaihtoehtoja tarpeen mukaan.
Näin liikkujat saavat myönteisiä kokemuksia, onnistumisen elämyksiä
ja harjoittelu on tuloksellista.

ALKUASENTO

Matalissa alkuasennoissa liikkeet on helpompi 
hallita ja tarvittaessa eriyttää tiettyyn kehon 
osaan. Mitä laajempi kosketuspinta lattiaa
vasten on, sitä helpompi liikettä on aistia ja
asentoa korjata. Pystyasennossa liikkeeseen 
tulee lisää osa-alueita ja hallittavia elementtejä. 
Ryhdin ylläpito ja selkärangan sekä lantion
asennon hahmottaminen on haasteellista
liikkeiden aikana. Käytä erilaisia alkuasentoja 
vaihdellen ryhmän osaamisen mukaan.
Toimintakyvyn kannalta tavoitteena on,
että pystyasennossa ja arkitoiminnoissa
keho toimii rennosti, joustavasti ja
tasapainoisesti.
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TAITOTASO

Kaiken ikäiset aikuiset oppivat uusia
liikuntataitoja, -liikkeitä ja -lajeja.
Tunnista ohjaajana valitsemiesi harjoitusten
avainkohdat ja etene vähitellen.

Ylläpidä liikettä ja seuraa oppimista - 
reagoi ryhmään!
- yksinkertaisesta monimutkaiseen
- liikkeen ja liikeratojen osa-alueista
  kokonaisuuteen
- hitaasta nopeaan
- paikalla tehtävästä liikkeestä liikkuvaan
- pienestä liikeradasta suurempaan

INTENSITEETTI / KUORMITUS

Yksittäisen harjoituksen kuormitusta voi
keventää tai lisätä monin tavoin. Anna
vaihtoehtoja ja näytä ne. Lihaskuntoa
kehittäviä liikkeitä tulee toistaa lihaksen
selvään väsymiseen asti. Aerobista kuntoa
kohottavien harjoitusten tulee nostaa
sydämen syketaajuutta hieman, selvästi
tai voimakkaasti.  Nyrkkisääntönä voi
noudattaa ohjetta, että mikäli liikkujien
suoritustekniikka hajoaa, on harjoituksen
intensiteetti liian kova tai se on liian
vaikea harjoitus.

Vaihtoehtoja harjoituksen keventämiseen/
tehostamiseen:
- lyhyet/ pitkät vipuvarret
- vähän vartalon osia mukana/kaikki
   raajat ja vartalo + pää mukana liikkeessä
- liiketasojen vaihtelut (matala – korkea,
   hypytön - hypyllä)
- nopea/ hidas, rytmin muutokset
- siirtyminen tilassa/ paikalla tekeminen
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Liikuntaryhmän osallistujilla on erilaisia motiiveja 
liikkumiselleen ja odotuksia voimisteluseuratoiminnalle. 
Ennakko-odotuksia voi ohjata hyvällä tiedottamisella 
ja viestinnällä. Seuran säännöllisen viikkotoiminnan 
kuvaaminen tuntikuvauksilla auttaa liikkujaa löytä-
mään itselle sopivan ryhmän. Ryhmävaihtoehtojen 
kuvaaminen on tasapainoilua napakan myyntitekstin ja 
huolellisen sisältökuvauksen välillä. Yksittäisen seuran 
eri harjoitusryhmien tuntikuvausten tulee olla linjassa. 
Tärkeitä asioita ovat tunnin/ harjoitusryhmän
-tavoitteet esim. kehonhallintaa ja tasapainoa kehittävä
-kohderyhmä esim. aloittelevat liikkujat/ edistyneet
-nimi 
-sisältö  
-kuormitustaso: esim. kevyt /keskiraskas/raskas

Terveyden ulottuvuudet urheiluseuratoiminnassa
(mukaeltu Kokko ja Vuori 2007).

Sinä ohjaajana voit auttaa seuraa siinä, miten ohjaamiasi 
tunteja kuvataan. Mikäli viikoittaista liikuntatarjontaa on 
paljon, seura voi ryhmitellä tunnit esim. värikoodein
rauhallisiin keho & mieli –tyyppisiin, lihasvoimaan
keskittyviin sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä
harjoittaviin tunteihin.

Mahdollisesti myös lajitaitojen taso tulee huomioida,
jolloin esim. vaativa koreografinen tunti edellyttää
aiempaa kokemusta ryhmäliikunnan tai tanssin parissa.

Tuo tunnillesi sosiaalisia elementtejä esimerkiksi
 ● pariliikkeillä, kuulumisten vaihdolla, ryhmän keksimillä liikkeillä
Tue psyykkistä terveyttä esimerkiksi
 ● Huomioimalla liikkuja tunnin aluksi ja lopuksi, jättämällä positiivinen elämys jonka vuoksi palata
 ● Tarjoamalla mahdollisuuksia oppia uutta ja edistyä, esim. kuukauden harjoiteltava liike
Huomioi fyysinen terveys esimerkiksi
 ● Ylläpitämällä liikettä koko tunnin, kannustamalla omatoimiseen liikkumiseen

Vastaa liikkujan
odotuksiin
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Arkiliikuntaa on kaikenlainen päivän mittaan 
tapahtuva liikkuminen ja liikehtiminen, mikä ei
ole varsinaista kuntoliikuntaa. Suurin osa
liikkumisesta kertyy päivän askareiden
yhteydessä arkiliikuntana.

Arkiliikunnasta terveyttä - Puoli tuntia reipasta 
arkiliikuntaa päivittäin, esimerkiksi 3 - 5 kilometrin 
jumppa- tai työmatkan pyöräily tai kävely, paran-
taa kestävyyskuntoa ja auttaa painonhallinnassa. 
Tämän voi myös jakaa useisiin pienempiin 10-15 
minuutin pätkiin.

Punnerrushaaste
Punnerra alkukaudesta valitsemaasi punnerrusta 5 kertaa.
Lisää vähitellen toistoja ja vaikeuta asentoa – huomaat
tulokset jo kuukauden kuluttua. Loppukaudesta
punnertaminen on lasten leikkiä.

Korsetti kuntoon
Pysy lankkuasennossa kyynärvarsien varassa 30sek – 1 min – 
1,5  min – 2 min – 2,5 min – 3 min – 3,5 min – 4 min. Kannata 
vatsa lähelle selkärankaa ja varmista hyvä hartia-lapaseudun
hallinta. Tee liike päivittäin kotona tai treeneissä ja pidennä aikaa 
kerran viikossa. Olet huippu-urheilijan kunnossa kun jaksat 
pysyä useamman minuutin ajan lankussa.

Liikkuvuus 
Tuloksia muutamassa viikossa
Nivelten liikkuvuus ja kudosten venytyksen sieto lisääntyvät
jo muutaman viikon harjoittelulla. Rakenteelliset muutokset
tapahtuvat todennäköisesti vasta 6-8 viikon jälkeen. Käytä venytyksiä 
monipuolisesti. Voit käyttää niitä sekä alkulämmittelyssä,
palauttavassa jäähdyttelyssä että yhdistettynä kehonhallinta- ja 
taitoharjoituksiin. Liikkuvuus on olennainen terveyskunnon osa-alue ja 
hyvän toimintakyvyn edellytys.

Lisää liikettä – haasta
liikkujasi kehittymään

Lähes kaikki, jotka liikkuvat säännöllisesti urheilu-
seuroissa, liikkuvat myös vapaa-ajalla vähintään 
kerran viikossa. Muu liikunta painottuu omaehtoisiin 
liikuntalajeihin, jotka eivät ole sidonnaisia tiettyyn
kellonaikaan ja paikkaan.

Ohjaa kokeilemaan muita lajeja ja anna
liikuntavinkkejä! Haasta vaikka seuraavasti –
kokeile itsekin!
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Hartiaseudun liikkuvuus 
Tavoite on arvioida niska-hartiaseudun asentoa ja toiminnallista 
liikkuvuutta. Selkä seinää vasten: ”Nosta kädet hartianleveydeltä 
etukautta suorana ylös (peukalo edellä) niin pitkälle kuin mah-
dollista, käännä kämmenselät seinää vasten. Älä taivuta
kyynärpäitä tai ranteita.” Riittävä liikkuvuus: ei liikerajoitusta, 
koko kämmenselkä kiinni seinässä.

Tasapaino
Yhdellä jalalla seisominen 60 sek ajan
Tavoite testata vartalon pystyasennon hallintaa normaalia seiso-
ma-asentoa pienemmällä tukipinnalla.
”Nosta kantapää vastakkaisen jalan polvitaipeen (nivelrako) 
korkeudelle. Jalkaterä lepää säären sisäsivua vasten ja polvi on 
kiertyneenä ulospäin. Kädet roikkuvat vapaana sivulla. Seiso 
mahdollisimman liikkumatta, käytä käsiä tasapainon säilyttämi-
seen vain tarvittaessa. Riittävä suoritus: 60 sekuntia, jalka pysyy 
polvitaipeessa, tukijalka paikallaan.

Vartalon koukistajalihasten dynaaminen voima 
Tarkoitus on mitata vatsan ja lonkan koukistajalihasten dynaa-
mista voimaa. ”Selinmakuu jalkaterät lattialla, polvet 90 asteen 
koukussa (nilkat ja polvet yhdessä). ” Testi suoritetaan kolmella 
portaittaisesti kasvavalla rasitustasolla. Kullakin suoritustasolla 
pyritään tekemään viisi toistoa. Tasojen suorittamisen välillä ei 
levätä. Tee suoritukset rauhallisesti. Laske takaraivo ja
kyynärpäät alustaan jokaisen suorituksen jälkeen. 
Testitulos on onnistuneiden suoritusten lukumäärä (0-15). 

Lähde ja lisätietoja:
UKK-instituutti/ Alpha Fit –terveyskuntotestit

Aikuisliikkujille sopivia
terveyskuntotestejä
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Pidä huolta itsestäsi
Suunnittele ohjaus- ja liikuntaviikkosi: liikunnan
monipuolisuus ja riittävä lepo & palautuminen
Tunne omat rajasi - älä yritä osata kaikesta kaikkea
Suunnittele ohjelmaasi säännöllisesti yksi viikonpäivä,
jolloin et itse harjoittele
Yritä ohjata vaihtelevasti erilaisia tunteja
Mene vaihteeksi jonkun toisen ohjaajan tunnille
Pyydä ohjaajakollegaasi arvioimaan tuntiasi ja
antamaan ohjauksestasi palautetta
Järjestä ohjaajavaihto - ohjaa jossain muualla
Käy koulutuksissa ja ideapäivillä, ime itseesi
energiaa toisilta ohjaajilta
Katso harjoitusvideoita ja pidä aivoriihi
ohjaajatovereittesi kanssa
Etsi harrastus tai mielenkiinnon kohde
ryhmäliikunnan ulkopuolelta
Ota ohjattavia tunteja maltillisesti viikkoosi – säilytä intosi
Kuuntele kehoasi
Hoida pienetkin vaivat huolellisesti heti kuntoon niiden ilmetessä
Säästä ääntäsi: Kiertele, liiku ja käytä mahdollisuuksien
mukaan mikrofonia säästyäksesi huutamiselta, sisällytä
opetustapaasi enemmän non-verbaalista ohjaamista. Käytä käsi-
merkkejä ja ydinsanoja. Ohjaa peilikuvana (kasvot osallistujiin päin).
Säästä kuuloasi: ohjaaja altistuu joskus jopa monta tuntia
päivässä kovaäänisellekin musiikille. Tinnitus ja metelissä
huonosti selvän saaminen puheesta ovat varoitusmerkkejä.
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Convention on ryhmäliikunnanohjaajien suuri koulutustapahtuma vuosittain lokakuun ensimmäisenä
viikonloppuna Helsingissä. Convention koulutustapahtumia järjestetään myös alueilla.

Voimisteluliiton Ohjaajaklubista löydät vinkkejä ja materiaalia ohjaamisen tueksi. Seurat myös hakevat
palvelussa ohjaajia.  Ohjaajaklubiin voivat kirjautua voimisteluseurojen ohjaajat ja valmentajat.
Ohjaajaklubilaisille lähetetään tietoa myös omaan sähköpostiin. Liity nyt ja hyödy! http://klubi.voimistelu.fi

Ohjaajaklubista löydät mm. seuraavien tuntien liikeohjeet: Mahtava treeni, kesäjumpat
eri vuosilta, niska-selkäjumppa, Fit & Fun. Lisäksi löydät sivuilta yksittäisiä liikeideoita.

PRIIMA – aikuisliikunnan laatuseurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten
terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Ne ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan
toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun - Voimisteluliittoon.
PRIIMA-seuroja on noin 50  eri puolella Suomea.

Ikiliike on Voimisteluliiton ja voimisteluseurojen ikääntyvien liikuntaan suunnattu kokonaisuus. Ikiliikkeen 
tavoitteena on liikuttaa yhä useampia ikääntyviä eri puolella Suomea sekä kouluttaa lisää ikääntyvien ohjaajia.

Voimisteluliiton Kesäjumpat ovat valmistunteja, jotka on suunniteltu aikuisille. Kokonaisuuksien suunnittelusta 
vastaavat Voimisteluliiton kouluttajat, ja seurat voivat hyödyntää valmista materiaalia kesän voimistelu-
toiminnassaan. Kesäjumppamateriaalit sekä muut aikuisten valmistunnit löytyvät Ohjaajaklubin sivuilta.

voimistelu.fi

Tervetuloa voimistelun verkkokauppaan! Kaupasta löydät Voimisteluliiton tuotteita ohjaajatoiminnan tueksi. 
Tuotteita voivat ostaa Voimisteluliiton jäsenseurojen jäsenet ja ohjaajat. Kaupasta löytyvät
mm. Heart & -tuotteita sekä DanceLab-tuotteet. http://kauppa.voimistelu.fi

Tiesitkö?


