Akrobatiavoimistelu (akro)
Ehdottavan seuran nimi:
Akroteam Lohja

Akroteam Lohja Ry.

Nimi:
Sofia Hellgren

Kotipaikkakunta:
Seinäjoki

Pauliina Vastamäki Lohja

Brahen Voimistelijat Bravo Ristiin ry

Saila Parviainen

Mikkeli

Espoon Telinetaiturit

Nenna Karhu

Helsinki

Ehdotettavan henkilön esittely:
Minulla on Cheerleading taustaa 3 vuoden ajalta,
jonka jälkeen siirryin akrobatiavoimistelun
tuomaritoiminnan ja valmentamisen pariin.
Kävin ensimmäisen tuomarikurssin 2016, jonka
jälkeen olen edennyt tuomarivastaavan
tehtäviin. Minulla on kokemusta lajin
valmentamisesta ja ohjaamisesta alkeisluokissa
ja SM-tasolla asti. Viime vuosina olen keskittynyt
tuomaritoiminnan kehittämiseen
tuomarityöryhmässä ja näin jättänyt lajin
valmentamisen. Tällä hetkellä toimin aktiivisena
tuomarina, joka kauden kisassa kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Valmistaudun tulevina
vuosina FIG kansainväliseen
tuomarikoulutukseen, jolloin pääsen
tuomaroimaan EM- JA MM tasolle. Olen erittäin
innovatiivinen ja valmis kehittämään suomen
akrobatiavoimistelun tulevaisuutta lajina, että
sen tuomaritoimintaa.

Miksi juuri hänet pitäisi valita lajin kehittämisryhmään puheenjohtaja
luottamushenkilöksi?
(vastuulla vastuullisuus)
Olen ollut akrobatiavoimistelun tuomaritoiminnassa
mukana vuodesta 2016 lähtien ja toiminut aktiivisena
jäsenenä lajin tuomarityöryhmässä vuosina 2016-2019 ja
nyt 2020 uudessa työryhmässä. Toimin kisoissa
ylituomarin ja vaikeustuomarin tehtävissä, minut on myös
nimetty LARin mukaan yhdeksi tuomarivastaavaksi. Olen
erittäin intohimoinen ja määrätietoinen kehittämään lajin
tulevaisuutta tuomaritoiminnan parissa. Koen olevani
erinomainen ehdokas kehittämään ja toteuttamaan lajin
tuomaritoimintaa.

valmennusjärjestelmien kehittäminen
kilpailutoiminta tuomaritoiminta osaamisen kehittäminen lasten voimistelu (vain ka, akro ja tanvo)

x

Pauliina Vastamäki on joukkuevoimistelun smkultamitallisti ja usean vuoden ajan toiminut
valmennus ja luottamushenkilö tehtävissä mm.
Lahjan tytöt, Jyväskylän naisvoimistelijat, VKLohja, Akroteam Lohja.

Pauliina on intohimoinen laji ihminen ja antaa enemmän
kuin kaikkensa lajin kehittämiseen. Hänellä on
suhdeverkostot ja osaaminen kokonaisvaltaiseen
kehittämistyöhön.

Brahenvoimistelijoiden päävalmentaja ja ollut
vuodesta 2016 Akro-LAR:issa.
Koordinoi seurassa kilparyhmien toimintaa ja
valmennan kilparyhmiä. Kilpaili vuoden 2019 SMkilpailussa lajissa sijoittuen sijalle 2. On
koulutukseltaan liikuntaneuvoja.

Pitkänlinjan kokemus ja näkemys lajin kehityksestä ja
kasvusta.
Olen mielelläni mukana viemässä lajia eteenpäin
mahdollisimman monella tavalla. Akron piireissä olen ollut
nyt jo n. 4 vuotta. Olen toiminut tuomarin, voimistelijan ja
valmentajan roolissa akrossa joten uskon, että siitä on
varmasti apua kehittämistyössä.

x

x

x

x

Jämsän Naisvoimistelijat

Janina Niemi

Kankaanpään Urheilijat ry Voimistelujaosto
Krista Lankinen

Jämsä

Kankaanpää

Janina on toiminut akrobatian parissa vuosia, ja Janina keskittyy pelkästään enään tuomarointiin, ja
toi lajin Jämsään 2013. Janina jättäytyi
haluaa nousta siinä korkealle.
valmentajan hommista 2017 vuoden lopussa, ja
jatkoi tuomaroinnin parissa sen jälkeen. Janina
toimii sekä Jämsän että Mikkelin seurojen
mentorina akrobatian parissa.

Krista on toiminut yleisseurassamme aktiivisena
toimijana mm. varapuheenjohtaja ja sihteerinä.
Voimistelujaostossa luottamustehtävinä Kristalla
on myös ollut puheenjohtajan ja sihteerin
tehtävät kuin myös valmennus- ja
tuomaritoiminnasta huolehtiminen. Kristalla on
akron ja ntv:n tuomarikoulutus ja kokemus
pitkältä ajalta. Seuramme akrotoimintaan Krista
tuli mukaan 2011.

Krista on ollut tuomaritoiminnan kehittäjänä v 2020, ja
voisi jatkaa sitä tulevalla kaudella nyt kun näkemystä
asiaan on tullut enemmän. Krista on mukana jo akron
tuomarityöryhmässä. Hänellä on myös 17v takana NTVtuomarointeja, joista voisi olla hyötyä akron
tuomaritoiminnan kehittämiseen.
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Ehdottavan seuran nimi:
Tampereen Voimistelijat

Voimisteluseura Sirius ry

Nimi:
Lotta Nuppola

Tiina Hannikainen

Kotipaikkakunta:
Ylöjärvi

Mikkeli

Ehdotettavan henkilön esittely:
Lotta Nuppola on toiminut viisi vuotta
akrobatiavoimistelun parissa sekä omassa
seurassa että Voimisteluliiton tehtävissä.
Tampereen Voimistelijoissa Nuppola valmentaa
itse ja johtaa lajin toimintaa seuratasolla.
Voimisteluliitossa Nuppola toimi aiemmin otolajipäällikkönä ja nyt valmennuksen
vastuuhenkilönä. Nuppola on aikaansaava ja hän
on tehnyt pitkäjänteisesti töitä voimistelun ja
seuratoiminnan kehittämiseksi. Hänellä on vahva
osaaminen voimistelusta ja seuratoiminnasta
laajemminkin kuin vain oman lajin
näkökulmasta.

Tiina toimii seurassamme akron
vastuuvalmentajana vastaten kilpalinjan
kehittämisestä. Hän on aktiivinen, paneutuva ja
työote on kehittävä. Hän on akron tuomari (IItaso) ja valmentaja (I-taso). Liikunnan
ammattiopinnot Vierumäellä ovat alkamassa.
Taustaltaan hän yrittäjä ja siten kokonaisuuksien
hallinta on luontevaa. Tiinassa on potentiaalia ja
tahtoa viedä Suomen akroa ylöspäin!

Miksi juuri hänet pitäisi valita lajin kehittämisryhmään
luottamushenkilöksi?
Lotta Nuppola on viimeisten viiden vuoden aikana
kehittänyt akrobatiavoimistelun toimintaa Suomessa
menestyksekkäästi. Hän on innovatiivinen ja ahkera ja
haluaa jatkaa työtään lajin hyväksi. Nuppola vie asioita
eteenpäin lajin etu edellä. Hän on hyvin kartalla lajin
kaikista tasoista harrastevoimistelusta huippu-urheiluun
ja haluaa aidosti edistää näitä kaikkia.

puheenjohtaja
(vastuulla vastuullisuus)

x

Tiinalla on aito halu kehittää lajia. Hän sitoutuu ja
ymmärtää kokonaisuuksia. Hän tuo ryhmään keskisuuren
kaupungin seuranäkemystä ja maakuntien ääntä.
Lajiosaamisen lisäksi löytyy osaamista tapahtumiin ja
olosuhteisiin. Yrittäjätaustan myötä myös talouden
realiteetit ovat hallussa. Hän haluaa viedä lajia eteenpäin
monipuolisesti.

valmennusjärjestelmien kehittäminen
kilpailutoiminta tuomaritoiminta osaamisen kehittäminen lasten voimistelu (vain ka, akro ja tanvo)
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