Trampoliinivoimistelu (tra)
Miksi juuri hänet pitäisi valita lajin kehittämisryhmään
luottamushenkilöksi?
Riikka on osoittautunut kyvykkääksi ja yhteistyökykyiseksi
toiminnan suunnittelijaksi ja toteuttajaksi. Hänellä on
erinomainen kokemus lajista ja monista eri seuratoiminnan
alueista. Riikka haluaa kehittää lajia monipuolisesti ja on
onnistunut tässä omassa seurassaan todistaen taitonsa.

Ehdottavan seuran nimi:
Espoon Telinetaiturit ry

Nimi:
Riikka Saariaho

Kotipaikkakunta:
Espoo

Ehdotettavan henkilön esittely:
Riikka Saariaho on VAT tutkinnon suorittanut trampoliinivalmentaja. Hän
toimii seurassa päätoimisena päävastuualueinaan valmennus ja
harrastetoiminnan koordinointi. Riikalla on kv-tasoinen oma urheilijatausta.

Tampereen Voimistelijat

Henna-Riina Nurmi

Pirkkala

Henna-Riina Nurmi toimii Tampereen Voimistelijoissa trampoliinivoimistelun Henna on aidosti kiinnostunut lajista ja tulee toimeen erilaisten
lajipäällikönä ja valmentajana.
toimijoiden kanssa.
Ollut mukana seuran toiminassa vuodesta 1999 alkaen.

Urheiluseura Lohja Fast&Furious

Anne Laine

Multia

Anne on liikuntaneuvojan koulutuksen saanut trampoliinivalmentaja
vuodesta 2010 ja trampoliinivoimistelun tuomari. Hän on myös
tuomarikouluttaja, ja käynyt kv-tuomarikurssin vuonna 2017. Annella on
myös itsellään taustaa trampoliinivoimistelusta kilpailijana kv-tasolta ennen
valmennusuraansa, ja hyvä näkemys trampoliinivoimistelun seurakentästä ja
lajista harraste- ja kilpalajina. Lisäksi Anne on työskennellyt aiemmin
päiväkodissa lasten erityisavustajana ja hän on ohjannut erityislasten
liikuntaa. Nykyisin Anne toimii vanhusten hoiva-avustajana ja opiskelee alalta
itselleen jatkokoulutusta työn ohessa.

Anne on toiminut trampoliinivoimistelun
lajiasiantuntijaryhmässä (LAR) ja kehittämisryhmässä jo 6
vuotta, ja tuntee trampoliinivoimistelun valmennus- ja
kilpailujärjestelmän, kansalliset ja kansainväliset säännöt, ja
koulutusjärjestelmän.

Voimisteluseura Bounce Espoo ry

Riikka Koponen

Helsinki

Riikka Koponen on Voimisteluseura Bounce Espoo ry:n ehdokas
Voimisteluliiton lajiasiantuntijaryhmään lasten voimistelun vastuutehtävään.
Riikka toimii Bouncessa lasten liikunnan koordinaattorina, ja hänen
työtehtäviinsä kuuluu monipuolisen seuratoiminnan suunnittelu, toteutus ja
kehittäminen vauva- ja taaperoperheille sekä päiväkoti- ja alakouluikäisille
lapsille perheineen. Yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa sekä lomaaikojen leiri- ja kurssitoiminnan suunnittelu ja toteutus ovat niin ikään osa
Riikan työtä. Koulutukseltaan Riikka on liikunnanohjaaja (AMK) ja
opinnäytetyössään hän on keskittynyt lasten motoristen taitojen oppimiseen.
Työkokemusta on karttunut aikaisemmin mm. ohjaajana eri lajeissa,
taitovalmentajana sekä lasten iltapäiväkerhon vastuuohjaajana.

Riikan suorittamasta liikunta-alan koulutuksesta ja kattavasta
kokemuksesta lasten ohjaamisessa tulee olemaan paljon hyötyä
lajiasiantuntijaryhmässä. Riikka pystyy katsomaan asioita
laajasti ja lasten monipuolista liikunnallisuutta sekä liikunnan
iloa tavoitellen. Riikka on innoissaan lajin kehitystyöstä ja toivoo
pystyvänsä hyödyntämään omaa kokemustaan
trampoliinivoimistelua harrastavien lasten hyväksi Suomessa.
Riikka on sosiaalinen ja yhteistyötaitoinen työntekijä, joka tuo
uusia, tuoreita ajatuksia ja näkemyksiä lasten voimistelun
kehittämiseen. Ohjaajan työssään lapsia aidosti innostava Riikka
haluaa tarjota turvallisen ja motivoivan liikkumisympäristön,

