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A
lahärmässä on voimistel-

tu pian 110 vuotta. Van-

huus ei kuitenkaan näy 

seuran kasvoilta, vaan 

porskutamme elinvoimaisesti kohti 

uutta vuosikymmentä. Kulunut vuo-

si on tarjonnut haastetta kaikille ur-

heilutoimijoille, ja tietysti korona on 

näkynyt myös Siskojen toiminnassa. 

Keväällä 2020 kaikki ryhmät joudut-

tiin keskeyttämään, kisoja ei pidetty 

ja koko kesä meni supistetulla oh-

jelmalla. Syksyllä pystyimme silti 

aloittamaan melkein kaikki ryhmät, 

mutta etenkin kisapuolella on ollut 

jonkin verran nähtävissä motivaa-

tion puutetta. Ihmekös tuo, kun ei 

pääse kisoihin näyttämään ahkeran 

harjoittelun tuloksia! 

Yhdet kilpailut viime syksynä pää-

simme silti kokemaan, ja huikeat-

han niistä tuli, sillä Härmän Siskojen 

Safi ne-joukkue pääsi Jyväskylään 

huuhtomaan SM-kultaa! Etelän 

isoille seuroille tuli melkoisena yllä-

tyksenä, että jostain maakunnasta 

nousee joukkue haastamaan isom-

pia seuroja. Tästä huomaa, että kyllä 

täällä maallakin osataan! Valmennus 

on koko TeamGym-aikakauden ollut 

huippuluokkaa ja toivottavasti myös 

tulevaisuudessa pystymme sitä kai-

kille halukkaille tarjoamaan.

Koronan vaikutus näkyy myös 

perinteeksi muodostuneen talvi-

HÄRMÄN SISKOJEN

KAUSIJULKAISU 2020–2021

Toimituskunta:  . . . . . . . . . . . Tiia Huhtala, Heli Luoma,

Katri Kukkanen

Julkaisija: . . . . . . . . . . . . . . . .  Härmän Siskot ry

Painopaikka:   . . . . . . . . . . . . .  Waasa Graphics Oy, Vaasa

Painosmäärä: . . . . . . . . . . . . . 4000

Ulkoasu & sivunvalmistus: . .  Yrityspalvelu Ylinen Oy

Kuvat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Härmän Siskot
(mikäli ei muuta mainittu) 

TEKSTI  |  HELI LUOMA, PJ

Puheenjohtajan
terveiset 

näytöksen puutteena. Tämä etenkin 

hellyttävien pikkujumppareiden tai-

tojen esitysmahdollisuus korvattiin 

tänä vuonna videotallenteena, jon-

ka voit edelleen löytää mm. seuran 

nettisivuilta ja sosiaalisen median 

kanavista. Kaikki halukkaat pääsivät 

näyttämään salilla opittuja taitoja 

yhdessä muun ryhmän kanssa tur-

vallisesti koronarajoitusten sallimis-

sa puitteissa.

Uusia tuulia puhaltaa valmennuk-

sen saralla. Viime syksynä Härmän 

Siskot teki rohkean päätöksen, kun 

palkkasimme työntekijän, joka val-

mentaa kahta kilpajoukkuetta ja on 

ottanut myös ison vastuun harraste-

puolen ryhmistä. Tiia Huhtala hoitaa 

myös seuran juoksevia toimistotöitä. 

Työntekijämme panos jakautuu ke-

vään ja kesän aikana myös toisen 

seuran käyttöön, sillä Tiia alkaa ohja-

ta myös Alahärmän Kisan jalkapallon 

pelaajia. Tämän historiallisen yhteis-

työn toivomme antavan esimerkkiä 

muillekin alueen seuroille työnteki-

jän palkkaamista mietittäessä.

Tulevana syksynä astumme uuteen 

aikakauteen salimuutoksen myötä. 

Uudesta liikuntahallista on luvattu 

Härmän Siskoille alue, jonne saamme 

telineemme asetella. Toivottavaa on, 

että kaikki mahtuvat sopuisasti hallin 

tiloihin, sillä omat telineemme vaa-

tivat rekkakuormallisen verran tilaa, 

ja koko hallin varaajat tuskin kovin 

useasti tuota siirtourakkaa haluavat 

tehdä. Hieman vielä jännittää, kuinka 

usein joudumme väistämään isoja 

alueita vaativien lajien tieltä. Jos ja 

kun kaikki menee suunnitelmien 

mukaan, hallissa liikutetaan härmä-

läisiä (ja kauhavalaisia, järviseutulai-

sia, lapualaisia jne.) lapsia ja nuoria 

monessa eri lajissa yhtä aikaa, ja se-

hän on rikkautta jos mikä!

Lämmin kiitos vielä kaikille tämän 

lehden toteuttamiseen osallistu-

neille voimistelijoille, valmentajille, 

vanhemmille, johtokunnalle sekä 

tietenkin myös kaikille lehden teke-

mistä tukeneille yrityksille ja yhteis-

työkumppaneille! On ollut mieltä 

lämmittävää huomata, kuinka kaikki 

tämän lehden tekemiseen osallistu-

neet ovat halunneet tuoda oman pa-

noksensa yhteisömme hyväksi.

Toivotan kaikille oikein ihanaa, lii-

kunnallista kesää ja lujaa uskoa sii-

hen, että arki on pian sitä ihan taval-

lista arkea ilman rajoituksia! 



4

Iloa ja virkistystä voimistelusta jo vuodesta 1914

Meille voit tulla 

omatoimisesti 

ilman lähetettä 

tai lääkärin 

lähetteellä. 

Myös ilta-aikoja!

Härmän Siskot on TÄHTISEURA

lasten ja nuorten liikunnassa jo vuodesta 2017.
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S
uomalaisen voimistelun 

liittotoiminta starttasi 

125 vuotta sitten. Tänä 

päivänä monipuolisen 

lajin parissa viihtyy Suo-

men Voimisteluliiton jäsenseuro-

jen kautta 130 000 liikkujaa. Sa-

doista voimisteluseuroista ympäri 

maan löytyy kaiken ikäisille oma 

tapa liikkua. Lasten ja nuorten 

voimistelutunnit antavat hyvän 

pohjan myös muiden urheilulaji-

en harrastamiseen. Voimistelu in-

nostaa koko perheen elinikäiseen 

liikuntaan.

Ensi vuonna 
juhlitaan isosti

Voimistelun juhlavuosi aloittaa 

voimistelun uuden strategiakau-

den, jonka yhteisenä tavoitteena 

on laadukas lasten voimistelu. 

Juhlavuoden kohokohtana järjes-

tetään Helsingissä näytös ja kai-

kille avoimet voimistelun kokei-

lupisteet lauantaina 20.11.2021. 

Voimistelun juhlavuoden ajan 

seurat ja voimistelijat pyrkivät 

juhlimaan paikallisesti omien ryh-

miensä ja joukkueidensa kesken, 

mutta juhlavuoden huipennus ta-

pahtuu 9.–12.6.2022, kun 12 000 

voimistelijaa kokoontuu liikkeen 

ja voimistelun supertapahtumaan 

Gymnaestradaan Tampereelle.

Sinä olet tähti!

Hyvässä seurassa jokainen on 

tähti. 125-vuotisen toimintamme 

ytimessä ovat aina olleet liikkuji-

en ja urheilijoiden arkea pyörit-

tävät jäsenseurat. Myös seura voi 

kasvaa tähdeksi hakemalla Tähti-

seura-tunnusta, joka on osoitus 

laadukkaasta toiminnasta yh-

dellä tai useammalla toiminnan 

osa-alueella. Härmän Siskoilla 

on Tähtiseura-tunnus lasten ja 

nuorten voimistelusta. Kiitos elin-

voimaisille seuroille, innostaville 

vanhemmille ja ahkerille vapaaeh-

toisille. Yhdessä mahdollistamme, 

että harrastajat ja urheilijat saavat 

keskittyä täysillä omaan lajiinsa. 

Sytytetään tähtiä myös seuraavat 

125 vuotta.

Millainen on sinun 
onnittelutemppusi?

Haastamme harrastajat, kil-

pailijat, taustajoukot sekä kaikki 

voimistelusta kiinnostuneet on-

nittelemaan 125–vuotiasta suo-

malaista voimistelua. Näytä meille 

omat muuvisi, tanssikoreografi a 

tai mieleenpainuvin muisto jump-

patunnilta. Kuvaa oma voimiste-

lutervehdys ja jaa se someen #on-

nittelutemppu. Laitetaan yhdessä 

some täyteen liikettä! 

Edelläkävijyyttä
jo 125 vuotta

TEKSTI  |  TIINA SAULILA

Härmän Siskoilla on 

Tähtiseura-tunnus lasten 

ja nuorten voimistelusta. 

Kiitos elinvoimaisille 

seuroille, innostaville 

vanhemmille ja ahkerille 

vapaaehtoisille.
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WWW . S UOM ENMAA - AU TOT . F I

K-RAUTA M&T ERKINHEIMO
 ALAHÄRMÄ LAPPAJÄRVI KAUHAVA

 020 7619140 020 7619145 010 2356849

Haluatko mukaan toimintaan?

Tule ohjaajaksi!
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TEKSTI  |  SANNA HEDE

E
lokuussa 2020 Härmän 

Siskoissa aloitti seura-

työntekijänä Tiia Huh-

tala. Hän toimii seuran 

valmennuspäällikkönä 

harraste- ja kilpapuolella sekä ohjaa 

ryhmiä.

- Työnkuvani on ollut tähän asti 

hyvin monipuolinen ja mielenkiintoi-

nen. Valmennan kahta TeamGymin 

kilpajoukkuetta, Safi ireja ja Spiralseja. 

Lisäksi ohjaan kuutta eri harrasteryh-

mää. Illat vietän siis hyvin tiiviisti Pa-

lace-hallilla ja koulujen liikuntasaleil-

la. Aamupäivät teen kirjallisia töitä ja 

hoidan seuran juoksevia asioita, työn-

kuvaani kuuluu luonnollisesti paljon 

suunnittelu- ja kehitystyötä sekä yh-

teydenpitoa seuran johdon, ohjaajien/

valmentajien ja vanhempien kanssa, 

Tiia kuvailee työnsä sisältöä.

Tiialla on kattava ja monipuolinen 

liikuntatausta. Voimisteluryhmiä hän 

on ohjannut jo yläasteikäisenä ja 

käynyt ensimmäiset jumppaohjaaja-

koulunsa silloin. Pesäpallo oli vuosia 

iso osa elämää, Tiia (ent. Koivuniemi) 

on Suomen mestari vuosilta 2011, 

2012 ja 2013 yhdessä muun Lapuan 

Virkiän naisten superpesisjoukkueen 

kanssa.

- Olen kouluttautunut liikuntaneu-

vojaksi, urheiluhierojaksi ja koulun-

käynninohjaajaksi. Tässä elämän-

vaiheessa pienten lasten äitinä tämä 

Härmän Siskojen osa-aikaisena työn-

tekijänä toimiminen antaa mahdol-

lisuuden yhdistää urheilukokemuk-

siani, koulutuksiani sekä halua olla 

innostamassa ja mahdollistamas-

sa lasten ja nuorten liikunnan iloa. 

Härmän Siskoissa on hienoa se, että 

meiltä löytyy voimisteluryhmä joka 

ikäluokalle, niin harrasteryhmissä 

kuin tavoitteellisesti harjoittelevissa 

kilparyhmissä. Pienen paikkakunnan 

seuraksi valikoimamme on mielestä-

ni laaja, siitä on tietysti kiittäminen 

innokkaita ohjaajiamme, Tiia kertoo.

Työn alussa Tiia halusi saada ko-

konaiskuvan erilaisista seuran toi-

minnan osista. Tätä varten oli etsit-

tävä tarvittava tieto ja tuki itselle 

uusissa asioissa. Tiia onkin kokenut 

hienoksi huomata käytännön tilan-

teiden kautta, miten paljon seuran 

sisällä on tietoa ja taitoa sekä yh-

teistyöhalua näiden jakamiseen. 

Hän haluaa edistää yhteistyötä ja 

positiivista ilmapiiriä seuran sisällä 

jatkossakin. 

- Vielä enemmän aikaa haluaisin 

pystyä käyttämään ohjaajien ja val-

mentajien tukemiseen sekä yhteisen 

toiminnan kehittämiseen. Nyt kun työ 

alkaa olemaan tuttua, on helpompi 

hiljalleen ottaa uusia suunnitelmia 

työn alle, hän pohtii.

Tiia on osallistunut myös Voimiste-

luliiton koulutuksiin ja kertoo: - Itseni 

jatkuvaa kehittämistä valmentajana 

pidän erittäin tärkeänä. Voimisteluliit-

to on rakentanut toimivan koulutus-

ohjelman kehittymisen tueksi ja mie-

lenkiintoisia koulutuksia on tarjolla 

paljon.

Härmän Siskot liikuttaa viikoit-

tain noin kahtasataa lasta ja nuorta. 

Seuran tekevät seuran ihmiset, Tiia 

kuvaakin työnsä parhaita puolia seu-

raavasti:

- Parasta on ollut ehdottomasti se, 

että olen päässyt tutustumaan ihan 

valtavaan määrään ihania lapsia ja 

nuoria, heidän kanssaan toimiminen 

on tämän työn suola. Heiltä saan val-

tavasti energiaa, onnistumisen koke-

mukset ja kehittyminen saavat itselle-

kin aina hymyn huulille.

Parasta työssäni ovat 

ihmiset!

Seuratyöntekijä Tiia Huhtala 

nauttii nuorten parissa 

työskentelystä.
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Harrasteryhmien syyskausi alkaa viikolla 37, 

julkaisemme ryhmät elokuussa. 

Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja Instagramissa.
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Perheliikkari
Perheliikkarissa lapset liikkuvat yh-

dessä vanhemman kanssa.

Tämä ryhmä kokoontuu Hakolan 

koululla maanantaisin.

Perheliikkarin lasten mukaan har-

joituksissa tehdään kuperkeikkoja, 

juostaan lujaa, hypitään korkealle, 

lasketaan liukumäkeä, ryömitään 

tunnelista ja harjoitellaan käsillä-

seisontaa.

Lapset kertovat oppineensa jum-

passa karhunkävelyä, kuperkeikan, 

vauhtikuperkeikan, nostamaan kis-

sanhäntää ja kiipeämään puolapuilla.

Lasten mukaan parasta jumpassa 

on äiti, hyppiminen korkealta, ren-

kailla roikkuminen, kaverit ja lop-

puloru; ”Kivaa oli mulla, kivaa oli sul-

la, hiki taisi tulla, kiitokseksi vilkutan 

ja ensi kertaa odotan!” Loppulorun 

”ensi kertaa odotan” kohdassa lap-

si hyppäytetään ilmaan ja sekös on 

hauskaa!  

Asteroidit

Vauhdikas ryhmä 6-10-vuotiaille 

pojille. Ryhmässä harjoitellaan teli-

nevoimistelun perusliikkeitä, hyp-

pyjä, voimaa ja monipuolisesti ke-

honhallinnan taitoja. Liikuntaleikit ja 

energian purku kuuluvat myös tun-

nin kulkuun.

Asteroidien reippaat pojat tree-

naavat Palace-hallissa keskiviik-

koisin.

Poikien mukaan treeneissä pelleil-

lään, tehdään temppuja ja Parkouria 

sekä testataan kuinka paljon sääntö-

jä voi venyttää…

Harrastuksen parasta antia on 

temppuilut ja alkuleikit. 
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Viola ja Jarkko Huhtamäki

Alahärmä 06 4845 550

Kauhava 06 4340 190

www.harmanhammas.fi

Härmän Siskot liikuttavat myös aikuisia. 

Tutustu tarjontaan kotisivuillamme 

www.harmansiskot.fi !
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Telinetemppuilijat 

Ryhmä 1 noudattaa Voimisteluliiton Voi-

mistelukoulu-konseptia ja ryhmässä on 

käytössä voimistelupassit. 

Tämä ryhmä voimistelee Palace-hallissa 

maanantaisin.

Voimistelijat kertovat, että heidän har-

joituksissaan leikitään, venytellään, har-

joitellaan kärrynpyöriä, kuperkeikkoja ja 

spagaatteja sekä erilaisia hyppyjä.

Voimistelijoilta kysyttäessä he ilmoittivat 

oppineensa harjoituksissa kärrynpyörän, 

spagaatin, kuperkeikan ja käsilläseisontaa.

Telinetemppuilijoiden mielestä parasta 

voimistelussa on kaikki, etenkin hyppimi-

nen ja kärrynpyörät. 

Ryhmä 2 noudattaa Voimistelu-

liiton Voimistelukoulu-konseptia ja 

ryhmässä on käytössä voimistelu-

passit. 

Tämä ryhmä jumppaa Palace-hal-

lissa perjantaisin.

Voimistelijat kertovat, että heidän 

harjoituksissaan leikitään, voimistel-

laan, venytellään, harjoitellaan kä-

silläseisontaa ja kuperkeikkoja sekä 

kierretään tehtävärataa.

Voimistelijoilta kysyttäessä he il-

moittivat oppineensa harjoituksissa 

kärrynpyörän, hyppimään ja roikku-

maan.

Telinetemppuilijoiden mielestä pa-

rasta voimistelussa on temppuilut, 

radat ja trampoliinilla hyppiminen. 

Ryhmä 3 noudattaa Voimisteluliiton Voimistelukoulu-kon-

septia ja ryhmässä on käytössä voimistelupassit. 

Tämä ryhmä harjoittelee Hakolan koulun salissa maanantaisin.

Voimistelijat kertovat, että heidän harjoituksissaan leikitään 

banaanihippaa, tehdään voltteja, lasketaan liukumäkeä ja lei-

kitään leikkivarjolla.

Voimistelijoilta kysyttäessä he ilmoittivat oppineensa harjoi-

tuksissa kärrynpyörän, kuperkeikkoja ja lentokuperkeikan. 

Telinetemppuilijoiden mielestä parasta voimistelussa on leikki-

varjolla leikkiminen, voltit, radat, patsasleikki ja siltakaadot. Jum-

passa on ollut kivaa! 

Telinetemppuilijat on tarkoitettu 5-6-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Ryhmässä harjoitellaan telinevoimistelun alkeita, motoriikkaa sekä 
ryhmässä toimimista liikuntaleikkien avulla.
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Meijerintie 1, Kauhava

040 5066 819

• Sähköasennukset ja -suunnitelmat 

• Led-valaisimet (myös hallit ja maatalous) 

• Ilmalämpöpumput 

• Ilma-vesilämpöpumput 

• Aurinkopaneelit 

• Turkistarhojen lämpö- ja kylmäratkaisut 

• Maatalouden palovaroitinjärjestelmät

• TV-antenniasennukset

0400 663 441 •  0400 663 440

Huollata kasvot ja keho
FYSIOTERAPIALLA

& HIERONNALLA
 • lääkärin lähetteellä 30€/tunti

 • ilman lähetettä 35€/tunti

KOSMETOLOGIPALVELUILLA
 • ks. www.fysiosillanpaa.fi

Aleksandra, Jaakko, Elisa, Päivi, Tuomas 

ja lisäksi uutena Sofia
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Laadukkaat ja turvalliset kuljetukset 
 kaikenkokoisille ryhmille, lähelle ja kauas.

Sukkelissa jumppaavat 3-4-vuo-

tiaat tytöt ja pojat ilman vanhem-

piaan. Ryhmässä harjoitellaan 

liikkumisen perustaitoja ja kehon 

hahmottamista liikuntaleikkien ja 

telinevoimistelun alkeiden avulla. 

Sukkelat jumppaavat Palace-hal-

lissa keskiviikkoisin.

Sukkelat kertovat, että heidän har-

joituksissaan jumpataan, tehdään 

kuperkeikkoja, pompitaan ja teh-

dään hyppyjä.

Jumpparit kertoivat oppineensa 

kuperkeikan puomilla, spagaatin, 

keilaamista ja tasapainoilua.

Jumpassa on ollut parasta pitkä 

trampoliini, pieni trampoliini ja noja-

puilla roikkuminen. 

Sukkelat
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  KONEELLINEN HAKKUU JA LÄHIKULJETUS
• energiapuun korjuu

• murske- ja hiekkakuljetukset

  KAIVINKONETYÖT
• metsäpohjan muokkaukset

• kunnostusojitukset

• kannon nostot - energiapuu-giljotiini

• ym

www.metsakoneurakointi.fi  |  Jorma Hirsimäki • 040 0192 145
jp.metsankoneurakointi@netikka.fi

WWW . K UN TO K E I D A S . F I WWW . P E L LON . F I

Haluatko mukaan toimintaan?

Tule ohjaajaksi!
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Telinetähdet 7-8-vuotiaille tytöille ja 

pojille tarkoitettu harrasteryhmä, jossa 

harjoitellaan telinevoimistelun perus-

liikkeitä liikuntaleikkejä unohtamatta.

Ryhmä noudattaa Voimisteluliiton 

Voimistelukoulu-konseptia ja ryhmäs-

sä on käytössä voimistelupassit.

Telinetähdet treenaavat Palace-hal-

lissa maanantaisin.

Telinetähdet kertovat, että heidän 

harjoituksissaan tehdään kärrynpyöriä 

ja kuperkeikkoja, ollaan trampoliinira-

dalla, leikitään, harjoitellaan erilaisia 

hyppyjä, pelataan erilaisia palloleikke-

jä, ollaan viestiä ja suoritetaan temp-

purataa.

Voimistelijat kertovat oppineensa 

kaikenlaisen lisäksi kärrynpyörän, taka-

perin kuperkeikan ja uusia venytyksiä. 

Voimistelussa on parasta leikkiminen, 

kärrynpyörä, ryhmähenki ja kaverit. 

Telinetähdet

Solar on telinevoimistelun harras-

teryhmä 8-15 vuotiaille, jonka harjoi-

tukset koostuvat alkulämmittelystä, 

voimaharjoituksista, venyttelystä ja 

lajitaidoista. Monipuolisuutensa an-

siosta telinevoimistelu sopii muiden 

lajien alkeis- ja oheisharjoitteluksi.

Ryhmä noudattaa Voimisteluliiton 

Voimistelukoulu-konseptia.

Solarit harjoittelevat Palace-hallissa 

maanantaisin.

Voimistelijat kertovat tekevänsä 

treeneissään lämmittelyä, monipuo-

lisesti temppuja ja venyttelyjä.

Harjoituksissa on opittu puolivolt-

ti ja vähän kaikkia liikkeitä sekä te-

kemään paremmin jo aikaisemmin 

opittuja vanhoja liikkeitä.

Voimistelussa parasta on lämmit-

telyt, kavereiden kanssa harrastami-

nen, temput ja se, että niitä voi tehdä 

läpi vuoden. 

Voimistelijoiden mukaan treenei-

hin on kiva tulla ja apinahippa on 

lempparihippa. 

Solar
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Harrasteryhmien syyskausi alkaa viikolla 37, 

julkaisemme ryhmät elokuussa. 

Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja Instagramissa.
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Silver on telinevoimistelun 7-12-vuotiaille suunnattu harras-

teryhmä, jonka harjoitukset koostuvat alkulämmittelystä, voi-

maharjoituksista, venyttelystä ja lajitaidoista. Monipuolisuu-

tensa ansiosta telinevoimistelu sopii muiden lajien alkeis- ja 

oheisharjoitteluksi.

Ryhmä noudattaa Voimisteluliiton Voimistelukoulu-konsep-

tia ja ryhmässä on käytössä voimistelupassit.

Silverit harjoittelevat Palace-hallissa keskiviikkoisin.

Voimistelijat kertovat, että heidän harjoituksissaan voimis-

tellaan, tehdään temppuja, leikitään, tehdään voltteja, arabia-

laisia, kieppejä, kärrynpyöriä, fl ikkejä, käsilläseisontaa ja -käve-

lyä, päälläseisontaa ja spagaatteja.

Harjoituksissa on opittu tekemään paremmin voltti ja kieppi 

sujuu tosi hyvin. On opittu seisomaan käsillä ja uudet voimiste-

luliikkeet ovat tulleet tutuiksi.

Voimistelussa parasta on temput telineillä, kaverit ja KAIKKI! 

Silver

Freegym on kouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattu har-

rastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymissä 

yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tär-

keintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu unohtaen 

kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Freegymiä voi tehdä 

ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta sisällä saleissa tai 

ulkona.

Freegym kokoontuu Palace-hallissa perjantaisin.

Freegymiläiset tekevät tunneilla temppuja, parkouria, erilai-

sia voltteja, venyttelyjä ja lämmittelyleikkejä.

Voimistelijat ovat oppineet harjoituksissa mummovoltin, 

seinävoltin ja seinäkiipeilyä, puomilla tasapainoilua, nojapuu-

temppuja ja vapaapudotuksen.

Voimistelussa on parasta voltit, trampoliinilla hyppiminen, 

fl ikut, jumppakaverit ja kärrynpyörien tekeminen. 

Freegym

Kouluikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettu rento tanssiryh-

mä, jossa jammaillaan hip-hop- ym. tanssimusiikin tahdissa 

osallistujien omien mieltymysten mukaisesti. Samalla opitaan 

uusia koreografi oita ja kehitetään lihaskuntoa.

Ryhmä harjoittelee Härmän lukion liikuntasalilla perjan-

taisin.

Tanssiharjoituksissa lämmitellään, harjoitellaan koreografi oi-

ta ja venytellään. Lisäksi harjoitellaan erilaisia tanssillisia liikkei-

tä, kuten hyppyjä ja piruetteja. Tanssiharjoituksissa on opittu 

uusia hyppyjä ja koreografi ota.

Tässä ryhmässä parasta on tanssiminen ja kaverit. 

3.–9. lk tanssiryhmä
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www.kauhavanvuokra-asunnot.fi

Paikalliset uutiset -
läheltä ja kaukaa

komiat.fi

• Vaihtolavojen vuokraus

• Sako- ja likakaivojen  

 tyhjennykset

• Lumi- ja hiekoitustyöt

• Niittomurskaintyöt

• Muut traktorityöt

HÄRMIEN ALUE

URAKOINTI 
PERÄMÄKI

044 2570 390

Siivouspalvelu 

040 5143 460

Kiinteistöhuolto 

0400 931 556
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Stella

Stella on esikilparyhmä, jossa valmistau-

dutaan siirtymään kilpavoimistelu-uralle 

joko telinevoimistelussa tai TeamGym-jouk-

kueessa. Ryhmän tarkoituksena on tutus-

tuttaa voimistelijat säännölliseen ja tavoit-

teelliseen harjoitteluun. 

Jumpparit ryhmään on valittu taitotes-

tien perusteella.

Stellat harjoittelevat Palace-hallissa kes-

kiviikkoisin ja perjantaisin.

Harjoituksissa venytellään, voimistel-

laan ja tehdään liikkeitä mm. trampetilla ja 

volttiradalla.

Stellan jumpparit kertovat oppineensa 

harjoituksissa pudotusvoltin jaloilleen ja 

kehittyneet muissa liikkeissä paremmiksi.

Voimistelussa parasta on telineet ja tem-

put. Jumpassa on kivaa! 

Safi irit

Safi irit nousivat kaudella 2020–2021 

TeamGymin 1. luokkaan, tätä ennen he ovat 

harjoitelleet esikilparyhmässä.

Safi irit harjoittelevat Palace-hallilla kolme 

kertaa viikossa.

Safi irit kertovat, että heidän harjoituksis-

saan leikitään alkulämmittelynä, tehdään 

temppuja, harjoitetaan voimia ja venytel-

lään. Tempuista mainitaan fl ikit ja voltit, 

esim. kierrevoltit. 

Lisäksi treenataan tanssillista vapaaohjelmaa.

Harjoituksissa on opittu fl ikki, puolivoltti, 

suora- ja taittovoltti sekä kehitytty käsilläsei-

sonnassa.

Parasta Safi ireissa on temput, hyvä ryhmä-

henki ja kaverit! 
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Sadira-joukkue kilpailee 3. luokassa kaudella 

2020-2021. Jumpparit ovat syntyneet vuosina 

2006-2009 ja suurin osa heistä kilpailee neljättä 

vuotta TeamGymissä.

Sadirat harjoittelevat Palace-hallilla kol-

mesti viikossa. Harjoituksista yksi on vapaa-

ohjelman treeni ja kaksi telinetreeniä.

Voimistelijat kertovat, että heidän har-

joituksissaan harjoitellaan eri telineillä, 

vahvistetaan lihaskuntoa ja harjoitellaan 

vapaaohjelmaa.

Tällä kaudella Sadirat kertovat oppi-

neensa kokokierteen taakse, taittotuplan, 

tuplavoltin kerällä, puolivoltti suorapuolik-

kaan ja muita vaativampia voltteja. Lisäksi 

he kertovat oppineensa käyttämään mieliku-

vaharjoittelua hyväkseen.

Parasta voimistelussa on joukkue, onnistumi-

nen, kisat ja uudet liikkeet. 

Spirals

Spirals-joukkue aloitti toimin-

tansa syksyllä 2017.

Kaudella 2020-2021 joukkue kil-

pailee TeamGymin 2. luokassa.

Spiralsit harjoittelevat Palace-hal-

lilla kolmesti viikossa.

Voimistelijat kertovat, että hei-

dän harjoituksissaan lämmitellään, 

tehdään voimaharjoituksia, harjoi-

tellaan trampetilla ja volttiradal-

la, treenataan vapaaohjelmaa ja 

venytellään. Tempuista mainitaan 

fl ikki, puoli- ja kierrevoltti. 

Harjoituksissa on opittu koko-

kierteitä, spagaatti, arabifl ikki, 

kuperkeikka, leuanveto ja vatsa-

vetoja.

Parasta voimistelussa on kaverit, 

joukkue, leirit, kisamatkat ja kisat, 

unohtamatta valmentajia ja seu-

raa! 

Sadira
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Stars

Stars-joukkue kilpailee TeamGy-

min 4. luokassa.

Starsit harjoittelevat neljä kertaa 

viikossa.

Harjoituksissa käydään läpi vapaa-

ohjelmaa, harjoitellaan trampetilla ja 

volttiradalla, tehdään voimaharjoit-

telua sekä liikkeiden vaikeusosien 

harjoitteita. Kaikkiin treeneihin kuu-

lu tietysti myös lämmittelyt ja venyt-

telyt.

Harjoituksissa on kerrattu paljon 

jo aikaisemmin opittuja liikkeitä ja 

temppuja. Kertauksen myötä on 

jotkut voimistelijat päässeet yli van-

hoista peloistaan.

Parasta voimistelussa on joukkue, 

kisat, leirit ja hyvä joukkuehenki. 

Safi ne
Safi nen joukkue kilpailee TeamGymin 

6. luokassa ja on hallitseva TeamGym 

nuorten naisten suomenmestari!

Safi ne harjoittelee 4-5 kertaa vii-

kossa. Harjoituksissa tehdään temp-

puja telineillä sekä tanssillista va-

paaohjelmaa. Harjoitukset sisältävät 

voimaharjoittelua, kehonhuoltoa 

ja tekniikkaharjoittelua juoksuun ja 

temppuihin.

Tämän kauden harjoituksissa on 

opittu uusia vaikeampia liikkeitä, ku-

ten trampetilla kierretuplia ja volt-

tiradalla taaksetuplia. Liikkeisiin on 

tullut lisää puhtautta ja kehonhallinta 

on kehittynyt. Voimistelijat kertovat 

kehittyneensä toimimaan paremmin 

yhdessä joukkueena.

Parasta voimistelussa on joukkue 

ja kisat. Voimistelu antaa hyviä eväitä 

elämään mm. taitoa toimia ryhmässä 

sekä kestämään paineita eri tilanteissa. 

TeamGymin positiivinen luonne näkyy 

sen harrastajissa sekä kisatilanteissa.

Safi nen joukkueesta kolme voimis-

telijaa kuuluu TeamGymin juniorei-

den maajoukkueeseen. 
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Tarpeisiisi räätälöityjä 

robotti- ja automaatioratkaisuja

 

w w w.robia.f i ma-la 7-22 su 9-22
Alahärmä, Ylihärmä

PALVELEMME:
MA-PE 9–17 • LA 10–14

(06) 484 8888 
WWW.ALAHARMANAPTEEKKI.FI
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S
afi ne on ollut koossa jo 

monta vuotta, mutta tällä 

kokoonpanolla on treenattu 

viimeiset kaksi vuotta ah-

keraan tahtiin. Harrastus on 

alkanut monella jo 3 vuoden ikäisenä 

harrasteryhmistä vanhempien toi-

mesta ja vähän vanhempana kaverei-

den innoittamana.

Joukkueemme harjoittelee neljä 

kertaa viikossa 2–2,5 tuntia kerral-

laan. Aktiivinen harjoittelu on kar-

sinut muut harrastukset ja sitoutu-

minen lajiin vie paljon vapaa-ajasta. 

Arkea täytyy suunnitella treenien 

mukaan. Motivaatiota treenaamiseen 

löytyy uusien liikkeiden oppimisesta 

ja taitojen näyttämisestä, hyvästä 

joukkuehengestä ja kannustavista 

valmentajista. Tärkeä osa kilpavoi-

mistelua ovat kisat ja niissä onnistu-

minen. Tässä lajissa on mahdollisuus 

kehittyä koko ajan paremmaksi voi-

mistelijaksi.

Voimistelun myötä olemme op-

pineet tulemaan toimeen erilaisten 

ihmisten kanssa, omaksuneet ter-

veelliset elämäntavat, kasvattaneet 

kärsivällisyyttä ja paineensietokykyä. 

Olemme myös kasvaneet ihmisinä 

sekä oppineet toimimaan ryhmässä.

Kultakuntoon pääsimme hyvällä 

yhteishengellä, motivaatiolla, into-

himolla ja ahkeralla treenaamisella. 

Kilpailimme samassa sarjassa nimek-

käiden ja isojen seurojen kanssa, joten 

suomenmestaruus tuli täytenä yllä-

tyksenä meille, mutta sen saavuttami-

nen on ikimuistoista koko joukkueelle. 

Vaikka meillä on pieni kokoonpano, 

saimme silti mahtavan kisan, jolla an-

saittiin suomenmestaruus. 

Seuraavaksi tavoitteenamme on 

siirtyminen aikuisten sarjaan ja ko-

vempitasoisiin kilpailuihin. Kotisalilla 

jatkamme ahkeraa treenaamista ja 

vaikeampien temppujen harjoittelua.

Safi nessa kilpailee 7 jumpparia: 

Aliisa Hakomäki, Iiris Ikola, Lotta 

Ikola, Hertta Luoma, Säde Mikko-

nen, Vilma Paussu ja Iida Sainio. 

Valmentajina toimivat Eveliina 

Hakomäki, Sofi a Sillanpää ja Aura 

Lillbacka. 
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YHTEISTYÖSSÄ
lasten liikunnan puolesta

H
ärmän Siskojen Katri Kuk-

kanen ja AK jalkapallon 

valmennuspäällikkö Tommi 

Mäki huomasivat keskuste-

luissaan, että seurojen tavoitteet lasten 

liikunnan ja liikuntamahdollisuuksien 

edistämisessä ovat varsin samanlaiset. 

Seurat ovat tehneet koulutusyhteistyötä 

jo useamman vuoden ajan, mutta myös 

lajien valmennuksessa oli yhteneväi-

syyksiä. 

”Yhteistyön tavoitteena on saada ala-

härmäläiset lapset liikkumaan. Molem-

mat lajit ovat kohdanneet etenkin kausien 

taitekohdissa harrastuksen lopettamista 

ja yhteistyön avulla tähänkin yritetään 

löytää ratkaisua. Liikunnan pitäminen 

mukana lasten arjessa on molempien seu-

rojen tekemän työn ydin”, tiivistää Tommi 

Mäki yhteistyön ajatuksen.

Voimistelu on lajina sellainen, että se 

toimii erinomaisena oheisharjoittelu-

na kaikissa lajeissa, ja Härmän Siskojen 

ryhmissä liikkuukin useita nuoria, joiden 

päälaji on yleisurheilu, pesäpallo, lento-

pallo tai jalkapallo, vain muutamia ylei-

simpiä mainitaksemme. 

Pilottiryhmästä hyviä 
kokemuksia

Härmän Siskojen seuratyöntekijän 

palkkaaminen mahdollisti yhteistyön laa-

jentamisen ja tämän kauden on v. 2013 

syntyneiden poikien jalkapallojoukkue 

treenannut telinesalilla Tiia Huhtalan

ohjauksessa säännöllisesti viikoittain. 

Muut joukkueet ovat käyneet telinesalilla 

treeneissä joitakin kertoja. 

Ensi kaudelle tavoitteena on laajentaa 

säännölliset treenit koskemaan kaikkia 

ikäluokkien 07–12 joukkueita ja tehdä 

niistä tiiviimmän osan talvikauden har-

joittelua. Telineharjoittelulla voidaan ke-

hittää jalkapalloilijoiden kehonhallintaa, 

ketteryyttä ja lihaskuntoa. Lisäksi se on 

hauskaa vaihtelua pallolliselle harjoit-

telulle, sillä telinesali tarjoaa turvalliset 

puitteet temppujen ja volttien tekemi-

seen.

Kokemukset yhteistyöstä ovat vas-

tanneet odotuksiin. Pilottijoukkueen 

valmentaja Marko Mäkinen kertoo, 

että pojat ovat tykänneet harjoittelusta 

telinesalilla juuri omassa porukassaan. 

Telineharjoittelun tavoitteena onkin ol-

lut, että ryhmän yhteishenkeä pystytään 

ylläpitämään myös talven ajan ja kaik-

kien harrastajien taidot pääsevät kehit-

tymään monipuolisesti. 

Kesällä yhteistyö viedään ulos peliken-

tälle, kun Härmän Siskojen seuratyönte-

kijä siirtyy kesäkauden ajaksi auttamaan 

AK:n jalkapalloryhmien ohjauksessa. La-

jien valmennustarpeen painottuminen 

eri vuodenajoille mahdollistaa yhteisen 

valmentajaresurssin käytön.  

Härmän Siskot ja Alahärmän Kisan jalkapallojaosto sopivat 

valmennusyhteistyöstä viime syksynä ja kuluneen kauden aikana 

ensimmäiset pilottiryhmät ovat olleet toiminnassa. Yhteistyön taustalla 

on seurojen halu toimia härmäläisten lasten liikunnan hyväksi ja 

valmennuksesta löytyi mahdollisuuksia synergioiden hyödyntämiseen.

TEKSTI JA KUVAT | KATRI KUKKANEN
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Psykologi- ja psykoterapiapalvelut Heli Nurmi

Kimmo & Matti Mäki Ay

Laiteko Oy

Härmän kukkapalvelu ja hautaustoimisto

Talvitien turkistarha Oy

Piglet Oy

Temeran Oy

LVI-Övermark Ky

Jääskän Loma Oy

Voltin Peltikeskus Oy

Härmäläänen Hunaja

Keskisen putkiasennus

Parturi-Kampaamo Margit

Sähköasennus Aarre Mäki Oy

K-Market Härmä

Turkistarha Jukka Luoma Oy

Tili- ja yrityspalvelu Lehtinen Oy

Alahärmän Lions Club ry

Mekin tuemme Härmän Siskoja!

Tykkää meistä myös 

facebookissa ja Instagramissa

#harmansiskot
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Suomalainen urheilu loistaa 

Tähtiseuroissa.
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Jalat maassa,
tavoitteet korkealla.


