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Taustatietoa joukkuevoimistelusta ja suomalaisten menestyksestä 
 
 
Joukkuevoimistelun sydän on suomalaisessa naisvoimistelussa. Lajin juuret löytyvät Suomesta, mutta lajin 
levittäytyessä ympäri maailmaa naisvoimistelusta on kasvanut vaativaa ja elämyksellistä kansainvälistä 
huippu-urheilua. 
 
Lajin maailmanmestaruuskilpailuja on järjestetty vuodesta 2000 lähtien. Suomi on voittanut 
joukkuevoimistelun MM-mestaruuden kymmenen kertaa. Vuosina 2001, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2016, 2018 ja 2019 maailmanmestaruus on mennyt suomalaisten kilpailijoille, useimmiten Venäjälle. 
 
Suomella on naisten sarjasta 10 kultamitalia, seitsemän hopeaa ja neljä pronssia 
maailmanmestaruuskilpailuista. Suomen kovimmalla kilpailijalla Venäjällä on puolestaan kahdeksan kultaa, 
kuusi hopeaa ja 10 MM-pronssimitalia. 
 
Ensimmäinen nuorten maailmanmestaruuskilpailu järjestettiin vuonna 2005. Nuorten sarjassa Suomella on 
kuusi MM-kultaa, seitsemän hopeaa ja neljä pronssia. Venäjä on napsinut myös nuorten sarjassa eniten 
MM-mitaleita: yhdeksän kultaa, kuusi hopeaa ja kuusi pronssia.  
 
Joukkuevoimistelun MM-mitaleita yhteenlaskettuna on kahminut eniten Venäjä (45 mitalia). Suomi on saanut 
yhteensä 38 MM-mitalia ja kolmantena ”pistepörssissä” tulee Viro yhteensä 12 mitalilla (kaksi MM-kultaa, 
neljä hopeaa ja kuusi pronssia).  
 
 
Joukkuevoimistelun kehitys pähkinän kuoressa 
 
1995  Suomi esitteli kansainväliselle voimisteluväelle uuden lajin, joukkuevoimistelun, Berliinin 

kansainvälisessä Gymnaestrada-tapahtumassa. Päätettiin ryhtyä järjestämään kansainvälisiä 
kutsukilpailuja vuosittain. 

 
1996  Ensimmäiset kansainväliset kutsukilpailu järjestettiin Suomessa, Helsingissä. 
 
2000  Ensimmäiset joukkuevoimistelun MM-kilpailut Helsingissä. Voiton vei jyväskyläläinen  
  Campuksen Koonto. 
 
2003  Joukkuevoimistelun kansainvälinen liitto IFAGG perustetaan. 
 
2005  Ensimmäiset nuorten maailmanmestaruuskilpailut järjestetään. 
 
2006  MM-kilpailut Tampereella SunSvoli-suurtapahtuman yhteydessä. MM-mestaruus tuli jälleen  
  Suomeen, tällä kertaa Olarin Voimistelijoiden Dynamot-joukkueelle. Kyseinen joukkue on  
  voittanut suomalaisista joukkueista eniten MM-mestaruuksia (kultaa neljästi). 
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2013  MM-kilpailut Lahdessa, SunLahti-suurtapahtuman yhteydessä. MM-mestaruuden vei Venäjän  
  Madonna-joukkue, jolle Suomen OVO Team hävisi pienimmällä mahdollisella pistemäärällä,  
  0,05 pistettä. 
 
2015  Suomi palaa lajin MM-mestariksi Tampereen Voimistelijoiden Minettien napatessa samaisella  
  pienimmällä mahdollisella pistemäärällä eli vain viiden sadasosapisteen erolla kullan Venäjän  
  Expressialta. 
 
2016  Joukkuevoimistelun ensimmäiset EM-kilpailut Tartto, Viro. Lajin historian ensimmäinen EM- 

mestaruus voimistellaan Suomeen Tampereen Voimistelijoiden Minettien ansiosta.  
 
2017  Joukkuevoimistelun MM-kilpailut Helsingissä, jossa Suomi nappasi neljä tarjolla olleesta 

kuudesta MM-mitalista. Naisten sarjassa voiton Venäjän Expressiasta 0,05 pisteen erolla 
nappasi Tampereen Voimistelijoiden Minetit. 

 
2020  MM-kilpailut jäivät ensimmäisen kerran järjestämättä maailmanlaajuisen 

koronaviruspandemian vuoksi. 
 
2021 Suomi isännöi viidettä kertaa joukkuevoimistelun MM-kilpailuja. Maailmanmestaruuskilpailut 

voimistellaan 19.-21.11.2021 Helsingin jäähallissa. 


