
 

 

KILPARYHMIEN SYYSTIEDOTE 2022 
 
1. SYYSKAUDEN KILPAILU- ja LEIRIAIKATAULUT 
 

• 30.9.-2.10. Kilpailut, Tuusula – Kaikki kilpa- ja MJ-linjan voimistelijat  
• 7.-9.10. JunnuGym ja joukkue-SM kilpailut, Turku (Kilpeilevat luokat: D, E, F, G ja 

SM) 
• 14.-16.10. MJ1 ryhmän kisamatka Osloon 
• 14.-16.10. Kilpailut, Espoo – Kilpalinjan B, C ja D-luokat 
• 17.-20.10. Seuran syyslomaleiri Kuortaneella 
• 28.-30.10. Kilpailut, Kauniainen – Kaikki kilpalinjan voimistelijat  
• 11.-13.11. Kilpailut, Tampere – Kaikki kilpalinjan voimistelijat 
• Kilparyhmien joulujuhlat järjestetään alustavasti 22.12.  

 
Kaikkien kilpailuiden ja leirien ilmoittautumislinkit tulevat MyClubiin. Kilpailuiden 
ilmoittautumis-DL on viimeistään 2 vkoa ennen kilpailua (tämä vaihtelee 
kilpailukohtaisesti) ja seuran syyslomaleirille tulee ilmoittautua viimeistään 18.9.!  
 
Seuramme hoitaa aina kaiken kanssakäymisen kilpailuita järjestävän seuran kanssa. 
Kilpailuihin liittyvissä kysymyksissä kääntykää ryhmänne vastuuvalmentajan puoleen, joka 
hoitaa tarvittavan koordinoinnin kilpailujärjestäjän kanssa. Kilpailumaksut hyvitetään vain 
lääkärin tai sairaanhoitajan todistusta vastaan.  
 
Kilpailumaksut pysyvät ennallaan 40€/kilpailu. Leirin hinta matkoineen täysihoidolla on 
330€.  
 
Liiton leirityksistä informoidaan erikseen voimistelijoita, jotka kuuluvat leireileviin ryhmiin. 
Kaikkien voimisteluliiton alaisten leirin (Alueminorit, Minorit, Bemarit, B- ja A-mj) 
ilmoittautumisista vastaa syyskaudella Kira. 
 
 
2. KILPAILULISENSSIT 
 
Kaikkien kilpailevien voimistelijoiden tulee säilyttää tunnukset vanhaan jäsenrekisteriin 
Hoikaan. Uuden kauden kilpailulisenssit hankitaan edelleen Hoikan kautta. Lisenssikausi 
vaihtuu 1.9.2022. Emme pysty ilmoittamaan voimistelijoita kilpailuihin ilman 
voimassaolevaa lisenssiä! Hoidattehan tämän ajoissa kuntoon! 
 
Muistattehan myös, että kilpailutoiminnan kattava vakuutus on oltava voimassa joko 
omana tai lisenssin mukana ostettuna. Uudet kilpailijat saavat lisäinfoa kilpailemisesta 
elokuun aikana.  
 
 
3. VAATE/VARUSTEHANKINNAT 
 
Seuran uudet verryttelyasut tulevat tilattaviksi lähiaikoina TeamPlacen kautta. Ohjeet 
tilauksiin lähetetään erikseen viikolla 33.  
 
 
 
 
 



 

 

4. TALKOITA ja UUSI SALI  
 
20.8. LA – Siivoustalkoot Veskulassa! Veskulassa tarvitaan apua perusteelliseen 
siivoukseen. Siivoaminen tapahtuu klo 9:00 alkaen. Ilmoittautuminen talkoisiin viestillä 
Pirkolle 050-5678662. 
 
Syyskuun lopulla/lokakuun alussa pääsemme muuttamaan uuteen saliin. Toimintamme on 
silloin noin viikon tauolla. Näiden päivien aikana tarvitsemme kaiken mahdollisen 
talkooavun muuton sujuvoittamiseksi. Tarkempi muuttoaikataulu vahvistuu myöhemmin.  
 
Syyskuussa vanhassa Veskulassa harjoittelee kilparyhmien lisäksi kaikki seuran 
harrasteryhmät. Kilparyhmäläisille saatetaan järjestää syyskuun aikana myös muuta 
oheis/korvaavaa treeniä. Telineillä käytettävä aika tulee olemaan syyskuun ajan erittäin 
rajallinen. Toivomme kaikilta erityistä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä muuttokuukauden 
aikana.  
 
5. AAMUHARJOITTELU 
 
MJ1-3 sekä KILPA 1 ryhmäläisille avoimia aamuharjoituksia järjestetään tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7:45-9:45. Tiistain aamutreenit järjestään aina, mutta 
keskiviikon ja perjantain harjoitukset pidetään osallistujamäärän mukaan.  
 
Syyskuun aikana suosittelemme kaikkien hyödyntävän aamuharjoittelua. Veskulassa 
harjoittelee syyskuussa kaikki harrasteryhmät, joten harjoitustila arki-iltoina on hyvin 
rajallista!  
 
6. LOMAT 
 
SYYSLOMA VKO 42 17.-23.10. Kilparyhmille ei järjestetä harjoituksia syyslomalla 
Veskulassa. (Kuortaneen leiri 17.-20.10.) 
 
JOULULOMA 23.12.2022-1.1.2023 
 
7. KAUSIMAKSUT 
 
MyClubissa tehdyt laskut ohjautuvat automaattisesti Visma Finance Solutions Oy:n 
maksuvalvontajärjestelmään. Visma Finance Solutions Oy hoitaa maksuvalvonnan, 
mahdolliset maksumuistutukset ja tarvittaessa perintätoimet seuran puolesta. Laskut 
luodaan ja lähetetään edelleen seuran toimesta. 
 
Mikäli haluat lisää maksuaikaa laskuille, ole yhteydessä laskutukseen 
vsku.laskutus@gmail.com ennen laskun erääntymistä. Maksukehotuksen saatuasi sinun 
tulee hoitaa laskutukseen liittyvät asiat suoraan Visman kanssa (yhteystiedot laskulla). 
 
Infoa kilparyhmien kausimaksuista löydät seuramme nettisivuilta. vsk-u.net/kilparyhmat/ 
Maksuja koskevissa asioissa olettehan yhteydessä Pirkkoon, Pirkko Haapala 
0505678662, vsku.laskutus@gmail.com 
 


