
 
 
 
 

 
 
TTNV osallistuu Voimisteluliiton järjestämään suurtapahtumaan – Gymnaestrada 9.-12.6.2022! 
Ensi kesänä järjestetään Suomen liikuttavimmat festarit, kun yli 12 000 voimistelijaa valtaa 
Tampereen. Luvassa on näytöksiä, kokeilupisteitä, kaupunkilavaesityksiä, lajien omia kilpailuja 
sekä kenttänäytökset Ratinan Stadionilla. Sitovat ilmoittautumiset tulevan kesän 
suurtapahtumaan kerätään tammikuussa. Oletko sinä mukana ensi kesän Gymnaestradassa 9.-
12.6.2022? 
 
Lue lisää tapahtumasta TTNV:n nettisivuilta: www.ttnv.fi/gymnaestrada-2022 tai viralliselta 
tapahtumasivulta: www.gymnaestrada.fi 
 
TTNV on mukana seuraavissa näytöksissä: (4 päivän passi) 

o Avajaiset 
o Kenttäohjelmat 

o 7-12-vuotiaiden ohjelma - Jos kuussa voisi tanssia 
o 12-18-vuotiaiden ohjelma - Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi? 
o Yli 15-vuotiaiden ohjelma - Ystäväni, elämäni 

o Päätösnäytös 
 
Avajaisissa vaatetuksena on TTNV:n edustustakki tai kannattajahuppari, sekä kenttäohjelmissa 
puku tai myöhemmin määritellyt vaatteet. 
 
Gymnaestradaan liittyvät kustannukset: 

o 4 päivän passi:  85€ lapset (2006-2015-syntyneet) / 108€ aikuiset 
o Lisenssi: kaikilla on Kilpa A/B tai Stara lisenssi, eli tätä ei tarvitse erikseen ostaa 
o Ateriat: omat eväät, ei erikseen maksua 
o Majoitus: oma majoitus, ei erikseen maksua 
o Puku & Välineet 

o A- ja F-ikäkausi: puku 60€ ja väline 6,50€ 
o D- ja Z-ikäkausi: puku 65€, ei välinettä 
o Fionat ja aikuiset: viitta & vyö 60€, pitkähihainen musta paita 25€ (ei logoja), 

mustat kiiltäväpintaiset trikoot 20€ 
o TTNV jäsenmaksu 15€ 2008 tai myöhemmin syntyneet / 25€ aikuiset (jos voimistelet 

TTNV joukkueessa tätä ei tule erikseen) 
o 9.4. kenttäohjelman yhteisharjoitus Vantaalla  

o Bussi arvio 20€/ henkilö, tarkentuu myöhemmin 



o Treenimaksu: A-, F-, D- ja Z-ikäkaudet n.7 treeniä 60€, Fionat & aikuiset n.5 treeniä 
40€ (sis. pakollisen huoltajan tapahtuman aikana) 

 
Kokonaishinta: 

o A- ja F-ikäkausi: 231,5 €; D- ja Z-ikäkausi: 210 €; Fionat ja aikuiset 253 € (tarkentuu 
kun pukutilaus tehty, tässä laskettu viitta, vyö ja paita) 

o TTNV:n voimistelijoille lisäksi n. 30 € pukuavustus / osallistuja. Lopullinen 
pukuavustussumma määräytyy ilmoittautuneiden mukaan. 

 
Mikäli joukkue osallistuu lajikilpailuihin tapahtumaviikonlopun aikana eikä pääse osallistumaan 
kenttäohjelmaan, niin maksettavaksi tulee vain Gymnaestrada-passi. 
 
Gymnaestradaan ilmoittautuessa tulee tehdä joukkueenjohtajan lähettämä virallinen 
tapahtumailmoittautuminen sekä lisäksi ilmoittautuminen TTNV:n nettisivuilta. Alta löydät 
ohjeet viralliseen tapahtumailmoittautumiseen: 
 

 
 



 
 

 

 



 

 


