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Ohjelmakohtainen esittely
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Yhteystietoja



World Gymnaestrada Amsterdam

• Maailman voimisteluväen yhdistävä World 
järjestetään neljän vuoden välein eri puolilla maailmaa. Kansainvälisen 
Voimisteluliiton (FIG) järjestämä voimistelun suurtapahtuma tuo kymmenet 
tuhannet voimistelijat yhteen iloisen liikkeen äärelle. Tapahtuma kokoaa 
voimistelijoiden lisäksi tuhansia vapaaehtoisia, tukijoukkoja ja katsojia 
voimistelun kirjoa kauneimmillaan. World voimistelun kirjoa kauneimmillaan. World 
esiinnytään massiivissa kenttätapahtumissa ja pienemmillä estradeilla, kuten 
kaupunkilavoilla lukuisin esityksin.

• Viikon mittainen tapahtuma kokoaa voimistelijat tapahtumakaupungin 
sykkeeseen, kaduille, urheiluhalleille, stadioneille ja kauppakeskuksiin. Täällä 
voimistelevat niin vanhat kuin nuoretkin, äidit, isät ja lapset, konkarit ja vasta
alkajat sekä huippu-urheilijat ja harrastajat.

• Täällä on kaikki! Tule sinäkin!

Amsterdam 2023

Maailman voimisteluväen yhdistävä World Gymnaestrada -suurtapahtuma 
järjestetään neljän vuoden välein eri puolilla maailmaa. Kansainvälisen 
Voimisteluliiton (FIG) järjestämä voimistelun suurtapahtuma tuo kymmenet 
tuhannet voimistelijat yhteen iloisen liikkeen äärelle. Tapahtuma kokoaa 
voimistelijoiden lisäksi tuhansia vapaaehtoisia, tukijoukkoja ja katsojia –
voimistelun kirjoa kauneimmillaan. World Gymnaestradassa ei kilpailla, vaan voimistelun kirjoa kauneimmillaan. World Gymnaestradassa ei kilpailla, vaan 
esiinnytään massiivissa kenttätapahtumissa ja pienemmillä estradeilla, kuten 

Viikon mittainen tapahtuma kokoaa voimistelijat tapahtumakaupungin 
sykkeeseen, kaduille, urheiluhalleille, stadioneille ja kauppakeskuksiin. Täällä 
voimistelevat niin vanhat kuin nuoretkin, äidit, isät ja lapset, konkarit ja vasta-

urheilijat ja harrastajat.



World Gymnaestrada Amsterdam

• Järjestyksessään 17. World Gymnaestrada
30.7.–5.8.2023. Maailman voimisteluväen ykköstapahtuma tarjoaa iloa ja 
elämyksiä, kansainvälistä tunnelmaa, hyvää fiilistä sekä rentoa menoa. Mukana 
on koko kansainvälinen voimisteluperhe harrastajista huippuihin.

• Luvassa on avajaiset, päätösjuhla, hallinäytöksiä, kenttänäytöksiä, esiintymisiä 
lavoilla, iltanäytöksiä, FIG Gaala ja paljon muuta. Lisätietoja tapahtumasta lavoilla, iltanäytöksiä, FIG Gaala ja paljon muuta. Lisätietoja tapahtumasta 
löydät tämän nettisivun takaa:

• Nyt myös sinulla on mahdollisuus olla osa tätä iloisen kirjavaa 
voimistelijajoukkoa! Kokoa voimistelijaystäväsi seurastasi ja lähde mukaan 
ikimuistoiselle voimistelumatkalle. Ota maailma haltuusi 

Amsterdam 2023

Gymnaestrada pidetään Hollannin Amsterdamissa 
5.8.2023. Maailman voimisteluväen ykköstapahtuma tarjoaa iloa ja 

elämyksiä, kansainvälistä tunnelmaa, hyvää fiilistä sekä rentoa menoa. Mukana 
on koko kansainvälinen voimisteluperhe harrastajista huippuihin.

Luvassa on avajaiset, päätösjuhla, hallinäytöksiä, kenttänäytöksiä, esiintymisiä 
lavoilla, iltanäytöksiä, FIG Gaala ja paljon muuta. Lisätietoja tapahtumasta lavoilla, iltanäytöksiä, FIG Gaala ja paljon muuta. Lisätietoja tapahtumasta 

Nyt myös sinulla on mahdollisuus olla osa tätä iloisen kirjavaa 
voimistelijajoukkoa! Kokoa voimistelijaystäväsi seurastasi ja lähde mukaan 
ikimuistoiselle voimistelumatkalle. Ota maailma haltuusi – voimistellen!



Amsterdam
Amsterdam on Alankomaiden pää
kaupunki. Amsterdam on 
väkiluvultaan Alankomaiden suurin 
kaupunki; huhtikuun alussa 2006 
siellä asui 743 905 asukasta eli 
noin joka 20. hollantilainen asuu 
Amsterdamissa. Yhteensä 
Amsterdamissa ja sitä 
ympäröivällä kaupunkialueella 
asuu noin 1 450 000 ihmistä eli asuu noin 1 450 000 ihmistä eli 
vajaa kymmenesosa 
Alankomaiden asukkaista. Vaikka 
Amsterdam on Alankomaiden 
perustuslain mukaan maan 
pääkaupunki, sijaitsevat niin 
kuningashuone, hallitus, 
parlamentti kuin korkein oikeuskin 
sekä ulkomaiden diplomaattiset 
edustustot Haagissa. 

Kuvat ja tiedot: Wikipedia

Amstel-joen suistoon 1100-luvulta 
alkaen rakennettu ja 1300-luvulta 
alkaen nopeasti kasvanut 
Amsterdam tunnetaan vanhoista 
taloistaan ja kauniista 
kanaaleistaan. Keskustan vanhat, 
puupaalujen varaan rakennetut 
rakennukset on suojeltu.

Amsterdam on kuuluisa 
suvaitsevaisuudestaan ja 
kaupungista onkin muodostunut 
eurooppalaisen vapaamielisyyden 
vertauskuva.



Amsterdam
Amsterdam on yksi pyöräily-
ystävällisimmistä 
suurkaupungeista koko 
maailmassa ja se on 
pyöräilykulttuurin keskus. 
Vuonna 2011 Amsterdamissa 
oli arviolta yli 900 000 
polkupyörää.

• Video ja kuvat: Hanna Salminen



Alankomaat vai Hollanti?

Alankomaat on valtion virallinen 
nimi, Hollanti epävirallinen. Hollanti on siis 
usein ymmärrettävä, mutta kontekstissa, 
jossa haluaa olla erityisen tarkka, on syytä 
puhua Alankomaista. Alankomaiden kuningas
kunta koostuu Alankomaiden lisäksi Karibialla 
sijaitsevista Aruban, Curaçaon ja Sintsijaitsevista Aruban, Curaçaon ja Sint
Maartenin saarivaltioista.

kuningas
lisäksi Karibialla 



Ohjelmat, 
aikatauluja



Ohjelman nimi Ikä

(Millaisen tarinan… 12-18-v., voimistelu

Ystäväni, elämäni yli 15-v., tanvo vaikeampi

Kirkkaat vedet yli 15-v., tanvo helpompi

Elämä on matka 60+ halliohjelma

Kenttä- ja halliohjelmat

World Gymnaestradaan 2023 viedään ainakin molemmat tanssillisen voimistelun ohjelmat "Ystäväni, 
elämäni" ja "Kirkkaat vedet" sekä 12-18-vuotiaiden voimisteluohjelma "Millaisen tarinan kirjoitat 
elämällesi?". Kunkin yksittäisen kenttäohjelman esittämisen/toteutumisen edellytys on, että ohjelmaan 
ilmoittautuu riittävä määrä voimistelijoita (n. 200).
hallinäytöksiä ja seurat voivat esiintyä kaupunkilavoilla. 

Suomi on mukana Pohjolan ilta -näytöksessä muutamilla ohjelmilla. Näytökseen viedään
Virkkulan seniorivoimistelijoille laatima Elämä on matka 
kenttäohjelmakin) toteutuu vain, mikäli siihen ilmoittautuu riittävä määrä voimistelijoita. Kertauskurssi 
ja yhteisharjoitus kuten kenttänäytöksellä.

HUOM! VaVon ikäraja osallistujille 15 vuotta!

Ohjaajat

v., voimistelu ?)

v., tanvo vaikeampi Anna Notkola

v., tanvo helpompi Jaana Linna-Laiho

Marja Heikkinen? 

viedään ainakin molemmat tanssillisen voimistelun ohjelmat "Ystäväni, 
vuotiaiden voimisteluohjelma "Millaisen tarinan kirjoitat 

Kunkin yksittäisen kenttäohjelman esittämisen/toteutumisen edellytys on, että ohjelmaan 
Lisäksi Suomella on World Gymnaestradassa

hallinäytöksiä ja seurat voivat esiintyä kaupunkilavoilla. 

näytöksessä muutamilla ohjelmilla. Näytökseen viedään Laura 
seniorivoimistelijoille laatima Elämä on matka -yhteisohjelma. Tämä ohjelma (kuten 

kenttäohjelmakin) toteutuu vain, mikäli siihen ilmoittautuu riittävä määrä voimistelijoita. Kertauskurssi 



Tärkeitä päivämääriä

15.6.2022 Alustavat ilmoittautumiset seuroittain

17.8.2022 Seuran infotilaisuus Gymnaestradaan

syksy 2022 Talkoita, lentojen ja hotellin varaus

15.12.2022 Sitovat ilmoittautumiset: ta
majoitusten, aterioiden, majoitustuotteiden ja majoitusten, aterioiden, majoitustuotteiden ja 

iltanäytöslippujen tilaukset

la 21.1.2023 Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille

tammikuu 2023 Ensimmäiset laskut (= osallistujapassista 50% laskutetaan)

kevät 2023 Talkoita, harjoituksia…

huhtikuu 2023 Loppulaskut laskutetaan

toukokuu 2023 Yhteisohjelmien yhteisharjoitus kaikille voimistelijoille

30.7.-5.8.2023 World Gymnaestrada Amsterdam

lustavat ilmoittautumiset seuroittain

Gymnaestradaan lähtijöille

Talkoita, lentojen ja hotellin varaus

Sitovat ilmoittautumiset: tarkat osallistujatiedot/henkilöt, 
majoitusten, aterioiden, majoitustuotteiden ja majoitusten, aterioiden, majoitustuotteiden ja 

tilaukset

Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille

Ensimmäiset laskut (= osallistujapassista 50% laskutetaan)

Loppulaskut laskutetaan

Yhteisohjelmien yhteisharjoitus kaikille voimistelijoille

Amsterdam



Alustava ohjelma
• Tapahtumapaikkoina ovat 

Amsterdamin RAI-
Messukeskus (hallinäytökset, 
iltanäytökset, FIG Gaala, 
ruokailut, ständit) ja 
Olympiastadion (avajaiset, 
päätösjuhla, kenttänäytökset).päätösjuhla, kenttänäytökset).



Ketkä voivat osallistua?

World Gymnaestradaan voivat osallistua 
kaikki Voimisteluliiton jäsenseurojen 
jäsenet: voimistelijat, tanssijat, harrastajat, 
ryhmäliikkujat, kilpailijat ja huiput. Kaikilla 
tulee olla Voimisteluliiton lisenssi, vähintään 
harrastelisenssi. Lisäksi kaikkien osallistujien harrastelisenssi. Lisäksi kaikkien osallistujien 
tulee huolehtia vakuutuksensa kuntoon. 
Suosittelemme kansainväliseen 
tapahtumaan osallistumista 12 vuotta 
täyttäneille. Joka tapauksessa seura vastaa 
siitä, että alaikäisillä osallistujilla on 
riittävästi huoltajia mukana tapahtumassa. 
Suosittelemme ainakin 2 huoltajaa 10 
alaikäistä kohden.

VaVon ikäraja on 15 vuotta, jotta voimme 
taata huoltajat.



Osallistumismahdollisuuksia

• Seurat, ryhmät, osallistujat voivat valita mihin haluavat ilmoittautua tai hakea 
mukaan. Liian tiukkaa ohjelmaa ei kannata rakentaa, vaan jättää aikaa myös 
muiden esitysten katsomiseen, tunnelmasta nauttimiseen, kaupunkiin 
tutustumiseen ja ohjeisohjelmaan retkineen tms.

• Suomen kenttänäytös koostuu seuraavista ohjelmista: Ystäväni, elämäni (Eerika 
Laalo-Häikiö), Kirkkaat vedet (Hannele Ahlqvist & Marja Kallioniemi), Millaisen Laalo-Häikiö), Kirkkaat vedet (Hannele Ahlqvist & Marja Kallioniemi), Millaisen 
tarinan kirjoitat elämällesi (Hymy Larimo-
tulee riittävästi ilmoittautumisia).

• Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille on tammikuussa 2023, ja 
yhteisharjoitus kaikille ko. ohjelmiin ilmoittautuneille voimisteljoille toukokuussa 
2023.

• Ajat ja paikat tarkentuvat myöhemmin.

• Kaupunkilavoille seurat voivat hakea esiintymään omilla ohjelmillaan (5
per show). Hakuohjeet tulossa myöhemmin.

Seurat, ryhmät, osallistujat voivat valita mihin haluavat ilmoittautua tai hakea 
Liian tiukkaa ohjelmaa ei kannata rakentaa, vaan jättää aikaa myös 

muiden esitysten katsomiseen, tunnelmasta nauttimiseen, kaupunkiin 
tutustumiseen ja ohjeisohjelmaan retkineen tms.

koostuu seuraavista ohjelmista: Ystäväni, elämäni (Eerika 
Häikiö), Kirkkaat vedet (Hannele Ahlqvist & Marja Kallioniemi), Millaisen Häikiö), Kirkkaat vedet (Hannele Ahlqvist & Marja Kallioniemi), Millaisen 

-Tullila). (Edellyttäen että näihin ohjelmiin 

Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille on tammikuussa 2023, ja 
yhteisharjoitus kaikille ko. ohjelmiin ilmoittautuneille voimisteljoille toukokuussa 

Kaupunkilavoille seurat voivat hakea esiintymään omilla ohjelmillaan (5-15 min. 
per show). Hakuohjeet tulossa myöhemmin.



Passit, majoitus 
ja lennot 



Mitä tarvitset?

- Osallistujapassin (noin 300€)

- Lisenssin (14€)

(vähintään harrastelisenssi)

- Majoituksen (Hotelli The Tire Station, hinta

- Lennot (noin 300€)

Ja paljon iloista mieltä 

- Lennot (noin 300€)

- Ateriat (syömme oman aikataulun mukaan omakustanteisesti tai 
lounas 122,50€)

- Esiintymisasun (60-105€, asujen vaihtopörssi uusille lähtijöille)

- Suomen edustusasun = marssiasun (pakettina pussilla 169

, hinta-arvio 612€ su-la)

Ateriat (syömme oman aikataulun mukaan omakustanteisesti tai esim

, asujen vaihtopörssi uusille lähtijöille)

Suomen edustusasun = marssiasun (pakettina pussilla 169€)



Osallistujapassin hinta

• Jokainen osallistuja tarvitsee osallistujapassin. Passin hinta on 
sisältäen osallistumisoikeuden, vapaan pääsyn 
lukuun ottamatta iltanäytöksiä, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisen kaupungissa 
tapahtuman ajan sekä sisäänpääsyn illanviettoihin. 

• Passi ei sisällä majoitusta, aterioita eikä lippuja iltanäytöksiin

Jokainen osallistuja tarvitsee osallistujapassin. Passin hinta on noin 300 €
sisältäen osallistumisoikeuden, vapaan pääsyn Gymnaestradan tapahtumiin 
lukuun ottamatta iltanäytöksiä, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisen kaupungissa 
tapahtuman ajan sekä sisäänpääsyn illanviettoihin. 

Passi ei sisällä majoitusta, aterioita eikä lippuja iltanäytöksiin



Ilmoittautumis- ja laskutusaikataulu sekä peruutusehdot

• Alustavat ilmoittautumiset 15.6. mennessä ja sitovat ilmoittautumiset 15.12. 
mennessä.

• Alustava ilmoittautuminen ei vielä sido mihinkään. 

• Sitovat ilmoittautumiset 15.12.2022 mennessä: tarkat osallistujatiedot/henkilöt, • Sitovat ilmoittautumiset 15.12.2022 mennessä: tarkat osallistujatiedot/henkilöt, 
majoitusten, aterioiden, majoitustuotteiden ja iltanäytöslippujen tilaukset 
(ilmoittautumislinkki toimitetaan myöhemmin).

• Jokainen seura voi päättää omasta ilmoittautumisaikataulustaan seuransa jäsenille. 
Gympille on hyvä jättää riittävästi aikaa tarkistaa seuransa ilmoittautumiset 
oma deadline ilmolle siis ennen 15.12.!

• Joulukuuhun mennessä myös peruutusehdot tulevat tiedoksi

• Laskutuksen ensimmäinen erä tammikuussa 2023 (50% passin hinnasta eli noin 
150€)

ja laskutusaikataulu sekä peruutusehdot

Alustavat ilmoittautumiset 15.6. mennessä ja sitovat ilmoittautumiset 15.12. 

Alustava ilmoittautuminen ei vielä sido mihinkään. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.12.2022 mennessä: tarkat osallistujatiedot/henkilöt, Sitovat ilmoittautumiset 15.12.2022 mennessä: tarkat osallistujatiedot/henkilöt, 
majoitusten, aterioiden, majoitustuotteiden ja iltanäytöslippujen tilaukset 
(ilmoittautumislinkki toimitetaan myöhemmin).

Jokainen seura voi päättää omasta ilmoittautumisaikataulustaan seuransa jäsenille. 
on hyvä jättää riittävästi aikaa tarkistaa seuransa ilmoittautumiset – seuran 

Joulukuuhun mennessä myös peruutusehdot tulevat tiedoksi

Laskutuksen ensimmäinen erä tammikuussa 2023 (50% passin hinnasta eli noin 



Hotellit/majoitus

• Hannan huomiot: majoitus esim. Westermark tai 
Olympiastadionin vieressä/lähellä (avajais- ja päätösjuhlat ovat Olympiastadionilla). 
Vähän keskustaa kauempana uskaltaa myös esim. pyöräillä. Ravintoloihin pitää 
varata isolle porukalle paikka jo todella hyvissä ajoin, useampi kk etukäteen.

• (Koulumajoitus (8 yötä) sisältäen aamiaisen maksaa

• Hotelli The Tire Stationista pyydetty tarjous 40 hengelle• Hotelli The Tire Stationista pyydetty tarjous 40 hengelle

Hannan huomiot: majoitus esim. Westermark tai Vondelpark, Vondelpark
ja päätösjuhlat ovat Olympiastadionilla). 

Vähän keskustaa kauempana uskaltaa myös esim. pyöräillä. Ravintoloihin pitää 
varata isolle porukalle paikka jo todella hyvissä ajoin, useampi kk etukäteen.

(8 yötä) sisältäen aamiaisen maksaa noin 205 €)

pyydetty tarjous 40 hengellepyydetty tarjous 40 hengelle



Hotellit/majoitus

• Hotelli The Tire Stationista tarjous 40 hengelle

• Hinta 612€/henkilö, 6 yötä su 30.7. – la 5.8. (eli lähtö kotiin päätösjuhlan jälkeen 
myöhään illalla)

• 2 henkilöä/huone

• Hinta sisältää aamiaiset

• Hotelli sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, Olympiastadionin läheisyydessä

tarjous 40 hengelle

la 5.8. (eli lähtö kotiin päätösjuhlan jälkeen 

Hotelli sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, Olympiastadionin läheisyydessä



Ateriat

• Lounaat: 7 lounaan paketti maksaa 122,50 
• Päivälliset: 7 päivällisen paketti maksaa 122,50 
• Lounaiden ja päivällisten yhteispaketti maksaa 229,50 

sisältyy myös WG23-juomamuki).
• Kaikki ateriat ovat ravitsevia, vaihtelevia, terveellisiä ja valmistettu • Kaikki ateriat ovat ravitsevia, vaihtelevia, terveellisiä ja valmistettu 

paikallisista tuoreista tuotteista.
• Hinnat per henkilö ja sisältäen kaikki paikalliset verot

• Helpompi syödä omien aikataulujen mukaan omakustanteisesti? 
Tai ottaa esim. pelkät lounaat? Nämä ilmoitettava joulukuussa eli 
voi vielä miettiä

Lounaat: 7 lounaan paketti maksaa 122,50 €.
Päivälliset: 7 päivällisen paketti maksaa 122,50 €.
Lounaiden ja päivällisten yhteispaketti maksaa 229,50 € (pakettiin 

Kaikki ateriat ovat ravitsevia, vaihtelevia, terveellisiä ja valmistettu Kaikki ateriat ovat ravitsevia, vaihtelevia, terveellisiä ja valmistettu 

Hinnat per henkilö ja sisältäen kaikki paikalliset verot

Helpompi syödä omien aikataulujen mukaan omakustanteisesti? 
Tai ottaa esim. pelkät lounaat? Nämä ilmoitettava joulukuussa eli 



Lennot

Lennot Helsinki – Amsterdam: Finnair

Meno sunnuntaina 30.7. aamulla -> majoittuminen ja 
avajaiset illalla

Paluu lauantaina 5.8. illalla

Hinta tällä hetkellä (17.8.) 289,50/henkilö (sisältää myös 
ruumaan menevän matkalaukun)
Hinta tällä hetkellä (17.8.) 289,50/henkilö (sisältää myös 
ruumaan menevän matkalaukun)

> majoittuminen ja 

Hinta tällä hetkellä (17.8.) 289,50/henkilö (sisältää myös Hinta tällä hetkellä (17.8.) 289,50/henkilö (sisältää myös 



Varainhankinta

• Talkoot/varainhankinta on hyvä keino rahoittaa tapahtuman kustannuksia.

• Ehdotuksena esim. Kakkutukku myynti, tuulilasin pesuaineet, myyjäiset Koskikaran 
aulassa joulun alla jne…

• Keskusteltavaa: kerätäänkö yhteiseen pottiin vai kahtena joukkueena? 
että kerätään yhteiseen talkookassaan.

Talkoot/varainhankinta on hyvä keino rahoittaa tapahtuman kustannuksia.

Ehdotuksena esim. Kakkutukku myynti, tuulilasin pesuaineet, myyjäiset Koskikaran 

Keskusteltavaa: kerätäänkö yhteiseen pottiin vai kahtena joukkueena? -> sovittiin, 



Ohjelmakohtainen 
esittely

• Millaisen tarinan kirjoitat 
elämällesi?

• Ystäväni, elämäni
• Kirkkaat vedet
• Elämä on matka• Elämä on matka



Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi?
Voimistelu 12 – 18-v.

• Ohjelman nimi Ikä

• Millaisen tarinan kirjoitat... 12-18-vuotiaat voimistelu

• Voimisteluohjelma 12 - 18-vuotiaille

• Tule mukaan kertomaan omaa tarinaasi tähän kauniiseen ja lyyriseen ohjelmaan, jossa • Tule mukaan kertomaan omaa tarinaasi tähän kauniiseen ja lyyriseen ohjelmaan, jossa 
perinteiseen suomalaiseen naisvoimisteluun sidotaan luontevasti tanssillinen ja moderni 
liikekieli. Tämä aistillinen ohjelma sopii joukkuevoimistelijoille (harraste
tanssillisen voimistelun harrastajille ja kilpailijoille. Vaatimuksena ohjelmaan osallistumiselle 
ovat voimistelun perustaidot.

• Ohjelma sopii 12 - 18-vuotiaille joukkuevoimisteljoille (harraste
tanssillisen voimistelun harrastajille ja kilpailijoille

• Koreografi: Hymy Larimo-Tullila

• Linkki ohjelman esittelyvideoon: https://youtu.be/ys_9WqXhUn0

Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi? –

Ikä Ohjaaja

vuotiaat voimistelu

Tule mukaan kertomaan omaa tarinaasi tähän kauniiseen ja lyyriseen ohjelmaan, jossa Tule mukaan kertomaan omaa tarinaasi tähän kauniiseen ja lyyriseen ohjelmaan, jossa 
perinteiseen suomalaiseen naisvoimisteluun sidotaan luontevasti tanssillinen ja moderni 
liikekieli. Tämä aistillinen ohjelma sopii joukkuevoimistelijoille (harraste- ja kilpasarjat) sekä 
tanssillisen voimistelun harrastajille ja kilpailijoille. Vaatimuksena ohjelmaan osallistumiselle 

vuotiaille joukkuevoimisteljoille (harraste- ja kilpasarjat) sekä 
tanssillisen voimistelun harrastajille ja kilpailijoille

https://youtu.be/ys_9WqXhUn0



Millaisen tarinan 
kirjoitat elämällesi?



Ystäväni, elämäni – Tanssillinen v

• Ohjelman nimi Ikä

• Ystäväni, elämäni yli 15-v. Voimistelu, tanvo

• Tanssillisen voimistelun ohjelma aikuisille (vaativampi)

• ”Ystävää ei saa rahalla, ei hyvällä, ei pahalla. Ystävyys syntyy noista, elämän monista kiemuroista."

• ”Ystäväni, elämäni” on ylistys ystäville – minun, sinun ja meidän kaikkien. Elämän aikana muodostuu 
erilaisia ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi ilojen ja surujen. Tässä ohjelmassa iloitaan lapsuuden erilaisia ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi ilojen ja surujen. Tässä ohjelmassa iloitaan lapsuuden 
ystävistä, etsitään nuoruuden uusia ystäviä sekä nautitaan aikuisuuden ystävistä yhdessä tekemisen ja 
kokemisen kautta. Ohjelma näyttää myös voimisteluystävien voiman ja upeuden. 
meillä onkaan olemassa rikastuttamassa elämäämme!

• Ohjelma sisältää vauhdikasta liikuntaa, nopeita siirtymiä, isoja hyppyjä, eri liiketasojen vaihtelua sekä 
laajoja vartaloliikkeitä. Tämän vuoksi ohjelma vaatii perusvoimistelutaitoja, hyvää fyysistä kuntoa sekä 
halua sitoutua harjoitteluun. Rytmisesti ohjelma on melko haastava, sillä sen musiikki sisältää sekä 
kolmi-, viisi- että nelijakoista musiikkia. Ohjelma on suunnattu yli 15
voimistelun harrastajille, kilpailijoille ja joukkuevoimistelijoille. Ohjelmassa on eri rooleja, mutta ne 
määräytyvät paikkojen mukaan, eikä niihin voi ilmoittautua erikseen. Asuna on pitkä viitta, joka toimii osin 
välineenä liikkeessä. Tervetuloa mukaan matkalle ystävyyteen!

• Koreografi Eerika Laalo-Häikiö

• Linkki ohjelman esittelyvideoon: https://youtu.be/pOsZzuphbdY

Tanssillinen voimistelu yli 15-v.

Ohjaaja

v. Voimistelu, tanvo Anna Notkola

Tanssillisen voimistelun ohjelma aikuisille (vaativampi)

”Ystävää ei saa rahalla, ei hyvällä, ei pahalla. Ystävyys syntyy noista, elämän monista kiemuroista."

minun, sinun ja meidän kaikkien. Elämän aikana muodostuu 
erilaisia ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi ilojen ja surujen. Tässä ohjelmassa iloitaan lapsuuden erilaisia ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi ilojen ja surujen. Tässä ohjelmassa iloitaan lapsuuden 
ystävistä, etsitään nuoruuden uusia ystäviä sekä nautitaan aikuisuuden ystävistä yhdessä tekemisen ja 
kokemisen kautta. Ohjelma näyttää myös voimisteluystävien voiman ja upeuden. Vau, miten hieno juttu 
meillä onkaan olemassa rikastuttamassa elämäämme!

Ohjelma sisältää vauhdikasta liikuntaa, nopeita siirtymiä, isoja hyppyjä, eri liiketasojen vaihtelua sekä 
laajoja vartaloliikkeitä. Tämän vuoksi ohjelma vaatii perusvoimistelutaitoja, hyvää fyysistä kuntoa sekä 
halua sitoutua harjoitteluun. Rytmisesti ohjelma on melko haastava, sillä sen musiikki sisältää sekä 

että nelijakoista musiikkia. Ohjelma on suunnattu yli 15-vuotiaille ja aikuisille tanssillisen 
voimistelun harrastajille, kilpailijoille ja joukkuevoimistelijoille. Ohjelmassa on eri rooleja, mutta ne 
määräytyvät paikkojen mukaan, eikä niihin voi ilmoittautua erikseen. Asuna on pitkä viitta, joka toimii osin 
välineenä liikkeessä. Tervetuloa mukaan matkalle ystävyyteen!

https://youtu.be/pOsZzuphbdY



Ystäväni, elämäni



Kirkkaat vedet – Tanssillinen voimistelu yli 15

• Ohjelman nimi Ikä

• Kirkkaat vedet Yli15-v, helpompi ohjelma

• Tanssillisen voimistelun ohjelma aikuisille (helpompi)

• Tyyntä tai myrskyä, loisketta tai liplatusta. Valtameren liike on ikuista. Mutta mikä on muuttunut vuosien 
varrella? Nykyään meren jatkuvan virtauksen mukana kelluu tonneittain muoviroskaa pilaamassa merien 
puhtautta. Kuten meri, myös voimistelijan liike virtaa vahvana, voimistuen välillä myrskyksi ja vaimentuen puhtautta. Kuten meri, myös voimistelijan liike virtaa vahvana, voimistuen välillä myrskyksi ja vaimentuen 
jälleen tyyneksi. Liikkeen muoto vaihtuu, kuviot ja ryhmittymät aaltoilevat eteenpäin työntäen hiljalleen 
muovisaastetta pois.

• Tämä tanssillista voimistelua sisältävä kenttäohjelma sopii kaikenikäisille aikuisille (yli 15
sisältää soljuvia liikesarjoja ja vaihtelevia siirtymisiä kuviosta toiseen, ja tarjoaa riittävästi sisältöä tulevan 
vuoden harjoitustunneille. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää joko tanssillisen voimistelun perusasioiden 
osaamista tai muuten hyvää/kohtuullista perusvoimistelutaitoa. Osalle voimistelijoista on ohjelman 
alkuosassa tarjolla haastavampi rooli muovisen nauhan kanssa. Tule mukaan voimistelemaan, nauttimaan 
ja fiilistelemään merellisiä tunnelmia kauniin musiikin siivittämänä. Esiintyminen suuressa joukossa, 
suurella areenalla, suurelle yleisölle on elämys.

• Koreografit: Hannele Ahlqvist ja Marja Kallioniemi

• Linkki ohjelman esittelyvideoon: https://youtu.be/bugscW5VY5o

Tanssillinen voimistelu yli 15-v

Ohjaaja

v, helpompi ohjelma Jaana Linna-Laiho

Tanssillisen voimistelun ohjelma aikuisille (helpompi)

Tyyntä tai myrskyä, loisketta tai liplatusta. Valtameren liike on ikuista. Mutta mikä on muuttunut vuosien 
varrella? Nykyään meren jatkuvan virtauksen mukana kelluu tonneittain muoviroskaa pilaamassa merien 
puhtautta. Kuten meri, myös voimistelijan liike virtaa vahvana, voimistuen välillä myrskyksi ja vaimentuen puhtautta. Kuten meri, myös voimistelijan liike virtaa vahvana, voimistuen välillä myrskyksi ja vaimentuen 
jälleen tyyneksi. Liikkeen muoto vaihtuu, kuviot ja ryhmittymät aaltoilevat eteenpäin työntäen hiljalleen 

Tämä tanssillista voimistelua sisältävä kenttäohjelma sopii kaikenikäisille aikuisille (yli 15-v.). Ohjelma 
sisältää soljuvia liikesarjoja ja vaihtelevia siirtymisiä kuviosta toiseen, ja tarjoaa riittävästi sisältöä tulevan 
vuoden harjoitustunneille. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää joko tanssillisen voimistelun perusasioiden 
osaamista tai muuten hyvää/kohtuullista perusvoimistelutaitoa. Osalle voimistelijoista on ohjelman 
alkuosassa tarjolla haastavampi rooli muovisen nauhan kanssa. Tule mukaan voimistelemaan, nauttimaan 
ja fiilistelemään merellisiä tunnelmia kauniin musiikin siivittämänä. Esiintyminen suuressa joukossa, 

https://youtu.be/bugscW5VY5o



Kirkkaat vedet



Elämä on matka - hallinäytös

• Ohjelman nimi Ikä

• Elämä on matka 60+

• Ohjelma 60+ ikäisille (hallinäytöksessä)

• Gymnaestradaan Tampereelle 2022 valmistuu elämänmakuinen yhteisohjelma 
kaikille jäsenseurojen 60+ ikäisille senioreille, Ikiliikekaikille jäsenseurojen 60+ ikäisille senioreille, Ikiliike
leideille, ikivireille, kiltalaisille jne.

• Ohjelma koostuu voimistelun perustason liikkeistä ja askelluksista. Ohjelma ei 
sisällä vauhdikasta juoksua, hyppelyitä tai hyppyjä. Siirtymiset kuviosta toiseen ovat 
yksinkertaisia. Voit valita joko helpomman (kevyemmän) rooliin tai vaativamman 
(raskaamman) roolin. Helpommassa roolissa on paljon voimistelun perusliikkeitä 
sekä askelluksia. Kätten liikkeet tapahtuvat pääosin vaakatasossa tai alle 
vaakatason. Helpompi rooli ei sisällä pyörähdyksiä. Vaativammassa roolissa kädet 
ovat usein ojennettuina yli vaakatason, mikä tekee ohjelmasta raskaamman. Tässä 
roolissa on myös muutamia pyörähdyksiä, esimerkiksi kisapyörintä. Vaativampi 
rooli koostuu myös voimistelun perusliikkeistä sekä askelluksista.

• Ohjelman laatii Laura Virkkula Jyväskylän Naisvoimistelijoiden Leidit
ohjaaja ja koreografi.

Ohjaaja

Tampereelle 2022 valmistuu elämänmakuinen yhteisohjelma 
kaikille jäsenseurojen 60+ ikäisille senioreille, Ikiliike-toiminnassa mukana oleville, kaikille jäsenseurojen 60+ ikäisille senioreille, Ikiliike-toiminnassa mukana oleville, 

Ohjelma koostuu voimistelun perustason liikkeistä ja askelluksista. Ohjelma ei 
sisällä vauhdikasta juoksua, hyppelyitä tai hyppyjä. Siirtymiset kuviosta toiseen ovat 
yksinkertaisia. Voit valita joko helpomman (kevyemmän) rooliin tai vaativamman 
(raskaamman) roolin. Helpommassa roolissa on paljon voimistelun perusliikkeitä 
sekä askelluksia. Kätten liikkeet tapahtuvat pääosin vaakatasossa tai alle 
vaakatason. Helpompi rooli ei sisällä pyörähdyksiä. Vaativammassa roolissa kädet 
ovat usein ojennettuina yli vaakatason, mikä tekee ohjelmasta raskaamman. Tässä 
roolissa on myös muutamia pyörähdyksiä, esimerkiksi kisapyörintä. Vaativampi 
rooli koostuu myös voimistelun perusliikkeistä sekä askelluksista.

Jyväskylän Naisvoimistelijoiden Leidit-ryhmän 



Elämä on matka
• Erilaisia vaiheita ja värejä, kuten elämässä, löydät myös tästä 

asukokonaisuudesta.

• Naisten asu koostuu pitkästä tunikasta, johon on kiinteästi 
ommeltu koristevyö.
Vyön voi sitoa joko taakse tai eteen. Rento istuvuus ja puolipitkät 
hihat.
Alaosana naisilla on joustavat ja alaspäin levenevät housut.Alaosana naisilla on joustavat ja alaspäin levenevät housut.

• Miesten asussa toistuvat samat värit kuin naisten asussa.
Paidassa on rento istuvuus ja helma on hieman pitempi, joka sallii 
voimisteluliikkeet hienosti. Puolipitkät hihat.
Miehillä on pitkä housut, joissa on suora lahje ja rento istuvuus.

• Värimaailma on raikas ja kevyt.
Materiaalina yläosissa on pehmeä ja joustava Nair ja 
tehostevärinä hieman hohtavapintainen Dorlastan.
Housujen materiaali on joustavaa mattapintaista lycraa

• Naisten tunika: 35 €
Miesten paita: 35 €
Naisten housut: 30 €
Miesten housut: 30 €

Erilaisia vaiheita ja värejä, kuten elämässä, löydät myös tästä 

Naisten asu koostuu pitkästä tunikasta, johon on kiinteästi 

Vyön voi sitoa joko taakse tai eteen. Rento istuvuus ja puolipitkät 

Alaosana naisilla on joustavat ja alaspäin levenevät housut.Alaosana naisilla on joustavat ja alaspäin levenevät housut.

Miesten asussa toistuvat samat värit kuin naisten asussa.
Paidassa on rento istuvuus ja helma on hieman pitempi, joka sallii 

Miehillä on pitkä housut, joissa on suora lahje ja rento istuvuus.

ja 

lycraa.



Suomen 
edustusasut

• World Gymnaestrada 
2023 Amsterdam 
marssiasut – Suomen 
edustusasut



Suomen joukkueen marssiasut

Suomen delegaation edustaa malliston 2021 
marssivaatteissa. Tutustu, ihastu, tilaa 
mahdollista painattaa myös oman seuran logo (kysy lisää 
Avajaisissa Suomen delegaation marssiasu on välttämätön eli kaikilla 
marssiin osallistuvilla tulee olla päällään yllä mainittu virallinen Suomen marssiin osallistuvilla tulee olla päällään yllä mainittu virallinen Suomen 
marssiasu. Jos ei hanki marssiasua, voi seurata marssia katsomosta käsin.

Terhillä on yksi kokonaisuus nähtäväksi! 
Sanserin verkkokaupasta (emme tee seuran kimppatilausta).
Halutaanko joku seuran oma Gymnaestrada
seuran että Gymnaestrada Amsterdam logoilla?

Suomen delegaation edustaa malliston 2021 - 2024 Gymnaestradan
marssivaatteissa. Tutustu, ihastu, tilaa – vaikka jo nyt. Takkiin on 
mahdollista painattaa myös oman seuran logo (kysy lisää Sanser).  
Avajaisissa Suomen delegaation marssiasu on välttämätön eli kaikilla 
marssiin osallistuvilla tulee olla päällään yllä mainittu virallinen Suomen marssiin osallistuvilla tulee olla päällään yllä mainittu virallinen Suomen 
marssiasu. Jos ei hanki marssiasua, voi seurata marssia katsomosta käsin.

Terhillä on yksi kokonaisuus nähtäväksi! Jokainen tilaa oman asunsa itse 
verkkokaupasta (emme tee seuran kimppatilausta).

Gymnaestrada vaate? Esim T-paita sekä 
Amsterdam logoilla?



World Gymnaestrada 2023 
marssiasut
Huom! Näin kokoat oman 
marssiasusi: Osta setti tai kokoa 
asu yksittäisistä tuotteista. 

• Marssissa tulee olla päällä 3 
osainen asu:

• puuvilla tai tekninen t-paita• puuvilla tai tekninen t-paita

• huppari tai tuulitakki

• collegehousut

• Reppu, jumppapussi ja 
päähine eivät ole pakollisia, 
mutta mikäli haluat marssiin 
jonkin niistä sen on oltava 
mallistosta.

Setti on aina kirkkaan sinisellä, 
ohuella juoksutakilla. Ainoa ero 
on reppu/jumppapussi.

Vastaavat setit myös miehille ja lapsille, sama hintaVastaavat setit myös miehille ja lapsille, sama hinta



Voit ostaa tuotteita myös erikseen

• Huomioita tuotteista: Terhi tilannut itsellensä setin muuten kokoa M, mutta Rush 
tiukka lantiolta! Tilattu myös tummansininen huppari koossa M.

• Tilattu myös sekä reppu että jumppapussi

Vastaavat tuotteet myös miehille ja lapsille, sama hinta

Voit ostaa tuotteita myös erikseen

Huomioita tuotteista: Terhi tilannut itsellensä setin muuten kokoa M, mutta Rush Wind takki kokoa L – oli 
tiukka lantiolta! Tilattu myös tummansininen huppari koossa M.

Vastaavat tuotteet myös miehille ja lapsille, sama hinta



Voit ostaa tuotteita myös erikseen

T-paita myös miehille ja lapsille, kengät vain miehet ja naiset, sama hinta. Reppu ja pussi 

Voit ostaa tuotteita myös erikseen

paita myös miehille ja lapsille, kengät vain miehet ja naiset, sama hinta. Reppu ja pussi unisex



Voit ostaa tuotteita myös erikseen

Toppi vain naisille, lippa 

Voit ostaa tuotteita myös erikseen

Toppi vain naisille, lippa unisex



Seuraa tapahtumaa:

Voimisteluliiton sivuilta:
https://www.voimistelu.fi/world-gymnaestrada

Tapahtuman omat nettisivut: Tapahtuman omat nettisivut: 
https://worldgymnaestrada2023.com/en/

gymnaestrada-2023/



Seuran yhteyshenkilöt/Gymnatiimi

Terhi Rantanen

Gymppi

Outi Leuhtonen

Terhi: terhi.rantanen@gmail.com, puhelin: 0400 905407

Eeva Niskavaara

Gymnatiimi

Leuhtonen Siru Rohola

, puhelin: 0400 905407

Anna Notkola



Kiitos!Kiitos!


