
Gymnaestrada Amsterdam: infokirje 2 
lähtijöille 
Hei! 

syksyn illat pimenevät, mutta meillä on katse ensi kesän aurinkoiseen 
Amsterdamiin. Ensimmäinen, seurakohtainen ilmoittautuminen on jo tehty ja 
sitovien ilmoittautumisten aika lähenee. 

  
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 
VaVo:ssa järjestämme erillisen ilmoittautumistilaisuuden torstaina 24.11. klo 
17-18:30 VaVon salilla Mottitie 2. Tällöin autamme ilmoittautumisen 
tekemisessä ja voimme ottaa valokuvia, jollaisen tarvitsee ilmoittautumisen 
yhteydessä. Tarjoamme myös pientä purtavaa, joten olet lämpimästi 
tervetullut ihan vaan moikkailemaan muita lähtijöitä ja fiilistelemään lähtöä, 
vaikka itse ilmoittautuminen olisikin jo tehty. Voit myös kysellä gympiltä ja 
gymnatiimiläisiltä muitakin mieltä askarruttavia kysymyksiä Gymnaestradaan 
liittyen. 
  

Sitovat ilmoittautumiset tehdään seuran sivuilla olevan 
ilmoittautumiskaavakkeen kautta 7.12. mennessä. Tarkemmat ohjeet ja linkki 
ilmoittautumiskaavakkeeseen lähetetään marraskuun aikana. Laitathan tuon 
ilmoittautumistilaisuuden kuitenkin jo kalenteriisi! 

  
LASKUTUS 
Tällä hetkellä olemme maksaneet puolet hotellista sekä jokainen itse omat 
lentonsa. Seuraavaksi laskutukseen on tammikuussa tulossa puolet 
osallistujapassista eli noin 150€ - tämä laskutetaan seuran kautta 
voimisteluliitolle. Alla vielä aikataulua tuleville laskuille keväällä 2023: 

Tammikuu – puolet osallistujapassista (n.150€) 

Huhtikuu – toinen puoli osallistujapassista (n.150€) 

Toukokuu – yhteisharjoituksen kulut (joita ei saada kuitattua talkoilla) sekä 
toinen puoli hotellista (303€/6 yötä tai 353,50/7 yötä) 

Muita kuluja: 

Edustusasu – jokainen tilaa ja maksaa itse 

Ruokailut, jos päätät sellaisen tilata. Tästä lisätietoa samalla, kun tiedotus 
ilmoittautumisesta. Mahdolliset ruokailut tilataan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Näytösliput – myös liput iltanäytöksiin tilataan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Näytöksistä kannattaa keskustella omissa WA-ryhmissä. Perinteisesti ollaan 



yhdessä menty katsomaan ainakin Pohjola-ilta, jossa mm. Elämä on matka -
esitys. 

Lisenssi – vähintään harrastelisenssi. Tästä tulossa lisätietoja myöhemmin, 
kun myös vakuutusasiat selkenevät. 

Esiintymisasu: suurimmalla osalla jo onkin oma esiintymisasu Tampereelta, 
mutta kysythän itse asua ryhmien WA-ryhmissä, jos et vielä asua omista. 
Uskon, että seuran sisältä saadaan asut kaikille uusille lähtijöille. Jos 
kuitenkaan sopivaa asua ei löydy, niin olethan yhteydessä Terhiin - voin 
kysellä sopivan kokoista pukua gymppien FB-ryhmässä. 

Lisäksi ajatuksissa oli seuran oma asu, esim. T-paita. Tähän palaamme 
keväällä, mutta tiedoksenne suunnitelmat. 

  

TALKOOT 
Muistathan meidän yhteisen tuulilasinpesuneste talkoon! Myynti käynnissä ja 
lasinpesunesteitä löytyy Mottitieltä, lisää tilataan aina tarpeen mukaan – 
lisätietoja Sirulta. 

  
SUOMEN EDUSTUSASU – UUSI ALAOSA TULOSSA! 
Suomen joukkueen marssiasu 
Gymnaestradan marssivaatteet löydät TÄÄLTÄ 
Tuotevalikoimaa tullaan laajentamaan vielä kevyemmällä alaosalla 
(esim. shortsit/golfhame), kunhan sopivat tuotteet löytyvät -> tähän ei ole 
toistaiseksi tullut päivitettyä tietoa. 

Muistutuksena, että avajaisissa pitää olla päällään Suomen edustusasu. 
Vaatteet tilataan itse, omalla aikataululla ja itse suoraan maksaen. Terhillä on 
yksi setti asuja, joita voi sovittaa. HUOM! Asujen hinnat ovat nousseet, joten 
aikaisemmin infossa annetut hinnat eivät enää pidä paikkaansa. 

  
MUISTUTUKSIA TÄRKEISTÄ PÄIVÄMÄÄRISTÄ 
 
Sitovat ilmoittautumiset seuroilta liittoon 15.12.2022 (seuran sisäinen 
7.12.2022) 
Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille la 21.1.2023 -> 
paikka- ja kuviokartat tulevat helmikuun aikana 

Yhteisohjelmien yhteisharjoitus kaikille voimistelijoille la 27.5.2023 

World Gymnaestrada Amsterdam 30.7. – 5.8.2023 

… ja vuonna 2027 World Gymnaestrada Lissabonissa! 

  

Muistathan myös VaVon nettisivut – sieltä löytyy aikaisempaa materiaalia: 



https://www.valkeakoskenvoimistelijat.fi/muu-toiminta/world-gymnaestrada-
amsterdam-2023/ 
  

sekä tapahtuman omat sivut, jossa mm. päivittyvää tietoa esiintymisajoista: 
https://worldgymnaestrada2023.com/en/ 
Sekä Voimisteluliiton sivut: https://www.voimistelu.fi/world-gymnaestrada-
2023/ 
  

Olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli on mitä tahansa kysyttävää 
Gymnaestradaan liittyen. 

iloisin syysterveisin 
VaVo:n gymppi Terhi Rantanen & gymnatiimi 
puh. 0400905407 
terhi.rantanen(at)gmail.com 
  

Gymnatiimi: 
Terhi Rantanen, gymppi – kysy mistä vaan, koska vaan 

Eeva Niskavaara (Kirkkaat Vedet ja Elämä on matka -yhteyshenkilö) 

Anna Notkola (Ystäväni, Elämäni ohjaaja/yhteyshenkilö) 

Outi Leuhtonen 

Siru Rohola (mm. tuulilasinpesunesteen myyntitalkoot) 
 



 

Gymnaestrada Amsterdam infokirje 1 
lähtijöille 
Hei! 

meitä on Valkeakosken Voimistelijoista lähdössä Amsterdamiin upea 38 
henkilön ryhmä. Ystäväni, Elämäni- kenttäohjelmaan on lähdössä 21 
henkilöä, Kirkkaat Vedet- kenttäohjelmaan 16 henkilöä ja Elämä on matka- 
halliohjelmaan yksi henkikö. 

 Tampere Gymnaestradan tapaan kasaan tällaisia tiedotteita, josta löytyy 
infoa tulevasta. Tämän lisäksi meillä on käytössä ryhmittäin omat What’s app-
ryhmät, jonka kautta myös tiedotusta nopeammalla aikataululla. Tähänkin 
kirjeeseen on tullut jo tuhti paketti tiedotettavaa – luethan huolella! 
Meillä on jälleen kasassa Gymna-tiimi, jonka jäseniin voit olla yhteydessä 
koska vaan! Gymna-tiimiin kuuluu: 

Terhi Rantanen, Gymppi – kysy mistä vaan, koska vaan p. 0400-905407 

Eeva Niskavaara (Kirkkaat Vedet ja Elämä on matka yhteyshenkilö) 

Anna Notkola (Ystäväni, Elämäni ohjaaja/yhteyshenkilö) 

Outi Leuhtonen 

Siru Rohola 

  

GYMNAESTRADA AMSTERDAMIN INFOTILAISUUS LÄHTIJÖILLE 
Pidimme infotilaisuuden Amsterdamiin lähtijöille ja asiasta kiinnostuneille ke 
17.8. Liikuntahallin kokoustilassa. Tilaisuuden materiaali (Power Point-esitys) 
löytyy seuran sivuilta https://www.valkeakoskenvoimistelijat.fi/muu-
toiminta/world-gymnaestrada-amsterdam-2023/ Kiitos kaikille osallistuneille! 
  

HARJOITUKSET RYHMITTÄIN 
Uudet lähtijät harjoittelevat ensin ohjelmia itsenäisesti/pienissä ryhmissä ja 
myöhemmin talvella ja keväällä pidetään isompia, koko ryhmän harjoituksia. 
Näistä omat ohjaajat infoavat erikseen. Yhteisohjelmien kertauskurssi 
ohjaajille ja valmentajille järjestetään lauantaina 21.1.2023 – tarkemmat 
paikkakartat jne. saataneen tuohon mennessä ja sen jälkeen alkavat 
harjoitukset pyöriä myös kotisaleilla. Yhteisharjoitus kaikille kenttäohjelmiin 
sekä Elämä on matka- hallinäytökseen ilmoittautuneille voimistelijoille on 
lauantaina 27.5. 
  



AMSTERDAM – PÄITETTYÄ TIETOA TAPAHTUMASTA (Voimisteluliiton 
tiedotteesta) 
Suomen kenttänäytös (15 min.) koostuu seuraavista ohjelmista: 
Ystäväni, elämäni (Eerika Laalo-Häikiö), alustavia ilmoittautumisia 439 

Kirkkaat vedet (Hannele Ahlqvist & Marja Kallioniemi), alustavia 
ilmoittautumisia 888 

Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi (Hymy Larimo-Tullila), alustavia 
ilmoittautumisia 214 

Näiden lukujen valossa kaikki nämä ohjelmat toteutuvat. 

  
Pohjolan ilta -näytös 
Suomi on mukana Pohjolan ilta -näytöksessä, jonka koordinointivastuu on 
tällä kertaa Tanskalla. 

Näytökseen viedään Suomesta Laura Virkkulan seniorivoimistelijoille laatima 
Elämä on matka- yhteisohjelma. 

Alustavasti ko. ohjelmaan on ilmoittautunut 103 voimistelijaa – tämän tiedon 
valossa ohjelma toteutuu. 

  
Alustavaa aikataulua Amsterdamissa: 
Avajaiset (Opening Ceremony) su 30.7. klo 16:00 – 18:00 Olympiastadionilla 

Päätösjuhla (Closing Ceremony) la 5.8. klo 16:00 – 17:30 Olympiastadionilla 

Kenttäohjelmia (Large Group Performances) maanantaina, tiistaina ja 
torstaina Olympiastadionilla 

Hallinäytöksiä (Group Performances) maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 
17:30 RAI-Messukeskuksessa 
Iltanäytöksiä (National Performances) maanantaina, tiistaina ja torstaina 
iltaisin RAI-Messukeskuksessa (hallit 2 ja 3) 
FIG Gaala (FIG Gala) perjantaina illalla ja lauantaina aamulla RAI-
Messukeskuksessa (halli 3) 

Ekstra-ohjelmaa eli kaupunkilavaesityksiä (City Performances) nähdään 
kolmella lavalla eri puolilla kaupunkia. 

LENNOT 
Lennot on tilattu ne halunneille: Ystäväni, Elämäni-ryhmän liput tilattiin 
neljässä erässä, Kirkkaat Vedet kahdessa erässä. Jos et vielä ole maksanut 
omaa lentolippuasi, maksathan sen mahdollisimman pian sinulle lipun 
tilanneelle henkilöille (he ovat maksaneet liput omista rahoistaan ts. laskutus 
ei tule seuran kautta) 

  



HOTELLI 
Hotelli The Tire Stationista on varattu hotellihuoneita kyselyn vastausten 
perusteella joko 6 tai 7 yöksi. Meillä on käytössämme sekä kolmen että 
kahden hengen huoneita: kahden hengen huoneissa on tuplavuode ja kolmen 
hengen huoneissa on kolme erillistä vuodetta. Huoneen lopulliseksi hinnaksi 
tuli 101 €/yö/henkilö. Hotelli maksetaan kahdessa erässä: 50 % lokakuun 
alussa ja loput 50 % kesäkuun alkupuolella. Näistä tulee laskut MyClubin 
kautta. 
  

SUOMEN EDUSTUSASU – UUSI ALAOSA TULOSSA! 
Suomen joukkueen marssiasu 
Gymnaestradan marssivaatteet löydät TÄÄLTÄ 
Tuotevalikoimaa tullaan laajentamaan vielä kevyemmällä alaosalla 
(esim. shortsit/golfhame), kunhan sopivat tuotteet löytyvät. 

Muistutuksena, että avajaisissa pitää olla päällään Suomen edustusasu. 
Vaatteet tilataan itse, omalla aikataululla ja itse suoraan maksaen. Terhillä on 
yksi setti asuja, joita voi sovittaa. 

MUISTUTUKSIA TÄRKEISTÄ PÄIVÄMÄÄRISTÄ 
Sitovat ilmoittautumiset seuroilta liittoon 15.12.2022 (seuran sisäinen 
aiemmin) 
Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille la 21.1.2023 

Ensimmäiset laskut (= osallistujapassista 50 %) tammikuu 2023 (laskutetaan) 

Loppulaskut huhtikuu 2023 (laskutetaan) 

Yhteisohjelmien yhteisharjoitus kaikille voimistelijoille la 27.5.2023 

World Gymnaestrada Amsterdam 30.7. – 5.8.2023 

  

ILMOITTAUTUMINEN JOULUKUUSSA 
Ilmoittautumiseen on tällä kertaa käytössä uusi FLIP-ohjelma. Kaikkien 
osallistujien tiedot tulee olla järjestelmässä viimeistään 15.12. – Seuran 
sisäinen ilmoittautuminen on ennen tätä! 
Osallistujilta tarvitaan perustietojen lisäksi tällä kertaa valokuva (tulee 
osallistujapassiin). 
Värilliset kasvokuvat, joissa on selkeä ja tasainen tausta, ladataan FLIP-
ohjelman kautta järjestäjille. 
(suositeltu tiedostokoko 300 x 300px, .jpeg .png max 1 mb) (ei tarvitse olla 
virallinen passikuva tms.) 

  

VaVo:ssa järjestämme erillisen ilmoittautumistilaisuuden, jossa voidaan tämä 
kuvan lataaminen (ja vaikka kuvan ottaminenkin) tehdä yhdessä 



ilmoittautumisen yhteydessä. Tästä lisätietoa myöhemmin, mutta nyt jo 
etukäteen tietona tällainen uusi toimintatapa. 

  

Olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli on mitä tahansa kysyttävää 
Gymnaestradaan liittyen. 

iloisin syysterveisin 
VaVo:n Gymppi Terhi Rantanen & gymna-tiimi 
puh. 0400905407 
terhi.rantanen(at)gmail.com 
 
 


