
Gymnaestrada Amsterdam: infokirje 4 lähtijöille 

Hei! 
Vuosi vaihtunut ja nyt voidaankin jo puhua tämän vuoden Gymnaestradasta! Ilmoittautumiset on tehty niin 
pitkälle kuin se tässä vaiheessa on mahdollista. Nyt odottelemme koreografeilta paikkakarttoja, jotta kevään 
kuluessa päästään myös harjoitussaleihin. Tässä kirjeessä vielä muistutuksia tulevista päivämääristä. 
  
TALKOOT – myös keväälle tulee varainhankintaa 
Joulun alla pidimme myyjäiset Koskikaran aulassa ja siitä kertyi 426€ - kiitos kaikille osallistuneille! Pidämme 
vielä toiset myyjäiset pääsiäisen alla, siitä lisätietoa lähempänä ajankohtaa. 
Tuulilasinpesunesteen myynti on edelleen käynnissä ja lasinpesunesteitä löytyy Mottitieltä. Lisää tilataan 
vielä yksi lava tässä kevään aikana myytäväksi – lisätietoja Sirulta. 
Myytäväksemme tulee myös ihania kakkutukun tuotteita – tästä tulee lisäinfoa Annalta ja Sirulta lähiaikoina. 
Pyrimme saamaan myös ensi kesäksi liikenteenohjausta kesäteatterille. 
  
SUOMEN EDUSTUSASU 
Marssiasun ohjeet ovat päivittyneet ja nyt jokainen kokoaa setin itse (eli ei enää valmiita settejä) ja tilaa omat 
vaatteensa itse suoraan Sanserilta. Nyt mallistoon on tullut uusi alaosa - golfhame, jossa sisällä shortsit, 
väreinä tummansininen ja valkoinen. Terhiltä löytyy malliksi koko L ja Eevalta koko S. Muistathan tilata 
omasi hyvissä ajoin! 
  
Gymnaestradan marssivaatteet pääset tilaamaan TÄÄLTÄ 
  
LASKUTUS 
Nyt tammikuussa laskutetaan puolet osallistujapassista eli 150€ - tämä laskutetaan seuran kautta 
voimisteluliitolle. Alla vielä aikataulua tuleville laskuille keväällä 2023: 
Tammikuu – puolet osallistujapassista (150€) 
Maaliskuu – lounaat ne tilanneille (143,50) ja näytösliput (35€/kpl), jos ne jo varmistuneet tässä kohtaa 
(nämä on tilattu ja odotamme vahvistusta, saammeko kaikki haluamamme liput) 
Huhtikuu – toinen puoli osallistujapassista (150€) 
Toukokuu – yhteisharjoituksen kulut sekä toinen puoli hotellista (303€/6 yötä tai 353,50/7 yötä) 
  
Muita kuluja: 
Edustusasu – jokainen tilaa ja maksaa itse (Sanserilta) 
Lisenssi – vähintään harrastelisenssi. Lisätietoa löytyy Gymnaestrada- infopaketissa seuran nettisivuilla, 
mutta alla myös lyhyesti. 
(Esiintymisasu, jos ei sitä ennestään löydy) 
Lisäksi ajatuksissa oli seuran oma asu, esim. T-paita. 
  
LISENSSI 
Kaikilla osallistujilla/osallistujapassin tilaavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva Voimisteluliiton lisenssi: 
vähintään harrastetason lisenssi (20€), lisenssin lajilla ei ole väliä, valmentaja- tai tuomarilisenssi ei riitä. 
Lue lisensseistä lisää TÄSTÄ 
Lisenssin voi hankkia nyt: se on voimassa koko kauden 1.9.2022 – 31.8.2023. 
Viimeistään lisenssi tulee olla hankittuna 15.5.2023. 
Osallistuja = tarvitsee lisenssin, tarvitsee osallistujapassin (FLIP-järjestelmässä) 
Turisti = ei lisenssiä, ei osallistujapassia (kuin kuka tahansa turisti kaupungissa) 
  
YHTEISOHJELMIEN YHTEISHARJOITUS LA 27.5. VANTAA 
Yhteisharjoitus kaikille yhteisohjelmiin ilmoittautuneille on la 27.5. Vantaan Myyrmäessä. 
Klo 9 – 12 Ystäväni, elämäni (koreografi Eerika Laalo-Häikiö) 
klo 12 – 15 Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi? (koreografi Hymy Larimo-Tullila) 
klo 15 – 18 Kirkkaat vedet (koreografit Hannele Ahlqvist ja Marja Kallioniemi) 
Lisäksi Elämä on matka -yhteisohjelmaa (koreografi Laura Virkkula) harjoitellaan la 27.5. klo 12 – 15 (paikka 
vahvistuu myöhemmin) 
  
HARJOITUKSET KOTISALEILLA 
Paikka- ja kuviokartat tulevat helmikuun aikana, tämän jälkeen palaamme harjoitussaleille. Tarkemmat 
ohjeet harjoituksista saat omalta ohjaajaltasi. 
  



TAPAHTUMA - World Gymnaestrada Amsterdam 30.7. – 5.8.2023 
Muutoksia/päivityksiä aikaisempiin tietoihin: 
Kenttänäytökset: tiistaina, keskiviikkona, torstaina klo 13 – 16 (aiemmin ilmoitettu ma, ti ja to) 
  
PERUUTUS- JA MAKSUEHDOT JÄRJESTÄJILTÄ 
Peruutus helmi-toukokuussa (1.2.-31.5.): osallistujapassista maksettua 50% ei palauteta 
Peruutus toukokuun jälkeen (1.6.-): ei palautuksia lainkaan 
Peruutukset Gympin tulee aina tehdä kirjallisesti: gymnaestrada(at)voimistelu.fi 
Osallistujapassin nimenmuutoksen/siirrettävyyden voi tehdä tapahtuman alkuun saakka. 
(hotellien peruutusehdot ovat erikseen) 
  
Lue lisää 
https://www.valkeakoskenvoimistelijat.fi/muu-toiminta/world-gymnaestrada-amsterdam-2023/ 
https://www.voimistelu.fi/world-gymnaestrada-2023/ 
https://worldgymnaestrada2023.com/en/ 
  
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) 
-- 
Ystävällisin terveisin 
Valkeakosken Voimistelijat ry / Terhi Rantanen 
 


