


Gymnaestrada 
Amsterdam, Hollanti
su 30.7. – la 5.8.2023

Gymnatiimin asioita: 
• Yleistä, FLIP
• passit, majoitus, lennot
• varainhankinta 
• Suomen edustusasut ja VaVon 

oma vaate?
Yhteystietoja



Ohjelman nimi Ikä

Ystäväni, elämäni yli 15-v., tanvo vaikeampi

Kirkkaat vedet yli 15-v., tanvo helpompi

Elämä on matka 60+ halliohjelma

World Gymnaestradaan 2023 viedään ainakin molemmat tanssillisen voimistelun ohjelmat "Ystäväni, 

Kenttä- ja halliohjelmat, joihin 

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. 
pohjalta 

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. -> tämä vahvistunut alustavien ilmojen pohjalta

HUOM! VaVon ikäraja osallistujille 15 vuotta!

Ohjaajat

v., tanvo vaikeampi Anna Notkola

v., tanvo helpompi Jaana Linna-Laiho

(Marja Heikkinen itse)

viedään ainakin molemmat tanssillisen voimistelun ohjelmat "Ystäväni, 

ja halliohjelmat, joihin VaVo osallistuu:

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. -> nämä vahvistuneet alustavien ilmojen 

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 
> tämä vahvistunut alustavien ilmojen pohjalta



Tapahtuman aikataulu
• Alustavaa aikataulua Amsterdamissa 

(päivittyy tapahtuman sivuille):

• 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 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



VaVosta lähtee Gymnaestrada Amsterdamiin upea 38 henkilön ryhmä!
Ystäväni, Elämäni kenttäohjelmaan osallistuu 21 henkilöä

Kirkkaat vedet kenttäohjelmaan osallistuu 16 henkilöä

Elämä on matka- hallinäytökseen osallistuu 1 henkilö

Lähtijöille yksi yhteisharjoitus la 27.5. Vantaalla 
kalenteriisi!

VaVon lähtijät:

kalenteriisi!

Amsterdamiin upea 38 henkilön ryhmä!
Ystäväni, Elämäni kenttäohjelmaan osallistuu 21 henkilöä

Kirkkaat vedet kenttäohjelmaan osallistuu 16 henkilöä

hallinäytökseen osallistuu 1 henkilö

Lähtijöille yksi yhteisharjoitus la 27.5. Vantaalla –laitathan päivämäärän 



Tärkeitä päivämääriä

15.6.2022 Alustavat ilmoittautumiset seuroittain

17.8.2022 Seuran infotilaisuus Gymnaestradaan

syksy 2022 Talkoita, lentojen ja hotellin varaus

20.10.2022 Ensimmäinen ilmo FLIP-järjestelmän kautta liittoon.

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

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

tilaukset

la 21.1.2023 Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille

tammikuu 2023 Ensimmäiset laskut liitolta (= osallistujapassista 50%) 
liittoon

kevät 2023 Talkoita, harjoituksia…

huhtikuu 2023 Loppulaskut laskutetaan eräpäivä 15.5. liittoon

toukokuu 2023 Yhteisohjelmien yhteisharjoitus kaikille voimistelijoille

30.7.-5.8.2023 World Gymnaestrada Amsterdam

lustavat ilmoittautumiset seuroittain

Gymnaestradaan lähtijöille

Talkoita, lentojen ja hotellin varaus

järjestelmän kautta liittoon.

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

Yhteisohjelmien kertauskurssi ohjaajille ja valmentajille

Ensimmäiset laskut liitolta (= osallistujapassista 50%) eräpäivä 31.1. 

eräpäivä 15.5. liittoon

Yhteisohjelmien yhteisharjoitus kaikille voimistelijoille

Amsterdam



Tiedotus lähtijöille

13.9.2022 Ensimmäinen infokirje lähtijöille/Terhi

11.10.2022 Lasinpesunesteen myynti-info/Siru

2.11.2022 Toinen infokirje lähtijöille/Terhi

8.11.2022 Kalenterikutsut kaikille Ilmoittautumistilaisuuteen 24.11./Outi

24.11.2022 Ilmoittautumistilaisuus klo 17:00

25.11.2022 Kolmas infokirje + FLIP-linkit lähtijöille/Terhi25.11.2022 Kolmas infokirje + FLIP-linkit lähtijöille/Terhi

30.7.-5.8.2023 World Gymnaestrada Amsterdam

Ensimmäinen infokirje lähtijöille/Terhi

info/Siru

Toinen infokirje lähtijöille/Terhi

Kalenterikutsut kaikille Ilmoittautumistilaisuuteen 24.11./Outi

Ilmoittautumistilaisuus klo 17:00-18:30 VaVon salilla Mottitie 2

linkit lähtijöille/Terhilinkit lähtijöille/Terhi

Amsterdam



Passit, majoitus 
ja lennot 



Mitä tarvitset?

- Osallistujapassin (noin 300€)

- Lisenssin (20€+vakuutus 10€)

(vähintään harrastelisenssi)

- Majoituksen ( tilattu Hotelli The Tire Station

- Lennot (tilattu Finnair tai omat lennot)

Ja paljon iloista mieltä 

- Lennot (tilattu Finnair tai omat lennot)

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

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

- Suomen edustusasun = marssiasun (jokainen tilaa itse)

Station tai oma majoitus)

Ateriat (syömme oman aikataulun mukaan omakustanteisesti tai esim. 

, asujen vaihtopörssi uusille lähtijöille)

Suomen edustusasun = marssiasun (jokainen tilaa itse)



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

• Sitova ilmoittautuminen FLIP-järjestelmään = osallistujapassin tilaus• Sitova ilmoittautuminen FLIP-järjestelmään = osallistujapassin tilaus

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

järjestelmään = osallistujapassin tilausjärjestelmään = osallistujapassin tilaus



Peruutusehdot

• Peruutusehdot/-maksut (= osallistujapassit, koulumajoitus, ateriat yms.)

• Peruutus 1.2. – 31.5.: osallistujapassista maksettua 50% ei palauteta

• Peruutus 1.6. jälkeen: ei palautuksia lainkaan• Peruutus 1.6. jälkeen: ei palautuksia lainkaan

• Peruutus Gympin tulee aina tehdä kirjallisesti: 

• Osallistujapassin nimenmuutoksen/siirrettävyyden voi tehdä tapahtuman 
alkuun saakka

• (hotellimajoituksen, esiintymisasujen, vaatemalliston maksu
erikseen)

maksut (= osallistujapassit, koulumajoitus, ateriat yms.)

31.5.: osallistujapassista maksettua 50% ei palauteta

Peruutus 1.6. jälkeen: ei palautuksia lainkaanPeruutus 1.6. jälkeen: ei palautuksia lainkaan

tulee aina tehdä kirjallisesti: gymnaestrada(at)voimistelu.fi

Osallistujapassin nimenmuutoksen/siirrettävyyden voi tehdä tapahtuman 

(hotellimajoituksen, esiintymisasujen, vaatemalliston maksu- ja peruutusehdot 



Lisenssi

• Jokainen osallistuja tarvitsee voimassa olevan lisenssin, joka on vähintään 
harrastelisenssi. Huom! Stara-, valmentaja-

• Lisenssi on voimassa 31.8.2023 asti

• Lisenssi tulee olla ostettuna 15.5.2023 mennessä

• Jokainen huolehtii omasta vakuutuksestaan!• Jokainen huolehtii omasta vakuutuksestaan!

Jokainen osallistuja tarvitsee voimassa olevan lisenssin, joka on vähintään 
tai tuomarilisenssit eivät käy.

Lisenssi tulee olla ostettuna 15.5.2023 mennessä

Jokainen huolehtii omasta vakuutuksestaan!Jokainen huolehtii omasta vakuutuksestaan!



Hotellit/majoitus

• Hotelli The Tire Stationista varaus 35 hengelle (3:lla oma majoitus)

• Hinta 101€/yö/henkilö, 6 yötä su 30.7. – la 5.8. tai 7 yötä su 30.7. 

• 2-3 henkilöä/huone

• Hinta sisältää aamiaiset

• Hotelli sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, Olympiastadionin läheisyydessä• Hotelli sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, Olympiastadionin läheisyydessä

• Puolet hotellista laskutettu (11.244,-) ja maksettu. Toinen puoli kesäkuussa.

varaus 35 hengelle (3:lla oma majoitus)

la 5.8. tai 7 yötä su 30.7. – su 6.8.

Hotelli sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, Olympiastadionin läheisyydessäHotelli sijaitsee hyvien yhteyksien varrella, Olympiastadionin läheisyydessä

) ja maksettu. Toinen puoli kesäkuussa.



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)

-> lennot varattu ja maksettu, 4 henkilöä menevät itse 
varaamillaan lennoilla.

> majoittuminen ja 

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

> lennot varattu ja maksettu, 4 henkilöä menevät itse 



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

• Mietitty joko täysin omakustanteisia aterioita tai lounaspakettia. 
Keskustelkaa ryhmäkohtaisesti wa-
kukaan ei jää yksin 

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

Mietitty joko täysin omakustanteisia aterioita tai lounaspakettia. 
-ryhmissä, miten toimitte ja että 



Näytösliput

National Performance ticket = Pohjola-ilta (ja 
muut maateemaiset illat)

• Liitto kerää tiedot näytöslipuista 
seurakohtaisesti - tästä lisätietoa 
myöhemmin!

• Suosittelemme kaikille Pohjola-iltaa sekä 
FIG-gaalaa



Tietoa näytöksistä

• Suosittelemme ostamaan liput ainakin 
Pohjola-iltaan, joka on torstai-iltana 18:30 
Halli 3:ssa (tämä vielä alustava tieto)

• Hallinäytökset ilmaisia



Kaupunkilavat

• Iltanäytösten ja hallinäytösten lisäksi upeita 
ohjelmanumeroita on tarjolla myös 
kaupunkilavoilla, joista yksi sijaitsee 
Vondelparkin alueella eli samalla alueella 
kuin hotellimme!



Alustavaa tietoa
kenttänäytöksestä
• Tarkentuvat keväällä

• Kenttänäytös esitetään 
tapahtumassa kolmeen kertaan: 
MA + TI + TO=> ma klo 13-16, ti klo 
13.30-16.30, to klo 13.00-16.30

• Mahdollinen ekstra-harjoitus • Mahdollinen ekstra-harjoitus 
Amsterdamissa MA-
aamuna/aamupäivänä





Suomen 
edustusasut

• World Gymnaestrada 
2023 Amsterdam 
marssiasut – Suomen 
edustusasut

• VaVon oma vaate?• VaVon oma vaate?



World Gymnaestrada 2023 marssiasut
• Vaatteet tilataan suoraan Sanserilta: 

https://voimistelukauppa.sanser.fi/epages/voimistelukauppa.sf/sec8d440918e4/?ObjectPath=/Shops/201
6021006/Categories/GYMNAESTRADA_MARSSIVAATTEET

• Jokainen tilaa ja maksaa tuotteensa itse

• Setit eivät ole enää tarjolla, vaan jokainen kokoaa oman settinsä itse

2023 marssiasut

https://voimistelukauppa.sanser.fi/epages/voimistelukauppa.sf/sec8d440918e4/?ObjectPath=/Shops/201
6021006/Categories/GYMNAESTRADA_MARSSIVAATTEET

Setit eivät ole enää tarjolla, vaan jokainen kokoaa oman settinsä itse



Uusi alaosa!
• Hame on joustavaa ja tehokkaasti kosteutta siirtävää materiaalia, joka tuntuu mukavalta päällä. 

Hameen alla on shortsit.

• Materiaali:
86% Polyesteri
14% Elastaani

• Toimitus alkaen viikolla 48

Hame on joustavaa ja tehokkaasti kosteutta siirtävää materiaalia, joka tuntuu mukavalta päällä. 



Setit poistuneet, tuotteet tilataan 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

Setit poistuneet, tuotteet tilataan 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.



T-paidat, toppi



Muut asusteet



VaVon oma vaate?

• Halutaanko esim. T-paita Gymnaestrada
+ VaVo logolla?

• Tampere-gymnan T-paita maksoi 15€, 
kaksi mallia. kaksi mallia. 

• Tämä on kevään projekti 

Gymnaestrada

, 



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!


