
Kesän 
liikuttavin 
festivaali –

lähde mukaan 
Gymnaestrada
Tampere 2022 -
tapahtumaan
to 9.- su 12.6.22 



MIKSI osallistua?

Voimistelua ja viihtymistä, iloa ja riemua, tuttuja ja uusia 
kavereita. 
Paljon mukavaa tekemistä, koettavaa ja nähtävää. 
Lähde mukaan Tampereelle  9 – 12.6. Gymnaestrada Tampere 
2022 -tapahtumaan

Suurtapahtumaan odotetaan tuhansia osallistujia; harrastajia, 
kilpailijoita, ohjaajia, valmentajia, huoltajia sekä katsojia. 
Ohjelmassa on näytöksiä ja kilpailuja, jumppaa ja kokeilupisteitä, 
unohtamatta monipuolista iltaohjelmaa. 
Tapahtuma antaa elämyksiä, jotka säilyvät läpi elämän!



Ilmoittautuminen 
viimeistään la 29.1 



Miten ilmoittaudut ja mihin

https://www.lyyti.fi/reg/923579-87375573-86579964 (ilmoittautumislinkki)
Huom lomakkeeseen tallennetut tiedot säilyvät 20min. Täytä siis lomake yhdellä kertaa. 

JV- ja tanssiryhmät: Ilmoita joukkueen nimi kohdassa ”Ryhmä tai joukkue, jossa osallistun tapahtumaan”
Aikuiset ja lapset, jotka eivät kuulu JV ja tanssiryhmiin, kirjoittavat tähän kohtaan ”PNV”.
Huoltaja kirjoittaa tähän ryhmän nimen ja huoltaja.
Valmentaja kirjoittaa tähän valmentaja.

https://www.lyyti.fi/reg/923579-87375573-86579964


LISENSSI ON pakollinen tapahtumaan

Kilpailutapahtumiin osallistujat tarvitsevat voimisteluliiton voimistelu (JV)- tai tanssilisenssin (LUMO).

Mikäli sinulla ei ole lisenssiä, voit ostaa sen PNV: jäsenrekisterin 
(https://go.hoika.net/public/Login.aspx) kautta kohdasta: lisenssien osto

Huoltaja valitsee toimitsijalisenssin (10,50 euroa)

Esiintyjät (kenttänäytös, lavat, hallinäytös, ei kilpailut) STARA-lisenssin (10,50 eur)

Tietoa lisensseistä: https://www.voimistelu.fi/kilpavoimistelu/lisenssit-vakuutukset/lisenssit/

https://go.hoika.net/public/Login.aspx
https://www.voimistelu.fi/kilpavoimistelu/lisenssit-vakuutukset/lisenssit/


Osallistujapassi oikeuttaa

- Osallistumaan kesän liikuttavimpaan 
festivaaliin

- Kilpailemaan eri voimistelulajien ja 
tanssin kilpailuissa ja superstarassa 

- Esiintymään kentällä, kaupunkilavalla, 
iltanäytöksissä 

- Sisäänpääsyyn Messu- ja 
urheilukeskukseen (huom: lauantain 
iltanäytökseen katsojan tulee ostaa 

erillinen pääsylippu, johon passilla alennus)

- Sisäänpääsyyn Stadionille, avajaisiin ja 
päätösjuhlaan 

- Liikkumaan voimistelukoulun 
kokeilupisteillä - Unisport areenalla 

- Kulkemaan Tampereen Seudun 
joukkoliikenteessä (AB-alueella)

- HUOM! päiväpassi oikeuttaa 
osallistumaan, kilpailemaan ja esiintymään 

yhtenä, kyseisenä päivänä pois lukien 
kenttänäytökset

Hinnat: osallistujapassi (koko tapahtuma) 
lapset/aikuiset 85eur/108 eur, päiväpassi 

lapset/aikuiset 45eur/55 eur



Majoitus ja ruokailu

Valitse: koulumajoitus (48 eur), mikäli sinulla ei ole jo omaa majoitusta. 

Valitse: ruokailut Keskustan Koulu, 4 kpl:n ateriapaketti
Tämä valinta koskee lapsia. Aikuiset päättävät ruokailuistaan itse. 

Ryhmä tarvitsee kuitenkin koululle huoltajan eli majoitus täytyy valita myös huoltajalle.

Mikäli ryhmässä on 18-v täyttänyt voimistelija/tanssija, ei huoltaja ole välttämätön.  



osallistumiset
Valitse kilpailut, mihin osallistut
Lavaesiintymisiin osallistuvat ryhmät valitsevat Tampereen Keskustorin lavan:

Joukkuevoimistelijat: kirjaa nimeksi PNV JV lava
Tanssijat: kirjaa nimeksi PNV Prodance lava

Jos osallistut kenttäohjelmiin:
valitse Sateen jälkeen paistaa aurinko (7-12v)
valitse Luonnon Lumoissa (tanssiohjelma)
valitse Kirkkaat vedet (aikuisten kenttänäytös)

Jos haluat osallistua PNV: hallinäytökseen la 11.6, valitse Messukeskuksen iltanäytös ja nimeksi Emotion in Motion. 
Koreografit valitsevat esiintyvät ryhmät. 



Osallistumiset joukkueittain
Kilpailu: 

KV-kilpailu: Gloria, Gloria Jr,  KV-kisaan myös (jos joukkueet tulevat valituiksi) Elegance Jr, Gloria 
Elegance, Elegance PreJr

Kilpasarjan mestaruuskilpailut Esenia, Lume, Alpha, Astra Fenix, Vidal, MaJu

Iltanäytös: kaikki yli 8v JV joukkueet

Kenttäohjelma: Starat

Lava: Kaikki joukkueet paitsi Gloria, Gloria Jr, Vidal, MaJu ja Astra Fenix



Kenttänäytösasut: keltainen lapset, sininen aikuiset, vihreä 
tanssi. Kokotaulukko: https://www.chopar.fi/sizeguidefi.aspx

https://www.chopar.fi/sizeguidefi.aspx


Tilaukset

Kenttänäytösasu on tilattava 29.1 mennessä!
Myöhemmin asun tilaus ja kenttänäytökseen osallistuminen ei 

ole enää mahdollista. 
Aikuisten asuilla osallistutaan myös kansainväliseen World 
Gymnaestradaan kesällä 2023 (30.7-5.8) Amsterdamissa. 

Tilaukset: PNV jäsenrekisterin kautta: 
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?s

id=56&TapahtumaID=7220
HUOM! TILAUKSET VAIN YLLÄ OLEVAN LINKIN KAUTTA!

https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=56&TapahtumaID=7220
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=56&TapahtumaID=7220


Lisätietoa

Mikäli Voimisteluliitto peruuttaa tapahtuman, Voimisteluliitto 
palauttaa passi-, ruokailu-, koulumajoitusmaksut 

kokonaisuudessaan. Lisenssi- ja esiintymisasumaksuja ei palauteta.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä:
eeva.sarkilahti@outlook.com
paivi.lehtovirta@icloud.com

mailto:eeva.sarkilahti@outlook.com
mailto:paivi.lehtovirta@icloud.com

