
GYMNAESTRADA 2022 TAMPEREELLA, MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ      ? 
 

Hei, olet ilmoittautunut seuramme kautta tapahtumaan, tässä ohjeet tammikuussa tehtäviin 
ilmoittautumisiin: 
 

1. Sitova ilmoittautuminen, jonka jokainen osallistuja/osallistujan 
huoltaja/valmentaja/gymppi tekee itse! 

• Ilmoittautumislinkki: Seuramme jäsenet ilmoittautuvat tapahtumaan alla olevan linkin 
kautta.  
https://www.lyyti.fi/reg/923579-18531061-20600338 

• Tutustu ensin liitteenä olevaan kysymyspohjaan, että tiedät, mitä tietoja tarvitaan. Vastaa 
kaikkiin *-kohtiin, ja sen lisäksi ilmoita, mistä ryhmästä lapsesi on (esim. Strassikeijut E) ja 
kuka lapsesi huoltaja on tapahtumassa: 

Roosa Manninen 
Magda Brand 

Eeva ja Elli Savolainen 
Ida Koskinen 
Meri Hannula 

      Merkitse siis joku mukana olevista valmentajistamme huoltaja -kohtaan! 

• Ilmoittautumisten muokkaaminen 
Ilmoittautumisen vahvistusviestin lopussa on linkki, josta ilmoitettuja tietoja pääsee 
muokkaamaan.  
Muokkaamisen voi tehdä osallistuja itse tai Gymppi, sillä kumpikin saa saman 
vahvistusviestin sähköpostiinsa.  
Kaikkien tietojen (pois lukien sähköposti) muokkaaminen on mahdollista 1.2.2022 
saakka. Tämän jälkeen osa kentistä suljetaan (esim. maksulliset tuotteet) ja 
muutokset tulee tehdä peruutusehtojen mukaisesti Voimisteluliiton kautta.  
Muokkaamisen jälkeen tulee lomake lähettää uudestaan, jotta tiedot tallentuvat! 

 
 

2. Asutilaus 
- tutustu linkeistä kenttäohjelmasi asuihin ja kokotaulukoihin 
https://www.chopar.fi/gymnaestrada-2022-toppi-201560ac400/ 
 JOS KUUSSA VOISI TANSSIA  
 
https://www.chopar.fi/gymnaestarada-2022-ystavani-elamani-400682a200/ 
YSTÄVÄNI, ELÄMÄNI 
 
-HUOM! vain Ystäväni, elämäni-ohjelmassa voi tehdä muutoksia asuun. Viitan helman 
pituutta voi muokata tilaajakohtaisesti +/- 3,6 tai 9 cm. Gymppi merkitsee toivotun koon 
seuran yhteistilausta tehdessä, eli sinun tulee tarkasti ilmoittaa hänelle jos muutat viitan 
helman pituutta! Samoin huomioi, että paita ja trikoot voivat myös olla omat eli jo 
aiemmin hankitut kiiltäväpintaiset (lycra) tuotteet. 
 
- ilmoita asutilauksesi Gymppi Ritva Lyytiselle lyytinenr@gmail.com sunnuntaihin 23.1. 
mennessä 
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Gymppi vahvistaa Voimisteluliitolle kaikki osallistumisilmoitukset sekä tekee asutilaukset 
1.2. mennessä. On siis tärkeää, että noudatat päivämäärää 23.1., että Ritva ehtii tarkistaa 
kaikki ilmoittautumistiedot ajoissa! 
 
Ruokailu- ja majoitusvarauksia ei tehdä. 
 
Sekä kenttäohjelmaan osallistuvat henkilöt että huoltajat/valmentajat tarvitsevat 4 päivän 
osallistujapassin, koska harjoituksia ennen sunnuntain näytöstä on sekä perjantaina että 
lauantaina. Samoin kaikilla osallistujilla (myös huoltajilla) tulee olla voimassa oleva 
tapaturmavakuutus ja staralisenssi (10,5€), tarkista jv-koordinaattorilta 
joukkuevoimistelu@rantaperkionisku.com onko sinulla jo sellainen! 
 
Etuja passilla  
https://www.gymnaestrada.fi/fi/Osallistujat/Tapahtumapassit/Etuja-osallistujapassilla  

 
Toimisto laskuttaa osallistujia myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Esiintymisasut laskutetaan vasta toimituksen yhteydessä huhtikuussa -22, mutta passeista 
seurat saavat ilmoittautumisen jälkeen ensimmäisen laskun, jossa laskutetaan 
osallistumispassien varausmaksut:  
aikuiset ja nuoret 40 € ja lapset 25 € per ilmoitettu osallistuja.    
 
Valmentajat ilmoittavat osallistujille kevään aikana järjestettävistä ohjelmaharjoituksista. 
 
Gymnaestradaterveisin, 
Ritva Lyytinen 
voimistelujaoston sihteeri 
lyytinenr@gmail.com 
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