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Hei,  

Kevään kilpailukausi Junnugymien osalta alkaa huhtikuussa ja osallistumme kolmeen Junnugym 
osakilpailuun (Tampere, Helsinki ja Tampere) sekä järjestämme kaikille poikien valmennusryhmien 
osallistujille oman harkkakisan Kivikossa.  
 

Kevään kilpailut: 
2.4. VSH:n oma harkkakisa KIVIKKO (maksuton) 
23.-24.4. JunnuGym 1. TAMPERE 
14.-15.5. JunnuGym 2. HELSINKI 
11.6. JunnuGym 4./Gymnastrada TAMPERE 
 
Ilmoittautuminen kilpailuihin: 

Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu MYClubissa ilmoittautumalla erikseen jokaiseen haluamaasi 
kisatapahtumaan (klikkaa IN). Huomaathan, että ilmoittautumisen sulkeuduttua se on sitova. Sopiviin 
kilpailuihin osallistumista voi kysyä omalta valmentajalta, mutta lopullisen päätöksen voi tehdä vanhempi. 
 

Kilpailuista tulevat kulut: 

Kilpailuihin osallistumisesta tulevat kulut koostuvat: 

 Osallistumismaksu, joka määräytyy järjestävän seuran ilmoituksen mukaan sekä Voimisteluseura 
Helsingin kilpailumaksusta. 

 Kilpailumaksulla katetaan osittain valmentaja- ja tuomarikuluja. Kilpailumaksun suuruus on 
20€/kilpailu/voimistelija. 

Kilpailuista tulevat kulut laskutetaan jälkikäteen. 

Esimerkki: voimistelija osallistuu syksyllä kolmeen kilpailuun, jossa osallistumismaksut ovat 30€/kilpailu. 
Voimistelija menee kilpailuun omalla kyydillä. Tällöin voimistelijalle tulee maksettavaksi syksyn kilpailujen 
osalta: 3 x (30€ + 20€) = 150€. 

Sairastuminen: 

Kisaamisen voi perua ainoastaan lääkärintodistuksella maksutta. Eli mikäli voimistelija sairastuu, niin 
ilmoitathan asiasta omalle valmentajalle. Sekä lähetät  mahdolliset sairastodistukset sähköpostilla 
osoitteeseen vsh.toimisto@gmail.com. Ilmoitus kisan perumisesta tulee tehdä ennen kisan alkua, jotta 
peruminen on mahdollista edes sairastodistuksella. 
 
Lisenssi: 

Jokaiseen voimisteluliiton kilpailuun osallistuvalla voimistelijalla tulee olla voimassaoleva kilpailulisenssi. 
Lisenssikausi on vuoden kestävä 1.9.2020-31.8.2021 Stara-kilpailuun osallistuvalla voimistelijalla tulee olla 
Stara-lisenssi, 1.-3.lk osallistuvilla Kilpa-B lisenssi ja 4.-6lk. osallistuvilla Kilpa-A lisenssi.  

Ohjeet lisenssin ostoon ja lisätietoja: https://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-
ja-vakuutukset 
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Kilpailupäivänä: 

Kilpailupaikalle on hyvä saapua hieman ennen lämmittelyjen alkua. Vanhemmat huolehtivat, että 
voimistelijoilla on kyydit kisoihin ja sopivat tarvittaessa yhteiskuljetuksista. Tarkista aikataulu vielä 
edellisenä ilta suoraan järjestäjän kisasivustolta.  
Mukana pojilla tulee olla kilpailupuku, sekä hanskat ja remmit/ lämsät kilpaluokasta riippuen. Myös 
juomista ja pientä evästä on hyvä ottaa mukaan. 

 
 

Kilpailut ja ohjeistukset löydät kootusti vielä täältä:  
https://www.voimisteluseurahelsinki.fi/mtv-kev%C3%A4t-2022-kilpailut 

Lisäkysymyksiä voi kysyä omalta valmentajalta tai Jimiltä jimi.vsh@gmail.com 

VSH  
 


