
Kevään 2019 info

12.4.2019

kello 18.00

KankU Voimistelujaosto



� NTV-kisat Isokyrössä la 13.4

� Akron kisat Tampereella:

� La 27.4  1 lk (Akro stara)

� Su 28.4. 3 lk

� Tutor-tapaaminen ti 23.4

� Nuoret ohjaajat

� Aiheena kausisuunnittelu



� Akro Stara Ma 22.4 klo 16- 18

� Akro 3lk To, Pe, La klo ajat Wappiin

� NTV

� Harkat jatkuvat kesäkuun puoleen väliin 



VAPPUHARKAT
TORSTAINA 25.4.2019 
KLO 17-18.30 Lukiolla

� Kaikkien ryhmien ja perhetemppukoulun yhteiset 
vappuharkat 

� Vanhemmat ,sisarukset, ystävät ovat tervetulleita
� Tarjolla simaa ja munkkeja

(vanhemmilta vapaaehtoinen simamaksu)
� Voimistelupukukirppis (puvut, trikoot ym. välineet)

� Merkkaus: Puvun hinta, Myyjän nimi

� Tuodaan henkarissa roikkumaan



� Kaikkien voimistelulajien yhteiset SM-kilpailut 

24.-26.5. Turussa Kupittaalla

� Voimistelujaosto järjestää retken kisoihin 

lauantaina 25.5.2019

� Lähtö Kankaanpäästä lauantaina 

aamulla ja paluukyyti Turusta lähtee 

noin klo 20.30 (aikataulu tarkentuu 

myöhemmin).



� Hinta 30 €/osallistuja
Hinta sisältää sisäänpääsymaksun 

kilpailuihin ja matkat

� Sitovat ilmoittautumiset 

� 24.4. mennessä

� lisätiedustelut: sanna.haapasilta@suomi24.fi tai 040 
7005244.

� Pienimmät voimistelijat mukaan huoltajan 
kanssa.

� Retki toteutuu, mikäli osanottajia on vähintään 
pikkubussin verran eli noin 18



� Harjoitukset alkavat elokuussa koulun alkamisen aikaan
� Seuratakkien tilaus syksyllä
� Akroleirit

� 5-6.10 Tampere: akrostara

� 14-15.9 Tampere: 3 lk

� Jaosto on hakenut akrokisoja järjestettäväksi ajalle 
23.-24.11.2019
� Syksyn akrokisakalenteri vielä auki

� Pvm alustavasti kalenteriin kaikille!!

� NTV-kisat (valitaan 1-2 kisaa):
� 18-20.10 Tampere

� 25.10-27.10 Tampere

� 26-27.10 Isokyrö



� Voimistelupäivät on perinteinen kisatapahtuma ja 

kauden huipentuma aina kesäkuun toisena 

viikonloppuna: pe-su 7.-9.6.2019

� Lajeina: naisten ja miesten telinevoimistelu, 

akrobatiavoimistelu, teamgym, rytminen 

voimistelu, trampoliinivoimistelu, kilpa-aerobic ja 

joukkuevoimistelu

� https://voimistelupaivat.sporttisaitti.com/



Kisapassi (pe-su), joka sisältää kilpailujen 

osallistumismaksut:

� 55 € voimistelijat

� 20 € huoltajat (ja valmentajat)

Majoitus- ja ruokapaketti 

� 80 € (pe-su)

� Koulumajoitus 2 yötä

� 2 aamu- ja iltapalaa sekä 4 ruokailua

Yhteensä:

� 135 € voimistelijat

� 100 € huoltajat



� Vanhemmat tervetulleita mukaan ja teitä 
tarvitaankin huoltajiksi☺☺☺☺
�Jaosto maksaa vastuuhuoltajan passin ja 

majoituspaketin (2-3 vastuuhuoltaja)

�Vastuuhuoltaja huolehtii mm. kisaajat 
majoituspaikasta kisapaikoille ja takaisin sekä 
syömään (tarkemmat ohjeet lähempänä)

�Huoltajana voi osallistua myös muuten

� Jaosto maksaa valmentajien ja tuomareiden passit 
(yhteensä noin 800-1000 €)



� Yhteiskuljetus linja-autolla perjantaina 
aamulla ja paluu sunnuntaina (aikataulu 
tarkentuu myöhemmin)

� Hinta 20 €/menopaluu, 10 €/suunta (jaosto 
maksaa loput)

� Kisapaikalle matkat kuljetaan 
omakustanteisesti paikallisbussilla tai 
kävellen

� Ilmoittautumisen yhteydessä tieto myös 
osallistuuko kuljetukseen



� Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse 24.4.2019 
mennessä:

sanna.haapasilta@suomi24.fi ja valmentajalle

� Muistakaa samalla ilmoittaa mahdolliset ruoka-allergiat 
/ ruokavaliot sekä osallistuminen kisadiskoon (tietoa 
myöhemmin)

� Maksuista ja ilmoittautumista laaditaan kooste 
ilmoittautumisajan päätyttyä kaikille tarkistettavaksi

Maksut suoritetaan Osuuspankin kilparyhmän tilille 
19.5.2019 mennessä. 
Viitteeksi voimistelijan nimi ja voimistelupäivät 2019



� Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusehdot koskevat 
jokaista yksittäistä osallistujaa. 

� Osallistumisen kilpailuihin voi perua 30.4. klo 12 asti, tämän 
jälkeen tapahtuvista peruutuksista osallistumispassien 
palaukset vain lääkärintodistuksella vähennettynä 
toimistomaksulla 15€.

� Majoitus- ja ruokailut ovat sitovia 10.5 jälkeen eikä niistä 
tehdä palautuksia

� Osallistumispassin peruutus on tehtävä sähköpostitse 
viimeistään tapahtumaviikonloppuna (lääkärintodistuksen voi 
toimittaa myöhemmin), jälkikäteen tehtäviä peruutuksia ei 
huomioida lääkärintodistuksellakaan.



Perjantai 7.6.

AKRO

� 1 lk: klo 13 lämmittely, 14:30 kilpailu

� Akropuut: klo 17.30 lämmittely, 18:30 kilpailu

NTV

� 10:30 B-luokka nuoremmat ryhmä 1

� 10:30 E-luokka nuoremmat ja vanhemmat

� 12:00 B-luokka nuoremmat ryhmä 2

� 14:00 B-luokka vanhemmat



Lauantai 8.6.

NTV

� 11:30 c-luokka vanhemmat

AKRO

� 3 lk: klo 16 lämmittely, 17 kilpailu

Näytös



� Näytös la 8.6. ilta (sisäänpääsy passilla)
� Extreme-disko (pe tai la)

� mm. Ninja Warrior -rata, köysirata ja tramppa-alueella: 
https://esportextreme.fi/

� Hinta 10 € (sis. tramppasukat)

� Sitovat ilmoittautumiset 

24.4. mennessä

� Maksetaan jaoston tilille 

osallistumismaksujen yhteydessä

� Ikäraja 7 v
� Muu oheisohjelma

� https://voimistelupaivat.sporttisaitti.com/oheistapahtu
mat/



� Vanhemmat, jotka tulevat katsomaan kilpailuja 

omatoimisesti, voivat ostaa pääsyliput paikan päältä 

kunkin tapahtumapaikan ovelta:

� Yksi päivä: 

� yli 15 v 15 €

� 7-15 v 5 €

� alle 7 v ilmaiseksi

� Myös koko viikonlopun lippuja ja perhelippuja 

saatavilla

� Sama lippu käy kaikilla tapahtumapaikoilla.



Hyvää kevättä voimistelun 

parissa!

KankU

Voimistelujaosto


