
 

 

     KUTSU  
 

25.1. 2010 
 
 
Tervetuloa alueelliselle Svoli Jumppakoulu Asemalle  Isoonkyröön! 
 
Lähde yhdessä muiden voimistelijoiden kanssa näyttämään taitosi 
Asemalle, jossa jokainen n. 7 – 12-vuotias voi kilpailla yksin tai 
ryhmässä. Sanallinen arviointi pohjautuu perusvoimisteluun.  
Pääset myös Touhuamisen jumppajunaan, jossa voi kokeilla 
voimistelua – myös välineillä. 
 
 
TAPAHTUMATIEDOT 
 
Aika, paikka ja järjestäjä 
La 17.4.2010 klo 12 alkaen Isonkyrön koulukeskus / Liikuntahalli, Kyrööntie 15, Isokyrö  
Järjestäjät: Isonkyrön Voimistelijat ja Voimisteluliiton Pohjanmaan alue 
 
Asemalle voi osallistua seuraavien lajien valmis- t ai vapaaohjelmilla: 

• akrobatiavoimistelu  
• joukkuevoimistelu 
• kilpa-aerobic 
• naisten telinevoimistelu (rekki, permanto, hyppy)  
• miesten telinevoimistelu (rekki, permanto, hyppy) 

• TeamGym 
• rytminen voimistelu 
• trampoliinivoimistelu (ns. pihatrampoliini) 
• tanssi- ja esitysohjelmat 

 
Kilpailu- /esiintymisalue 
Liikuntahallin lattia on sininen, pistejoustava kumi/muovimatto, johon rajattu 12 m x 12 m kilpailualue, 
jonka vieressä telinevoimistelutelineet. 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisaika päättyy 17.3. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä osoitteessa:  
http://www.svoli.fi/alueet/svoli_pohjanmaa/leirit_kilpailut_ja_tapahtumat/svoli_jumppakoulu_asemat/  
 
Osallistumismaksut:   
 • Yksilövoimistelijat 1 arviointi / 1 voimistelija 10 € / hlö 
 • Pienryhmät 1 arviointi / 2-4 voimistelijaa 21 € / ryhmä 
 • Keskikokoiset ryhmät 1 arviointi / 5-8 voimistelijaa 37 € / ryhmä   
 • Isot ryhmät 1 arviointi / 9-19 voimistelijaa 63 € / ryhmä   
 • Suurryhmät 1 arviointi / 20 tai enemmän voimistelijaa 78 € / ryhmä 
 
Maksaminen tapahtuu 17.3. mennessä Isonkyrön Voimistelijoiden tilille 472710-29942.  
Kirjoita viestiosioon seuran nimi ja osallistuvat ryhmät / voimistelijat. 
 



 

 

Jumppakoulupassit 
Jokaisella Asemalle osallistuvalla lapsella tulee olla voimassaoleva Jumppakoulupassi tai 
vaihtoehtoisesti Voimisteluliiton harraste- tai kilpalisenssi.  
 
Passin voimassa olon voit osoittaa Asemalla: 

• Jumppakoulupassilla 
• Passin takasivulla olevalla erillisellä passikortilla 
• Passien mukana toimitettavalla nimilistalla 

 
Passit voi tilata internetistä http://www.svoli.fi/lajit/kilpailulisenssit_ja_jumppakoulu/  
 
Vakuutus 
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. Mikäli osallistujalla on vakuutuksellinen 
Jumppakoulu-passi  tai lisenssi, ei muuta vakuutusta tarvita. Mikäli on ottanut passin ilman 
vakuutusta, tulee olla jokin muu vakuutus, joka kattaa Asemalla sattuneet tapaturmat. Osanoton 
varmistuksen yhteydessä tulee esittää kuitit voimistelijoiden mahdollisista omista vakuutuksista. 
 
Arvit  
Kilpailusuorituksia arvioivat arvit. Asemalle osallistuvan seuran tulee ilmoittaa ilmoit tautumisen 
yhteydessä arvi / arveja, jotka voivat arvioida ase malla! 
 
Ruokailu 
Isonkyrön Voimistelijat järjestää kilpailupaikalla mahdollisuuden ruokailuun. Tarjolla on nakkikeittoa 
lisukkeineen ja jälkiruokana mansikkarahka. Ruoan hinta on 7 € / hlö.  Ruokailut varataan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Maksaminen tapahtuu 17.3. mennessä Isonkyrön Voimistelijoiden 
tilille 472710-29942 Ilmoita viestiosiossa seuran nimi ja ruokailijoiden määrä. 
 
Tapahtumapaikalla on myös kioski / kahvio sekä arpajaiset. 
 
Infokirje  
Tapahtuman infokirje julkaistaan ilmoittautumisajan päätyttyä internetissä Isonkyrön Voimistelijoiden 
ja Voimisteluliiton nettisivuilla osoitteissa: 
http://www.isvo.fi 
http://www.svoli.fi/alueet/svoli_pohjanmaa/leirit_kilpailut_ja_tapahtumat/svoli_jumppakoulu_asemat/   
 
Lisätietoja 
Svoli Pohjanmaa:   Isonkyrön Voimistelijat  
Tiina Saulila-Puroaho  Hanna Hannuksela 
p. 06 420 3027  p. 0400 565 931   
tiina.saulila-puroaho@svoli.fi  isonkyronvoimistelijat@gmail.com 
 
 


