Esiintymisissä riitti myös vauhtia.

Gymnaestrada avautui sunnuntaina Helsingissä
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Presidentti Tarja Halonen avaamassa Gymnaestrada-voimistelujuhlaa.

Voimistelun kansainvälinen suurtapahtuma
15. Gymnaestrada avatui näyttävästi marssilla
ja juhlanäytöksellä viime sunnuntaina Helsingissä!
Tapahtuma alkoi viidestä eri maanosasta ja 53 eri maasta
saapuneen noin 21.000 osallistujan tunnin kestävällä marssilla
Olympiastadionille, jossa heille tervehdyssanat esitti kansainvälisen
voimistelu-liiton (FIGI) puheenjohtaja, professori Bruno Grandi.
Gymnaestradan avauksen suoritti presidentti Tarja Halonen
tapahtuman kunniatoimikunnan puheenjohtajana.
”Me suomalaiset rakastamme urheilua harrasteliikunnasta huippuurheiluun. Joka toinen lapsi ja joka kolmas aikuinen kuuluu
urheiluseuraan. Kansalaistoiminnalla, harrasteliikunnalla ja
tapahtumien järjestämisellä on Suomessa vankat perinteet ja
voimistelu on yksi harrastetuimmista lajeistamme. Olen vakuuttunut
siitä, että Gymnaestradan tunnelma tarttuu myös jokaiseen
tapahtumaa seuraavaan pääkaupunkiseutulaiseen, suomalaiseen ja
täällä vierailevaan. Tapahtuma innostaa liikkumaan ja voimistelu saa
uusia ystäviä”, totesi presidentti Tarja Halonen puheessaan.
”Kysymys ei ole siitä, että voittaa toisen, vaan siitä että voi yhdessä
saavuttaa jotain parempaa”, hän sanoi viitaten Gymnaestradafestivaalin olemukseen sekä kestävään kehitykseen koko
maailmassa.
Tämän jälkeen voimisteluryhmät toisensa jälkeen esiintyivät
stadionin viheriöllä näyttävillä esityk sillään saaden ansaitut aplodit
yleisöltä. Suurin osa osallistujista oli naisia ja tyttöjä, mutta mukana
oli myös miehiä ja poikia noin viidennes.
Neljän vuoden välein järjestettävä Gymnaestrada–
voimistelufestivaaleja on järjestetty vuodesta 1953 lähtien ja
suomalaiset ovat olleet sen vakiokävijöitä, mutta vasta nyt Suomi
sai sen järjestettäväkseen. Tapahtuma kerää yhteen kaiken ikäisiä
voimistelijoita ja voimistelusta kiinnostuneita harrastelijoista
huippuihin.
Festivaali-isännyys näkyy suomalaisten osallistujaluvuissa, sillä
osallistujamaiden delegaatioista Suomella on suurin ryhmä, lähes
4.000 osallistujaa yli 140 seurasta. Seuraavaksi suurimmat ryhmät
tulevat Sveitsistä (3.855), Saksasta (2.027) ja Portugalista (1.059).

Pääkaupunkiseutu valtavana
voimisteluareenana
Gymnaestrada-viikon aikana pääkaupunkiseutu muuttuu valtavaksi
voimisteluareenaksi, sillä nähtä-villä on lähes 1.000
voimisteluesitystä 15 eri esiintymisareenalla. Päätapahtumapaikka
Messukeskus tarjoaa päivittäin yhdeksässä eri hallissa 10-15
minuutin voimistelunäytöksiä. Jäähallissa on tarjolla kuusi eri maiden
isännöimää iltanäytöstä sekä suosittu FIG-gaala. Sonera Stadiumin
areenan valloittaa kenttänäytösohjelmat.
Uutuutena Gymnaestradassa nähdään ensimmäisen kerran tunnin
kestoisia National Afternoons –iltapäivänäytöksiä
Messukeskuksessa sekä keskiviikko-iltana Olympiastadionilla
Midnight Sun Special –iltanäytös.
Maksullisten tapahtumien lisäksi Gymnaestrada näkyy laajasti
ympäri Helsinkiä kaikille avoimien voimisteluaiheisten
ilmaistapahtumien muodossa. Yleiset puistojumpat, voimistelun
kokeilupisteet ja ilmaiset kaupunkilavaesitykset (65 erilaista
suomalaisesitystä) varmistavat, että aivan jokainen pääsee osaksi
voimistelun suurjuhlaa.
Gymnaestrada-festivaali kestää ensi lauantaihin 18.7.2015 saakka.
53:n maan joukossa on seitsemän uutta, eksoottistakin maata;
Azerbaitsan, Belarus, Dominikaaninen Tasavalta, Peru, Puerto Rico
Mozambik ja Zimbabwe.
Festivaalin ohjelma löytyy osoitteesta http://www.wg-2015.vom.
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