
 
 
 

 

  

Joukkuevoimistelun arvokilpailuiden sekä World cup ja 
Challenge cup-kilpailuiden valintamenettely vuonna 2023 
 
 

Euroopan mestaruuskilpailujen (IFAGG European Championships 25.-
28.5.2023 Suomi) valintamenettely naisten ja nuorten sarjoissa    
    
Joukkueet Euroopan mestaruuskilpailuihin valitaan SM-kilpailun (5.-7.5.2023) tulosten perusteella. 
Joukkueet 1.–4. nuorten ja naisten sarjoissa saavat paikan EM-kilpailuun.    
 
Tasatilanteessa tulosjärjestys ratkaistaan seuraavan järjestyksen mukaisesti: 
 

 Tasatilanteessa tulosjärjestys ratkaistaan IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä alkaen 
toisen finaalin osa-aluepisteistä jatkuen alkukilpailun osa-aluepisteisiin. 

 Mikäli tulosta ei saada selville IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä, tulosjärjestys 
ratkaistaan arvalla.  

 
  
Maailmanmestaruuskilpailujen (IFAGG World Championships ja IFAGG 
Junior Championships 23.-26.11.2023 Kazakstan) valintamenettely 
naisten ja nuorten sarjoissa    
    
Joukkueet maailmanmestaruuskilpailuihin valitaan kahden valintakilpailun perusteella. 
Ensimmäiseksi valintakilpailuiksi lasketaan WC/CC 4. osakilpailun valintakilpailu 24.9.2023 (yksi 
näyttö, josta yhdenkertoimella karsintapisteet). Toiseksi valintakilpailuksi järjestetään erillinen 
yksipäiväinen valintakilpailu 7.10.2023 (yksi näyttö, josta 1,5-kertoimella karsintapisteet). Joukkueet 
valitaan tulosjärjestyksessä ensimmäisen ja toisen valintakilpailun yhteenlaskettujen 
karsintapisteiden perusteella. Joukkueet 1.–3. nuorten ja naisten sarjoissa saavat paikan MM-
kilpailuun.      
 
Karsintapisteet  
 
Karsintapisteet muodostuvat valintakilpailuiden sijoitusten perusteella. 
 
Tasatilanteessa tulosjärjestys ratkaistaan seuraavan järjestyksen mukaisesti: 
 

 Mikäli valintakilpailussa sija on jaettu, joukkueet saavat samat karsintapisteet.  
 Jos kaikkien näyttöjen jälkeen karsintapisteet ovat samat kahdella tai useammalla 

joukkueella, ratkaisevat näyttöjen yhteenlasketut tulospisteet.  
 Tulospisteiden jälkeen ratkaisevat yksittäisen näytön korkeimmat tulospisteet alkaen 2. MM-

valintakilpailun (7.10.2023) pisteistä jatkuen 1. MM-valintakilpailun tulospisteisiin 
(24.9.2023).  

 Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa, tulosjärjestys 
ratkaistaan IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä alkaen toisen näytön osa-aluepisteistä 
jatkuen ensimmäisen näytön osa-aluepisteisiin. 



 
 
 

 

  

 Mikäli tulosta ei saada selville IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä, tulosjärjestys 
ratkaistaan arvalla.  

 
Karsintapisteet 
1. sija 10 pistettä (1,5x=15 pistettä) 
2. sija 9 pistettä (1,5x= 13,5 pistettä) 
3. sija 8 pistettä (1,5x=12 pistettä) 
4. sija 7 pistettä (1,5x= 10,5 pistettä) 
5. sija 6 pistettä (1,5x= 9 pistettä) 
6. sija 5 pistettä (1,5x= 7,5 pistettä) 
7. sija 4 pistettä (1,5x= 6 pistettä) 
8. sija 3 pistettä (1,5x= 4,5 pistettä) 
9. sija 2 pistettä (1,5x= 3 pistettä) 
10. sija 1 pistettä (1,5x= 1,5 pistettä) 
 
Tämän lisäksi naisten sarjan hallitsevat maailmanmestarit voidaan valita maajoukkueeseen ja MM-
kilpailuihin villillä kortilla, mikäli joukkueen kokoonpano täyttää IFAGG:n säännöt villistä kortista. 
Joukkueen tulee ilmoittaa Voimisteluliitolle ennen 1. MM-valintakilpailun (24.9.2023) osanoton 
varmistusta(kilpailupäivä) käyttääkö joukkue villin kortin. Joukkue saa myös edustusoikeuden WC 4. 
osakilpailuun, jos joukkue käyttää villin kortin MM-kilpailuihin.  
 
Mikäli joukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia valintakilpailuiden jälkeen, ja joukkue ei ole 
oikeutettu käyttämään villiä korttia MM-kilpailuihin IFAGG:n sääntöjen mukaisesti, toimitaan 
normaalin valintamenettelyn mukaisesti. Lajin kehittämisryhmä pidättää oikeuden muutoksiin. 
Esimerkiksi sairaus- ja loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen 
parhaan menestyksen saavuttamiseksi ko. kisoissa.  
  
 

Joukkuevoimistelun World cup ja Challenge cup kilpailuiden 
valintamenettely naisten ja nuorten sarjoissa  
  
WC/CC 1. (31.3.-2.4.2023 Dubai) valintamenettely naisten ja nuorten sarjoissa  
 
WC/CC 1. osakilpailuun järjestetään yksipäiväinen valintakilpailu 25.2.2023, jossa on 1 näyttö. Sekä 
nuorten että naisten sarjassa joukkueet valitaan tulosjärjestyksessä osakilpailuun. Joukkueet 1.–4. 
saavat paikan osakilpailuun. Tasatilanteessa käytetään IFAGG:n Choice of Finalist menettelyä.  
  
Lajin kehittämisryhmä pidättää oikeuden muutoksiin. Esimerkiksi sairaus- ja 
loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen 
saavuttamiseksi ko. kisoissa. 
 
WC/CC 2. (27-30.4.2023 Ranska) valintamenettely naisten ja nuorten sarjoissa  
 
WC/CC 2. osakilpailuun järjestetään yksipäiväinen valintakilpailu 25.3.2023, jossa on 1 näyttö. Sekä 
nuorten että naisten sarjassa joukkueet valitaan tulosjärjestyksessä osakilpailuun. Joukkueet 1.–4. 
saavat paikan osakilpailuun. Tasatilanteessa käytetään IFAGG:n Choice of Finalist menettelyä.  
 
 



 
 
 

 

  

Lajin kehittämisryhmä pidättää oikeuden muutoksiin. Esimerkiksi sairaus- ja 
loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen 
saavuttamiseksi ko. kisoissa. 
 
 
WC/CC 3. (25.-28.5.2023 Suomi) valintamenettely naisten ja nuorten sarjoissa  
 
WC/CC 3. osakilpailuun valitaan joukkueet SM-kilpailun (5.-7.5.2023) tulosten perusteella. 
Joukkueet 1.–4. saavat paikan WC/CC 3. osakilpailuun. Tasatilanteessa käytetään IFAGG:n Choice 
of Finalist menettelyä.  
 
Lajin kehittämisryhmä pidättää oikeuden muutoksiin. Esimerkiksi sairaus- ja 
loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen 
saavuttamiseksi ko. kisoissa. 
 
WC/CC 4. (19.-22.10.2023 Kypros) osakilpailun valintamenettely naisten ja nuorten sarjoissa    
 
WC/CC 4. osakilpailuun järjestetään yksipäiväinen valintakilpailu 24.9.2023, jossa on 1 näyttö. Sekä 
nuorten että naisten sarjassa joukkueet valitaan tulosjärjestyksessä osakilpailuun. Joukkueet 1.–4. 
saavat paikan osakilpailuun. Tasatilanteessa käytetään IFAGG:n Choice of Finalist menettelyä.  
Valintakilpailu toimii myös ensimmäisenä MM-näyttönä, josta lasketaan pisteet yhden kertoimella 
osaksi MM-kokonaisvalintaa.   
 
Lajin kehittämisryhmä pidättää oikeuden muutoksiin. Esimerkiksi sairaus- ja 
loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen 
saavuttamiseksi ko. kisoissa.  
 
World cup, Challenge cup, EM- tai MM- kilpailuiden peruuntuessa tai 
siirtyessä 
 
Mikäli kansainvälinen lajiliitto IFAGG peruu tai siirtää World cup, Challenge cup, EM- tai MM- 
kilpailuita, valintamenettelyä voidaan muuttaa. Valintakilpailu voidaan esimerkiksi siirtää uuteen 
ajankohtaan.   
 
Valintakilpailuiden päivämääriä voidaan myös muuttaa, mikäli kilpailuille ei löydy järjestäjää. 
 
Valintakilpailuihin osallistuminen videotallenteella:   
Mikäli joukkue on äkillisestä sairastumista/loukkaantumisesta johtuvista syistä (esim. useita 
sairastumisia, vähintään 1/3 joukkueen kilpailevasta kokoonpanosta tai joukkueella ei ole sääntöjen 
mukaista minimikokoonpanoa) estynyt osallistumasta valintakilpailuun, joukkue voi pyytää lajin 
kehittämisryhmältä mahdollisuutta videoarviointiin viimeistään kolme tuntia ennen valintakilpailun 
alkua. Tällöin joukkueen tulee toimittaa lajipäällikölle korkeintaan neljä viikkoa vanha videotallenne 
kilpailuohjelman suorituksesta viimeistään tuntia ennen valintakilpailun alkua. Videoitu 
kilpailuohjelman suoritus ei voi olla kilpailuissa jo aiemmin arvioitu suoritus.  
 
Tuomaristo arvioi joukkueen suoritukset videotallenteita käyttäen. Tuomarit arvioivat videotallenteet 
paikan päällä muiden kilpailusuoritusten jälkeen. Mikäli videotallennetta ei kilpailupaikalla 



 
 
 

 

  

kisajärjestäjien toimesta saada heijastettua tuomareiden näkökulmasta sopivalle tasolle, tapahtuu 
kuvatallenteen tuomarointi kilpailupaikalla sijainnissa, jossa tämä on mahdollista esim. 
tuomarihuoneessa. Arvioitu video julkaistaan kaikkien nähtäväksi kilpailun jälkeen esim. linkki 
Kisanetissä. 
 
Joukkueita suositellaan kuvaamaan ohjelmasuorituksista videotallenteita koko kauden ajan, jotta 
joukkueen ohjelmasta on tarvittaessa esittää videotallenteet. Mikäli joukkueella ei kuitenkaan ole 
tuoreita (max. 4 viikkoa vanhoja) videoita kilpailusuorituksista, ei joukkue voi osallistua 
valintakilpailuun. Tällöin joukkueen ei ole mahdollista saavuttaa edustusoikeutta valintakilpailussa 
määriteltyyn kilpailuun.  
 
Ohjeistus videotallenteeseen:  
Videon kuvauksessa on noudatettava Vikis-virtuaalikisajärjestelmän videointiohjeita, sekä alla olevia 
ohjeita: 

- Videotallenne tulee olla yhden koko joukkueen suorittaman kilpailuohjelman tallenne. 
Tallenteen leikkaaminen ja useamman suorituksen yhdistäminen ei ole sallittua.  

- Videotallenne voi olla kuvattu harjoituspuvuilla tai kilpailupuvuilla. 

 

Edustusoikeuden siirtyminen 
 
Mikäli edustusoikeuden saavuttanut joukkue (WC/CC ja EM sijoilla 1.-4 tai MM sijoilla 1.–3.) ei ota 
kilpailupaikkaa vastaan, edustusoikeus siirtyy seuraavin kriteerein: 
 

- Naisten sarjassa edustusoikeus voidaan siirtää valintakilpailun tulosjärjestyksessä 
seuraavalle, aina niin pitkälle, kun joukkueita on. 

- Nuorten sarjassa edustusoikeus voi siirtyä max. valintakilpailuiden sijalle 8. asti.  
 
 
Arvokilpailuiden A-ryhmän valinta 
 
MM-kilpailuiden A-ryhmän valinta on kansainvälisen lajiliiton eli IFAGG:n päätös. IFAGG voi 
kuitenkin valtuuttaa päätöksen kansalliselle lajiliitolle eli Suomen Voimisteluliitolle. Mikäli IFAGG 
valtuuttaa päätöksen A-ryhmän joukkueiden valinnasta Suomen Voimisteluliitolle arvokilpailun A-
ryhmän valinnassa käytetään kilpailukalenterin viimeisimmän WC/CC-kilpailun tuloksia eli WC/CC 
4.osakilpailun tuloksia. Mikäli WC/CC kilpailu peruttaisiin, A-ryhmään valitaan joukkueet 
tulosjärjestyksessä ensimmäisen ja toisen valintakilpailun yhteenlaskettujen karsintapisteiden 
perusteella. Tasapistetilanne ratkaistaan samalla tavoin kuten MM-valintamenettelyssä.  
 
 
Maajoukkueryhmien valintakriteerit   
   
Naisten A-maajoukkueryhmän muodostaa naisten sarjan World Cup ja MM edustajat vuonna 2023, 
kuitenkin tulosjärjestyksessä maksimissaan 3 joukkuetta. Tulosjärjestys muodostuu 
maailmanmestaruuskilpailuiden valintakilpailuiden ensimmäisen ja toisen näytön yhteenlaskettujen 
karsintapisteiden perusteella.  
 



 
 
 

 

  

Tämän lisäksi naisten sarjan hallitsevat maailmanmestarit voidaan valita villillä kortilla 
maajoukkueeseen ja MM-kilpailuihin valintamenettelyssä kuvatun mukaisesti. Villin kortin 
käyttämällä joukkue tulee valituksi A-maajoukkueryhmään.  
 
Naisten B-maajoukkueryhmän muodostaa tulosjärjestyksessä maksimissaan 6 seuraavaa 
joukkuetta, jotka ovat urheilulliselta tasoltaan kansainvälisellä tasolla. Tulosjärjestys muodostuu 
maailmanmestaruuskilpailuiden valintakilpailuiden ensimmäisen ja toisen näytön yhteenlaskettujen 
karsintapisteiden perusteella. Joukkueet kilpailevat kansainvälisesti pääsääntöisesti B-kategorian 
kilpailussa naisten sarjassa vuonna 2023.  
Nuorten A-maajoukkueryhmän muodostavat nuorten sarjan MM-edustajat vuonna 2023, kuitenkin 
tulosjärjestyksessä maksimissaan 3 joukkuetta. Tulosjärjestys muodostuu 
maailmanmestaruuskilpailuiden valintakilpailuiden ensimmäisen ja toisen näytön yhteenlaskettujen 
karsintapisteiden perusteella.  
 
Nuorten B-maajoukkueryhmän muodostavat maksimissaan 8 seuraavaa joukkuetta, jotka ovat 
urheilulliselta tasoltaan kansainvälisellä tasolla. Tulosjärjestys muodostuu 
maailmanmestaruuskilpailuiden valintakilpailuiden ensimmäisen ja toisen näytön yhteenlaskettujen 
karsintapisteiden perusteella.  Joukkueet kilpailevat kansainvälisesti pääsääntöisesti B-kategorian 
kilpailuissa nuorten sarjassa vuonna 2023.  
 
Tasapistetilanne ratkaistaan samalla tavoin kuten MM-valintamenettelyssä  
 

Kokoonpanomuutokset 
   
Joukkueen katsotaan olevan sama kuin valintakilpailussa kilpailupaikan saavuttaneen 
joukkueen, mikäli kilpailuihin nimetyssä joukkueessa enemmistö voimistelijoista on sama kuin 
edustuspaikan saavuttanut joukkue (esim. 12 voimistelijasta 7 samaa tai 10 voimistelijasta 6 
samaa).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

  

IFAGG:n muiden kilpailuiden valintamenettely vuonna 2023 
 
Nuorten ja naisten vapaaohjelmajoukkueet 
 
1. Nuorten ja naisten joukkueet valitaan IFAGG:n B-kategorian kilpailuun aina valintakilpailun 
perusteella, mikäli kilpailu järjestetään WC/CC tai IFAGG:n arvokilpailun yhteydessä. Valituiksi 
voivat tulla valintakilpailun perusteella sijat xx –xx, riippuen kilpailukutsussa määritellystä 
maakiintiöstä, kuitenkin max. 4 joukkuetta ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin ja max. 6 joukkuetta 
kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin. Tasatilanteessa tulosjärjestys 
ratkaistaan IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä 
 
2. Muihin IFAGG:n B-kategorian kilpailuihin tulee joukkueen hakea edustusoikeutta 
Voimisteluliitolta. Lajin kehittämisryhmä valitsee kilpailupaikan saavat joukkueet. 
 
3. Joukkueet voivat vapaasti osallistua IFAGG:n C-kategorian kilpailuihin sekä kaikkiin IFAGG:n 
virtuaalikilpailuihin. Mikäli kilpailuun kuitenkin asetetaan myöhemmin maakiintiö LOC:n toimesta ja 
kaikki halukkaat joukkueet eivät mahdu kilpailuun, valitsee lajin kehittämisryhmä kilpailupaikan 
saavat joukkueet. Joukkueen on aina ilmoitettava Voimisteluliittoon (lajipäällikölle) 
osallistumisestaan kv-kilpailuun.  
 
 
Nuorten ja naisten lyhytohjelmajoukkueet 
 
1. Nuorten ja naisten lyhytohjelma joukkueet valitaan IFAGG:n A-kategorian kilpailuun (esim. 
IFAGG Trophy) aina valintakilpailun perusteella, (sijat 1.–3.). Mikäli Trophy-kilpailun yhteydessä 
järjestetään B-kategorian kilpailu, jossa on tarjolla lyhytohjelmasarjat voivat valintakilpailun tulosten 
(sijat 1.–4.) perusteella joukkueet osallistua myös ko.kilpailuun. Tasatilanteessa tulosjärjestys 
ratkaistaan IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä. 
  
2. Nuorten ja naisten lyhytohjelma joukkueet valitaan IFAGG:n B-kategorian kilpailuun aina 
valintakilpailun perusteella, mikäli kilpailu järjestetään WC/CC tai IFAGG:n arvokilpailun yhteydessä 
(sijat xx –xx, riippuen kilpailukutsussa määritellystä maakiintiöstä, kuitenkin max. 4 joukkuetta 
ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin ja max. 6 joukkuetta kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin). 
Tasatilanteessa tulosjärjestys ratkaistaan IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä 
3. Muihin IFAGG:n B-kategorian kilpailuihin tulee joukkueen hakea edustusoikeutta 
Voimisteluliitolta. Lajin kehittämisryhmä valitsee kilpailupaikan saavat joukkueet. 
 
4. Joukkueet voivat vapaasti osallistua IFAGG:n C-kategorian kilpailuihin sekä kaikkiin IFAGG:n 
virtuaalikilpailuihin. Joukkueen on aina ilmoitettava Voimisteluliittoon (lajipäällikölle) 
osallistumisestaan kv-kilpailuun. 
 
 
 
Lasten sarjojen joukkueet: 
 
1. Lasten sarjojen joukkueet valitaan IFAGG:n B-kategorian kilpailuihin aina hakemusten 
perusteella. Joukkueita nimetään kilpailuihin sarjoittain riippuen kilpailukutsussa määritellystä 



 
 
 

 

  

maakiintiöstä, kuitenkin max. 4 joukkuetta ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin ja max. 6 joukkuetta 
kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin.  
 
2. Joukkueet voivat vapaasti osallistua IFAGG:n C-kategorian kilpailuihin ja kaikkiin IFAGG:n 
virtuaalikilpailuihin. Mikäli kilpailuun kuitenkin asetetaan myöhemmin maakiintiö LOC:n toimesta ja 
kaikki halukkaat joukkueet eivät mahdu kilpailuun, valitsee lajin kehittämisryhmä kilpailupaikan 
saavat joukkueet. Joukkueen on aina ilmoitettava Voimisteluliittoon (lajipäällikölle) 
osallistumisestaan kv-kilpailuun. 
 
Lasten sarjojen osalta kierrätetään IFAGG:n B-kategorian kilpailuiden 
osallistumismahdollisuuksia seuraavasti: 
 
10–12- ja 12–14-vuotiaiden talent- ja yläkoululeiritykseen osallistuville joukkueille pyritään 
mahdollistamaan yksi (1) B-kategorian kv-kilpailu per hakukausi (kevät/kesä/syksy). Lajin 
kehittämisryhmä voi lisäksi arvioida, onko joukkueen voimistelullinen taso kansainväliseen kilpailuun 
riittävä. Mahdolliset ylimääräiset kilpailupaikat jaetaan ensisijaisesti talent- ja yläkoululeiritykseen 
osallistuvien joukkueiden kesken, jotka ovat hakeneet myös toista kv-edustuspaikkaa 
kilpailukaudelle. Toissijaisesti kilpailupaikat jaetaan haastaja- rinkeihin kuuluville joukkueille.  
 
Lajin kehittämisryhmä ei suosittele, että 8–10-vuotiaiden joukkueet osallistuvat ulkomailla 
järjestettäviin kilpailuihin. Mikäli kuitenkin kv-tasolle tähtäävät 8–10-vuotiaiden joukkueet haluavat 
osallistua kv-kisoihin, niin heille pyritään mahdollistamaan yksi (1) B-kategorian kv-kilpailu per 
hakukausi (kevät/kesä/syksy) per joukkue. Lajin kehittämisryhmä voi katsoa onko joukkueen 
voimistelullinen taso kansainväliseen kilpailuun riittävä. 
 

Valintakriteerit sarjoittain, joihin haetaan edustuspaikkaa 
hakulomakkeella:  
 
Nuorten ja naisten vapaaohjelmajoukkueet 
Valintakriteerit nuorten ja naisten sarjoissa: 
 

 hakemus (on jätetty ohjeiden mukaisesti määriteltyyn ajankohtaan mennessä) 
 asiantutija-arvio (LAR) 
 joukkueen kuuluminen liiton leirijärjestelmään 

 
 
Nuorten ja naisten lyhytohjelmajoukkueet: 
 

 hakemus (on jätetty ohjeiden mukaisesti määriteltyyn ajankohtaan mennessä) 
 asiantutija-arvio (LAR) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  

12–14 ikäluokan joukkueet  
12–14-vuotiaiden vapaasarjan joukkueet valitaan IFAGG:n B-kategorian kilpailuun seuraavin 
valintakriteerein: 

 hakemus (on jätetty ohjeiden mukaisesti määriteltyyn ajankohtaan mennessä) 
  joukkueen kuuluminen liiton leirijärjestelmään (järjestyksessä Talent/yläkoululeiritys, 

Haastaja 1 ja Haastaja 2) 
 asiantuntija-arvio LAR (huomioiden esimerkiksi 12–14 SM-kilpailun tulokset tai kuluvan 

kilpailukauden Cup-kilpailuiden tuloksia) 
 
Suomessa järjestettävän IFAGG:n B-kategorian kilpailun (23.-24.5.2023) valintamenettely 12–14-
vuotiaiden vapaaohjelman osalta eroaa yllä olevasta. Kts. viimeinen sivu. 
 
Lyhytohjelma- ja Mixed team – joukkueet (12–14) 

 hakemus (on jätetty ohjeiden mukaisesti määriteltyyn ajankohtaan mennessä) 
 asiantuntija-arvio (LAR) 

 
10–12 ikäluokan joukkueet:  

 Hakemus (on jätetty ohjeiden mukaisesti määriteltyyn ajankohtaan mennessä)  
 Joukkueen kuuluminen liiton leirijärjestelmään (järjestyksessä Talent, Haastaja 1 ja Haastaja 

2 sekä alueleiritys)  
 Asiantutija-arvio LAR (huomioiden esimerkiksi Cup-kilpailuiden tulokset)  

 
Lyhytohjelma- ja Mixed team – joukkueet (8–10 ja 10–12) 

 hakemus (on jätetty ohjeiden mukaisesti määriteltyyn ajankohtaan mennessä) 
 asiantuntija-arvio (LAR) 

 
8–10 ikäluokan joukkueet:  

 Hakemus (on jätetty ohjeiden mukaisesti määriteltyyn ajankohtaan mennessä)  
 Asiantuntija-arvio, LAR (huomioiden esimerkiksi Cup-kilpailuiden tulokset) 

 
Lajin kehittämisryhmä ei suosittele, että 8–10-vuotiaiden joukkueet osallistuvat ulkomailla 
järjestettäviin kilpailuihin ja joukkueiden tulee harkita tarkoin osallistumista.  
 
Lasten oikeuksien näkökulmasta Voimisteluliitto tulee rajaamaan kaikissa voimistelulajeissa lasten 
osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin vuoden 2023 aikana. Rajaus tulee koskemaan 
joukkuevoimistelun osalta alle 10-vuotiaiden kilpailusarjoja. Uudistus on osa Voimisteluliiton 
lajikulttuurin muutostyötä.  
 
Lapsen oikeuksien sopimus on lapsia koskeva ihmisoikeuksien sopimus. Sopimus sisältää 
kansalaisia sitovia säädöksiä siitä, miten lapsia tulee kohdella ja miten heistä tulee huolehtia. 
Lapsen oikeudet eivät ole valinnaisia, eikä niitä voida ottaa pois keneltäkään lapselta. 
Voimisteluliiton tavoitteena on edistää lasten oikeuksien toteutumista lasten harrastusarjessa sekä 
varsinkin kilpa- ja huippu-urheilussa sekä lisätä lasten arvostusta lajissa, joka aloitetaan jo hyvin 
varhain, usein jo perheliikuntaiässä. 
 
 
 



 
 
 

 

  

 

IFAGG:n B-kategorian kilpailuiden edustuspaikkojen hakuaikataulu 
 
IFAGG:n B-kategorian kilpailuiden edustuspaikkoja haetaan kolmesti vuodessa.  
 

1. Hakukierros – Kevään kilpailut (tammi-toukokuu) 
 

Hakulomake julkaistaan joulukuussa ja haku päättyy 15.1.2023. Valinnat ilmoitetaan tammikuun 
loppuun mennessä. 
 

2. Hakukierros – Kesän kilpailut (kesä-elokuu) 
 
Hakulomake julkaistaan huhtikuussa ja haku päättyy 16.4.2023. Valinnat ilmoitetaan huhtikuun 
loppuun mennessä. 
 

3. Hakukierros – Syksyn kilpailut (syys-joulukuu) 
 
Hakulomake julkaistaan elokuussa ja haku päättyy 20.8.2023. Valinnat ilmoitetaan elokuun loppuun 
mennessä. 
 
Muuta valinnoissa huomioitavaa: 
 
Kansainvälisten A-kategorian kilpailujen ja B-kategorian kilpailujen edustuspaikkojen hakeminen 
edellyttää osallistumista Voimisteluliiton valmennustoimintaan, pois lukien 8–10-vuotiaiden sarja ja 
lyhytohjelmasarjat, mixed-team sarjat sekä yliopistojoukkueet.  
 
Lajin kehittämisryhmä voi lisäksi arvioida, onko joukkueen voimistelullinen taso kansainväliseen 
kilpailuun riittävä.   
 
Hakulomakkeet ja hakuaikataulut julkaistaan Voimisteluliiton nettisivuilla.  
 
Suomessa järjestettävän IFAGG:n B-kategorian kilpailun (25.-26.5.2023) 
valintamenettely 12–14-vuotiaiden vapaaohjelman osalta 
 
12–14-vuotiaiden vapaaohjelmajoukkueet valitaan IFAGG:n B-kategorian kilpailuun SM-kilpailuiden 
tulosten perusteella. Sarjan SM-kilpailu järjestetään 5.-7.5.2023 Tampereella. Joukkueita voidaan 
nimetä kilpailuun riippuen kilpailukutsussa määritellystä maakiintiöstä, kuitenkin max. 6 joukkuetta.  
 
Tasatilanteessa tulosjärjestys ratkaistaan IFAGG:n Choice of Finalist menettelyllä. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

  

 
Valintamenettelyn vuosikello 2023 
 

   

 


