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SEURAN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Svolin Jumppaviikko – avoimet ovat     13.-21.1. 
Voimisteluvalmentajien ja johtokunnan yhteistapaaminen 22.1. 
Valmennusryhmien hiihtolomaleiri     17.-23.2. 
Rytmisen voimistelun kurssi uusille harrastajille   19.-24.2. 
Ulkomaiset kesäleirit        7-8 / 2006 
Rytmisen voimistelun kurssi uusille harrastajille    8/2006 
Syyskauden avajaisleiri       18.-19.8. 
Minirytmiset ja Jumppakoulun asema     3.-4.11. 
Kansainvälinen kilpailu      marras-joulukuu 
  
Kevätnäytös        Ke 23.5.  
Joulunäytös         La 8.12.  
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TOIMINTASUUNNITELMA 2007 
 
  

1 TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEET 
 

Elannon Isku ry:n toiminnan tavoite on luoda hyvät toimintaedellytykset, toimivat ja riittävät 
harjoittelutilat ja toiminnan edellyttämät taloudelliset resurssit, joiden puitteissa voimme vahvistaa 
asemaamme Suomen johtavana rytmisen voimistelun seurana. Toimivat ryhmät tarjoavat 
voimistelijoille mahdollisuuden harrastaa ja valmentautua erilaisissa ryhmissä alkeista huipulle. 
Rytmisen voimistelun tärkeimmät painopistealueet ovat maajoukkueprojekti 2007 sekä entistä 
monipuolisemmat lajin harrastusmahdollisuudet. Teemme myös rytmistä voimistelua tunnetuksi 
erilaisissa tapahtumissa kunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

 
 Valmennus 

Tehtävämme on ensisijaisesti järjestää toiminnassa mukana oleville rytmisille voimistelijoille ja 
joukkuevoimistelijoille riittävän korkeatasoinen ohjaus ja valmennus. Tavoitteena on, että kaikille 
voimistelijalle voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taitotasoaan ja toiveitaan harrastuksen 
intensiteetistä. Tämän ohella meidän on huolehdittava siitä, että lasten- ja nuorisotoimintamme on 
riittävän laajaa ja monipuolista.  

 
Koripallotoiminnan kehittämisessä painopisteenä on uusien pelaajien, saaminen poikien 
joukkueeseen. Seuran tavoite on turvata toimintaedellytykset sekä miesten että poikien 
joukkueille. 

 
Koulutus 

Koulutus on seuran toiminnan laadun takaajana keskeisessä asemassa. Tarjoamme koulutusta, 
ohjausta ja valmennusta voimistelijoille, valmentajille, tuomareille ja luottamushenkilöille. Vuoden 
2007 aikana seura edustajat osallistuvat Svolin ja Vierumäen Urheiluopiston yhteistyössä 
järjestämän seurajohtajakoulutuksen ja käynnistävät tämän pohjalta seuran strategiatyön vuosille 
2007-2012.  

 
Osana vuoden 2007 valmentajakoulutusta toteutamme projektin ”Hiljaisen tiedon ja 
valmentajakokemuksen jakaminen nuorille ohjaajille” (kisälli-oppipoika systeemi). Projektissa 
seuran kokeneet ohjaajat vahvistavat tutorointikoulutuksen avulla ymmärtämystään 
vertaisoppimisen mahdollisuuksista seuratyössä. Projektin osana varmistetaan, että kaikki nuoret 
ohjaajat käyvät vähintään liiton 1-tason koulutuksen. Tavoitteena on, että koulutuksen myötä 
nuoret ohjaajat osaavat työssään paremmin ottaa huomioon lapsen fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen kehitysasteen ja niiden vaatimukset ohjaustilanteessa ja että ohjaajien lajitaidot 
kasvavat koulutuksen myötä. Lisäksi tavoitteena on, että nuoret ohjaajat oppivat hyödyntämään 
vertaisoppimista oman toimintansa tukena.  Projektille on haettu ESLU:n paikallistukea. 

 
Koulutusperiaatteidemme mukaisesti tarjoamme edelleen mahdollisuuden liikunta-alan ammatista 
kiinnostuneiden jo kilpauransa päättäneiden voimistelijoiden työharjoitteluun yhteiskunnan 
taloudellisen tuen turvin.   
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Tiedotus 
Seuran sisäisinä tiedotuskanavina toimivat nettisivut (www.elannonisku.fi) sekä erilliset 
harrastajille jaettavat tiedotteet. Alkeis-, harraste-, jumppakoulu- ja valmennusryhmille jaetaan 
neljä säännöllistä toimintaa koskevaa tiedotetta vuoden aikana. Valmennusryhmille jaetaan lisäksi 
erillisiä tiedotteita tapahtumista (leirit, kilpailut, näytökset ym.). Vuoden 2007 aikana jatkamme 
seuran sisäisen ja erityisesti ulkoisen tiedotuksen kehittämistä. Tavoitteena on löytää aiempaa 
toimivammat tiedotuskanavat liikuntaharrastusta etsiville lapsille ja heidän perheilleen. 

 
Yhteistyö  

Yhteistyö eri seurojen ja liittojen kanssa jatkuu vuonna 2007. Tavoitteenamme on syventää ja 
monipuolistaa seuran yhteistyötä liikunta- ja opetusviraston kanssa. Haemme myös aktiivisesti 
mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön.  Yhteistyökumppanit kutsutaan seuran järjestämiin näytöksiin 
ja kilpailuihin. 

 
Turvallisuussuunnitelma 

Vuoden 2007 kevätkauden aikana tehdään seuran turvallisuussuunnitelma. Johtokunta nimeää 
vastuuhenkilön valmistelemaan suunnitelmaa. 

 
Toiminnan organisointi 

Seuran johtokunta organisoituu toiminnan eri tehtäväalueista vastaavien työryhmien kautta. 
Työryhmiä ovat valmennus-, harraste-, kilpailu- ja tapahtuma-, tiedotus-, varainhankintatyöryhmät. 
Lajitoiminnasta vastaavat voimistelun ja koripallon lajijaostot.  

 
Toiminnan arviointi 

Jatkuva toiminnan arviointi ja toimiva palautejärjestelmä antavat toiminnasta vastaaville tietoa 
kehittämistarpeista. Toteutetun toiminnan itsearvioinnin perusteella seuramme lähivuosien paino-
piste on toiminnan monipuolistaminen ja laajentaminen, harrastemahdollisuuksien tarjoaminen 
entistä suuremmalle joukolle voimistelijoita. Käytännössä tämä toteutuu perustamalla uusia 
voimistelun alkeis- ja harrasteryhmiä, jo olemassa oleviin toimipisteisiin ja edelleen 
käynnistämällä ryhmiä uusissa kaupunginosissa. Kaikessa toiminnassa painotamme ryhmissä 
yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja periaatteiden noudattamista.  
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2 RYTMISTÄ VOIMISTELUA - ALKEISTA HUIPULLE 
 

 Voimistelujaoston tehtävänä on tehdä tarvittavat suunnitelmat ja valmistella päätökset riittävien 
toimintaedellytyksien luomiseksi. Jaosto koordinoi seuran voimistelun harrastus- ja 
valmennustoimintaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Jaoston toiminta niveltyy kiinteästi seuran 
muuhun toimintaan ja muodostaa sen perustan. Jaoston edustaja toimii seuran johtokunnassa. 
Vuoden 2007 voimistelujaoston kokoonpano määritellään uuden johtokunnan ensimmäisessä 
kokouksessa, joka on toiminnan osalta järjestäytymiskokous. 
 

 Jaosto ylläpitää ja luo yhteyksiä voimistelu- ja liikuntaorganisaatioihin kuten Suomen 
Voimisteluliitto SvoLi ry, Työväen Urheiluliitto ry /TUL:n rytmisen tuki ry. Vuonna 2007 seuran 
puheenjohtaja Leea Paija jatkaa tehtävissään Suomen Voimisteluliitto Svolin hallituksessa ja 
Laura Ahonen rytmisen voimistelun valiokunnassa sekä huippuvoimistelun 
kehittämistyöryhmässä. Lisäksi olemme esittäneet seurastamme edustajaa liiton nuorten 
voimistelun ryhmään ja näytösryhmään. 
 

 Suomen Voimisteluliitto Svoli on hakenut Olympiakomitealta nuorten valmentajatukea rytmiselle 
voimistelulle. Mikäli tuki myönnetään, aloittaa maajoukkuetason voimistelijoita valmentava 
valmentaja työnsä vuoden 2007 alkupuoliskolla. Elannon Isku on mukana valmentajan 
palkkauksessa yhdellä kolmasosalla. Suomen Voimisteluliitto (Svoli) ja Olympiakomitea vastaavat 
kumpikin yhdestä kolmasosasta. 

 

 
 
2.1 Toimivat voimistelun ryhmät 
 
  Rytminen voimistelu  

• Naiset (s. 91 tai aiemmin) 
• Nuoret (s. 92–94) 
• Lasten valmennusryhmät (7) 
• Show-rytmisen ryhmä (1) 
• Jumppakoulu- / Alkeis- ja harrasteryhmät (12–14) 
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Joukkuevoimistelu 

• Nuppujoukkue 
• Jumppakouluryhmät (2) 
 

Muut ryhmät: Perheliikuntaryhmät (2) 
 

2.2 Valmentajat ja ohjaajat 
• Laura Ahonen: RV (lasten valmennus, nuoret, naiset) 
• Anna Airaksinen: sovellettu klassinen baletti 
• Linda Byman: JV (jumppakoulu) 
• Larisa Gryadunova: RV (alkeet, lasten valmennus, nuoret, naiset)  
• Iida Häkkinen: jumppakoulu 
• Anne Kaihovirta: alkeet, harraste 
• Henna Laine: perheliikunta 
• Saila Lavikainen: RV (lasten valmennus, nuoret, naiset) 
• Susanna Lehto: tanssi 
• Nelly Meer: RV (jumppakoulu) 
• Julia Nurmio: RV (alkeet, lasten valmennus) 
• Jonna Rauta: JV (jumppakoulu) 
• Sanni Riihikangas: JV 
• Pia Saajakari: RV (jumppakoulu, lasten valmennus, nuoret) 
• Elena Sarabia: RV (lasten valmennus, nuoret, naiset) 
• Katerina Suokas RV (alkeet, lasten valmennus) 
• Terhi Toivanen: RV (nuoret, naiset) 
• Laura Uimonen: jumppakoulu 
• Paula Vaisto: JV 
• Irina Ylikylä: Show-rytminen  
 

2.3 Tuomarit 
Rytminen voimistelu: 

• Laura Tapanainen: kansainvälinen taso 
• Terhi Toivanen: kansainvälinen taso 
• Larissa Gryadunova: kansainvälinen taso 
• Saila Lavikainen: kansainvälinen taso 
• Tuovi Pahkasalo kansallinen taso 
 

2.4 Kilpailulliset tavoitteet 
Rytmisessä voimistelussa tavoitteena on saavuttaa SM-tasolla 18 mitalia. MM-kilpailuissa Maria 
Ringisen tavoitteena on olympiapaikan lunastaminen eli sijoittuminen 24 parhaan joukkoon. 
Suomen joukkueessa kilpailevien päätavoitteena on menestyksellinen osallistuminen MM-
kilpailuun, joka on samalla olympiakarsinta. EM-kilpailujen tavoitteena on saavuttaa 1-2 paikkaa 
4-ottelun loppukilpailuun. Nuorten joukkue tavoittelee Suomen mestaruutta ja edustuspaikkaa 
EM-kilpailuun.  
 

2.5  Seuratuotteet 

Kaikilla halukkailla on mahdollisuus tilata Elannon Iskun seuratuotteita. Tilaamme asut EW-Sport 
Ky:ltä ja tuotemallit ovat entiset. Tuotteita ovat tuulipuku, verryttelypuku, t-paita, pipo ja varuste-
kassi.   
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3 VOIMISTELUTOIMINNAN KULUT JA TUOTOT 2007 
 
  

Kansalliset kilpailut ja tapahtumat   
 Syksyn aikana seura järjestää Minirytmiset -tapahtuman 23. Minirytmiset -tapahtumasta 

tehdään erillinen toiminta-, kustannus- ja rahoitussuunnitelma. 
 
Seuran voimistelijat osallistuvat kansallisiin kilpailuihin alueellisella ja valtakunnallisella tasolla 
(luokkanousu-, ikäkausi-, SM-kilpailut). Seuran voimistelijoiden osallistumisia kansallisiin 
kilpailuihin tulee yhteensä n.  
 
Kustannuksia aiheutuu osallistumismaksuista, kilpailuluvista, yöpymisestä vierailla 
paikkakunnilla ja matkakustannuksista.   
       Kustannukset ovat yhteensä 12.000,-.  

Kansainväliset kilpailut 
Aiempien vuosien tapaan Elannon Isku järjestää syyskaudella kansainvälisen kilpailun. Tammi-
helmikuun aikana tehdään tarkempi selvitys järjestettävän kilpailun luonteesta. Vaihtoehtoja 
ovat aiempien vuosien kaltainen lasten ja nuorten kansainvälinen kilpailu joulukuussa tai 
kehitteillä oleva Itämeren maiden kilpailu syyskauden aikana.  
 
Seuran voimistelijat osallistuvat kansainvälisiin kilpailuihin Suomen Voimisteluliiton voimassa 
olevien kansainvälisten kilpailujen osallistujien valintakriteereiden perusteella. Joukkue 
osallistuu vuoden aikana 4-5 kansainväliseen kilpailuun. Yksilövoimistelijat osallistuvat vuoden 
aikana 10-15 kv-kilpailuun. Seura tarjoaa valmentajilleen yhden kansainvälisen kilpailu- tai 
leirimatkan vuodessa opintokäyntinä.   

Kustannukset ovat yhteensä 28.000,-  
Leiritoiminta 
 Valmennusryhmien leirit   7.000,- 
 Minirytmisten leirit    3.000,- 
 Omat leirit              10.000,- 

 joukkueen leirit (4)  
 kaupunkileiri 
 yhteisleiri (voimistelijat ja vanhemmat) 
      Kustannukset ovat yhteensä 20.000,- 

 
Harjoitustoiminta 
 Valmentajien palkat ja kulukorvaukset 100.000,-  

      Salivuorot    10.000,- 
 

       Kustannukset ovat yhteensä 110.000,- 
   Koulutustoiminta 

Seuran järjestämä koulutus (Hiljaisen tiedon ja valmentajakokemuksen jakaminen nuorille 
ohjaajille” /kisälli-oppipoika systeemi)    9.600,- 
 
Osallistuminen muiden tahojen järjestämään koulutukseen 
(sisältää kilparyhmien valmentajille yhden koulutuksen / opintomatkan)  5 000,- 

 

  Kustannukset ovat yhteensä 14.600,-. 
 
 



                  Elannon ISKU ry. Voimistelu- ja urheilutoimintaa jo vuodesta 1921 

Seuran kotisivut: www.elannonisku.fi 

 
 
 
VOIMISTELUTOIMINNAN KULUT JA TUOTOT 2007 
 
KULUT    

Kansalliset kilpailut ja tapahtumat   12.000,- 
Kansainväliset kilpailut     28.000,- 
Leiritoiminta      20.000,- 
Harjoitustoiminta     110.000,- 
Koulutus       14.600,- 
Tiedotus       3.000,- 

    Kulut yhteensä 187.600,- 
 

 
TUOTOT  

Harjoitusmaksut voimistelijoilta    95.000,-  
Kilpailu- ja näytöstoiminta    7.400,- 
Kaupungin avustus     25.000,- 
Muut avustukset       4.000,- 

 

    Tuotot yhteensä  131.400,- 
   
 
Loput kustannukset (56.200,-) jäävät urheilijoiden ja heidän perheidensä sekä seuran 
varainhankinta toiminnan tuotoilla kustannettaviksi suhteessa tapahtumiin osallistumiseen. 

 
 

4 KORIPALLOTOIMINTA JA TALOUS 2007 
 
 
EDUSTUSKORIPALLOJOUKKUE 
 
TAVOITTEET  

• Pelaajien henkilökohtaisten koripallon perustaitojen ja tekniikan ylläpitäminen 
• Joukkueen pelin taktinen ja tekninen kehittäminen 
• Nousu viitosdivisioonaan 
• Koripallojaoston toiminnan kehittäminen  

 
JOUKKUE  Joukkueenjohtaja Veli Hämäläinen 
 Valmentaja Harri Luoma 
 
PELAAJAT       
Joni Hämäläinen, Ville Nurminen, Teemu Riekkinen, Ivo Corda, Juha Koskinen, Juuso Lehtinen, Raine 
Heikkinen, Jarno Laitinen, Tero Räisänen, Riku Luoma, Markku Kyyhkynen, Jari Stenius, Pauli Laitinen 
 
HARJOITUKSET                 
TI 19.30 – 21.00 Roihuvuoren AOL 
TO 18.00 – 19.30 Roihuvuoren AOL 
SU 19.00 – 20.30 Olympiastadion 
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KILPAILUTOIMINTA: Osallistuminen seuraaviin sarjoihin 
    TUL:n piirinsarja 
    SKL:n piirinsarja  
 
TALOUSARVIO VUODEKSI 2006 
 
KULUT: 
Sarjamaksut   160 € 
Tuomaripalkkiot 700 € 
 
KULUT YHTEENSÄ 860 €  
 
TUOTOT: 
Avustus seuralta  500 € 
Oma varainhankinta  360 €                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
TUOTOT YHTEENSÄ 860 € 

 
 
JUNIORIT-95 KORIPALLOJOUKKUE 2007 

 
TAVOITTEET 

• Henkilökohtaisten perustaitojen ja tekniikan kehittäminen 
• Joukkuepelin parantaminen 
• Koripallojaoston toiminnan aloittaminen 
• Uusien pelaajien saaminen mukaan toimintaan. 

 
 

JOUKKUE  Joukkueenjohtaja Harri Luoma 
 Valmentajat Riku Luoma, Teemu Riekkinen 
 
PELAAJAT 
Ali AL-Thaher, Robert Brotherus, Balihan Ermutlu, Joel Viskari, Simo Koivuluoma, Oskari Luoma, Julius Blomfelt, 
Teo Schiffer, Riku Kantanen, Kuisma Kyyhkynen, Peetu Marjamaa, Thierry-Mugler Makubikua-Mambote, Mino 
Oksala,   
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HARJOITUKSET                    
TI 17.00 – 18.30 Käpylän ylä-aste 
PE 18.00 – 21.00 Käpylän ylä-aste 
                        
KILPAILUTOIMINTA: 
Osallistuminen seuraaviin sarjoihin: TUL:n piirinsarja, SKL:n piirinsarja, 2 kpl turnaus 
 
TALOUSARVIO VUODEKSI 2007 
 
KULUT: 
 Sarjamaksut· ·   120 € 
 Turnausmaksut   700 € 
 Tuomaripalkkiot·  410 € 
 KULUT YHTEENSÄ 1230 €  
 
TUOTOT: 
 Avustus seuralta  350 € 
 Oma varainhankinta  880 €                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    
                     TUOTOT YHTEENSÄ 1230 € 

 


