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Elannon Isku ry 
 

tarjoaa tasokasta ja tavoitteellista  
voimisteluvalmennusta lapsellesi:  

voimistelun alkeisryhmät 
jumppakouluryhmät 

rytmisen voimistelun valmennus 
joukkuevoimisteluvalmennus 

 

 
 

www.elannonisku.fi 



Elannon Isku ry 
 

§ 83-vuotias voimisteluliikuntaan erikoistunut seura 
§ Tarjoaa laadukasta ja monipuolista toimintaa rytmi-

sessä voimistelussa ja joukkuevoimistelussa koulu-
tettujen ohjaajien johdolla sekä harrastajille että kil-
pailuihin tähtääville 
§ Kouluttaa ja työllistää nuoria ohjaajia ja valmentajia  
§ Kuuluu Suomen Voimisteluliittoon, Suomen Voimis-

telu- ja liikuntaseurat ry:n sekä TUL:oon 
§ On rytmisen voimistelun huippuseura Suomessa 
 

 
 
HARJOITUSPAIKAT 
Kampin liikuntakeskus, Malminkatu 3 
Katajanokan liikuntahalli, Laivastonkuja 2  
Laajasalon palloiluhalli, Sarvastonkaari 23 
Töölön kisahalli, Paavo Nurmen kuja 1 C 
Töölön yhteiskoulu, Urheilukatu 10-12 
Helsingin Kauneudenhoito-oppilaitos, Savonkatu 4 



RYTMISEN VOIMISTELUN ALKEISRYHMÄT JA 
JUMPPAKOULU  

 

Jumppakoulu ja alkeisryhmät ovat kaikille uusille voi-
mistelijoille tarkoitettuja harrastusryhmiä. Liikkuminen 
on iloista puuhaa voimistelun, välineiden ja temppujen 
parissa sekä  yhdessäolon riemua. Ryhmiä ikäluokit-
tain 4-16-vuotiaille. Ryhmät harjoittelevat 1-2 kertaa 
viikossa.  

 
 

Tavoitteet:  
- liikunnan perustaitojen oppiminen 
- oman kehon hahmottaminen 
- lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen ja 

elämänikäisen liikuntaharrastuksen herättäminen 
- esiintyminen seuran joulunäytöksessä 
- suvaitsevaisuuskasvatus 

Toiminta: 
- liikuntaleikkejä 
- temppuilua välineillä 
- voimistelun perustaitojen harjoittelua 

 
Toimintaa myös Vantaalla. www.elannonisku.fi/vantaa 



 
Rytminen voimistelu 
(Rhythmic Gymnastics) 
 
 

Kun rytmistä voimistelua ryhdyttiin entisessä Neuvostolii-
tossa kehittämään tanssin ja rytmivoimistelun eri suunta-
uksista, oli päämääränä opettaa nuoria tyttöjä liikkumaan 
kauniisti ja käyttämään vartaloaan taiteellisesti voimistel-
lessaan. Rytmisen voimistelun ”tavaramerkiksi” on alusta 
asti muodostunut välineiden: narun, vanteen, pallon, keilo-
jen ja nauhan käyttö, joilla jokaisella on oma erityinen 
luonteensa yhdistettynä vartalotekniikkaan, liikkeeseen ja 
musiikkiin. Rytmistä voimistelua onkin sanottu maailman 
kauneimmaksi urheilulajiksi, jossa taiteellinen ilmaisu yh-
distyy musiikkiin sekä taiturimaiseen fyysiseen ja tekni-
seen suoritukseen katsojan silmää hivelevällä tavalla. 
 
 

 



 
Rytmisen voimistelun kilpailumuodot 
 

Rytminen voimistelu on Olympialaji. Olympialaisissa kil-
paillaan henkilökohtaisessa 4-ottelussa sekä joukkuekil-
pailussa. Vuosittain järjestetään lajin MM- ja EM-kilpailut 
ja joka toinen vuosi Pohjoismaiden mestaruuskilpailut.  
Rytmisessä voimistelussa on Suomessa n. 250 rekisteröi-
tyä kilpailijaa. 
 

Ikäsarjat 
”Minirytmisikäiset” alle 10 v. ja alle 12 v. 
Juniorit 12-14 v. 
Naiset yli 14 v. 
Luokkanousukilpailuissa kilpaillaan 1-5 luokassa  
sekä mestariluokassa taitotason mukaan 
 

 

 



Rytmisen voimistelun valmennus Elannon Iskussa 
 

Elannon Isku tarjoaa ammattitaitoista ja laadukasta valmen-
nusta sekä kotimaisten että ulkomaisten huippuvalmentajien 
johdolla. Lajissa harjoitellaan ja kilpaillaan sekä yksilönä et-
tä joukkueessa. Voimistelijat osallistuvat kansallisiin ja kan-
sainvälisiin kilpailuihin sekä erilaisiin näytöksiin ja liikuntata-
pahtumiin.  

 
 

Tavoitteet: 
- hyvän ja terveen harrastuksen vahvistaminen 
- terveen itsetunnon kehittyminen 
- fyysisen kuntopohjan rakentaminen 
- itsenäisen ja tavoitteellisen työskentelyn oppimi-

nen 
- voimistelullisten ja liikunnallisten taitojen kehitty-

minen 
- kilpailumenestys kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla 
- suvaitsevaisuuskasvatus 
 

Toiminta: 
- lajivalmennus, baletti 
- lajileireille osallistuminen 
- kilpailuohjelmien harjoittelu 
- näytösohjelmien harjoittelu 
- osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kilpai-

luihin 
- osallistuminen näytöksiin ja liikuntatapahtumiin 
 



Joukkuevoimistelu 
(Aesthetic Group Gymnastics) 
 

Joukkuevoimistelu on suomalaisen naisvoimistelun kilpai-
lumuoto. Joukkue muodostuu vähintään 6 voimistelijasta. 
Kilpailuohjelma on esteettinen ja  taiteellinen tarina, jossa 
idea, musiikki, ilmaisu ja taito yhdistyvät voimistelun kaut-
ta. Suorituksellaan joukkue näyttää teknisten taitojensa 
(vartalon liikkeet, tasapainoliikkeet, hypyt, piruetit jne.) li-
säksi fyysisiä ominaisuuksia ja urheilullisuutta. Kilpailuoh-
jelmassa tuomarit arvioivat sommittelun teknistä ja taiteel-
lista osuutta sekä suorituksen puhtautta. Joukkuevoimiste-
lu on laajeneva ja kansainvälistyvä laji jonka suosio on ko-
vassa kasvussa nuorten tyttöjen keskuudessa. 

 
Joukkuevoimistelun kilpailumuodot 
 

Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SvoLi ry on suomen 
toiseksi suurin lajiliitto ja siihen kuuluu n 450 seuraa. Svo-
Li järjestää joukkuevoimistelun kisoja aluetasolla, SM-
tasolla sekä kansainvälisellä tasolla. 

 
Ikäsarjat 

Nuppukisat 8-10 v 
Hyvän Mielen kisat 10-12 v. ja 12-14 v. sarjat 
SM-sarjat 14-16 v., 16-18 v. ja naiset yli 18 v. 
KV kutsukilpailut ja MM-kilpailut yli 16 v. 
 
Kaikissa sarjoissa kilpaillaan keväisin vapaaohjel-
milla ja syksyisin välineohjelmilla. SvoLi:ssa on yli 
2500 rekisteröityä kilpailijaa. 

 
 



Joukkuevoimisteluvalmennus Elannon Iskussa 
 

 
 

Tavoitteet: 
- hyvän ja terveen harrastuksen vahvistaminen 
- terveen itsetunnon kehittyminen 
- sosiaalisten taitojen kehittyminen ryhmässä 
- voimistelullisten ja liikunnallisten taitojen kehitty-

minen 
- suvaitsevaisuuskasvatus 

 
Toiminta: 

- lajivalmennus 
- kilpailu- ja näytösohjelmien harjoittelu 
- erilaisiin liikuntatapahtumiin, näytöksiin ja kilpailui-

hin osallistuminen 



 

Harjoitusmaksut syyskaudella 2004 
 

- Kuukausimaksut maksetaan aina kuun puolivälissä 15. 
päivään mennessä. 

- Lukukausimaksut maksetaan kerralla lokakuun loppuun 
mennessä.  

- Syyslukukausi: syys-joulukuu. Maksut ovat voimassa mi-
nimiryhmäkoolla. 

- Sisaralennus on 10 Euroa (toiselta, kolmannelta jne. lap-
selta) 

- Seuran jäsenmaksu 35 Euroa vuodessa 
- Viivästyskorko on 11 %. 
- Harjoittelumaksuun sisältyy vain lukujärjestyksen mukai-

nen valmennus, ei esim. kilpailuluvat, kilpailumaksut, kil-
pailumatkat, leirit, ohjelmamaksut tai puvut, välineet yms. 
Kilpailupuvut, välineet, kilpailumatkat, leirit ja ohjelma-
maksut vaihtelevat eri ryhmillä tilanteen mukaan. Nämä 
maksetaan erikseen saatavilla pankkisiirroilla aina kus-
tannusten tapahtuessa. 

  

Ryhmä Harjoitus- 
kerrat/vko 

Kk-maksu 
Euroa 

Lukukausimaksu 
Euroa 

 alkeet/jumppakoulu (min.8 ) 1 
2 

 
 
 

90  
170  

 jatko (min. 6) 3 
4 

55  
75  

  
  

minirytmiset (min. 5) 5 
6 

83  
95 

Lomakuukausi heinäkuu, ei 
harjoitusmaksua 

 juniorit, seniorit 6-8  95  Lomakuukausi heinäkuu, ei 
harjoitusmaksua 

 joukkuevoimistelu (min 7hlö) 4-5  75-83  Lomakuukausi heinäkuu, ei 
harjoitusmaksua  

näytösryhmä (min 4 hlö) 1    105 

 
 



 

Johtokunta 
 
 

Puheenjohtaja Leea Paija  
leea.paija@elannonisku.fi 
puh. 050-5520791  
 
 

Varapuheen-
johtaja 

Laura Tapanainen  
lauratap@welho.com 
puh. 040-7333903 
 
 

Rahastonhoi-
taja 

Tuija Wallenius-Hanhela  
tuija.wallenius-
hanhela@elannonisku.fi 
puh. 050-4630821 
 
 

 Tuovi Pahkasalo 
puhelin 09-3212140 
tuovi.pahkasalo@elannonisku.fi 
 
 

 Jari Korhonen  
jari-pekka.korhonen@elannonisku.fi 
puhelin 050-3326615 
 
 

Koripallo Harri Luoma  
harri.luoma@elannonisku.fi 
puhelin (09) 777 3116 
 
 

 
 



Valmentajat  
Vastaava val-
mentaja 

Laura Tapanainen  
laura.tapanainen@elannonisku.fi  
puhelin 040-733 3903 

Balettivalmen-
taja 

Anna Airaksinen  
anna.airaksinen@elannonisku.fi 
Tanssitaiteen maisteri 

Valmentajat Larisa Gryadunova 
puhelin 040-555 0295 
Liikuntatieteiden tutkinto Kiovan yliopistosta 

 Anne Kaihovirta 
puhelin 040-5161234 

 Heini Lautala 
puhelin 040-7352229 

 Saila Lavikainen 
puhelin 050-544 6678 

 Julia Nurmio 
puhelin 044-5704257 

 Tuovi Pahkasalo 
puhelin 09-3212140 
Lastentarhanopettaja 

 Laura Pietiläinen 
puhelin 044-3385361 
Tanssitaiteen opiskelija 

 Mari Salminen 
puhelin 040-7762126 

 Anne Salo 
anne.salo@elannonisku.fi 
puhein 044-5489482 

 Alina Sara 
puhelin 040-7003552 

 Pia Saajakari 
puhelin 050-548 2981 
liikunnanohj. opiskelija 

 Terhi Toivanen  
puhelin 040-589 2626 
Terhi.toivanen@svoli.slu.fi 
Ammattivalmentajatutkinto 

 Irina Ylikylä 
puhelin 040-7183180 
irina.ylikyla@elannonisku.fi  



Elannon Iskun Suomen ja Pohjoismaiden 
 mestarit 2004 

  

Maria Ringinen 
Suomen ja Pohjoismaiden mestari naisten 4-ottelussa ja kaikilla 
välineillä  
Naisten maajoukkueen jäsen  

 
 
Julia Huuhtanen 
Nuorten Suomen mestari  4-ottelussa ja kaikilla välineillä 
Nuorten Pohjoismaiden mestari 4-ottelussa ja narulla 

 



Alisa Halinen  
Nuorten Pohjoismaiden mestari pallolla, keiloilla ja nauhalla, 
Suomen mestari naisten joukkueessa 
Naisten maajoukkueen jäsen  

 
 
Elannon Iskun joukkue  
Suomen mestarit naisten joukkueessa 

 
 

Nina Hanhela, Janette Salovaara,  Alisa Halinen, Jasmiina Salovaara, Riina Määttä 



Elannon Iskun olympiavoimistelijat 
 

Katri Työppönen (os. Kalpala) 
- Suomen mestari vuosina 1994-1996 
- Pohjoismaiden mestari 
- EM-kisojen 16. Norjan Askerissa 1996 
- Suomen edustaja Atlantan Olympialaisissa 1996 
 

 
 

Heini Lautala 
- Suomen mestari vuosina 1997-2000 
- Kolminkertainen Pohjoismaiden mestari 
- EM-kisojen 18. Espanjan Zaragozassa 2000 
- Suomen edustaja Sidneyn Olympialaisissa 2000 
 

 
 



INTERNATIONAL RG COMPETITION FOR 
juniors, children and minies 

11.-12.12.2004 
 

 
 

Helsinki Finland 
  



20. 

M I N I R Y T M I S E T 

LASTENTAPAHTUMA 

 

6.-7.11.2004, HELSINKI 
 

* RYTMISEN VOIMISTELUN VÄLINEKOHTAISET 
SARJAT,ALLE 10- JA 12 -VUOTTA  

(VAPAA, NARU, VANNE, PALLO, KEILAT, NAUHA) 
 

* PARI- JA JOUKKUEOHJELMAT 
ALLE 8-, 10- JA 12 -VUOTTA 

 
* GÄNGIOHJELMA ALLE 12-VUOTTA 

Mainosta kilpailuissamme 
 

www.elannonisku.fi/tuetoimintaamme  
 


