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TOIMINTAKERTOMUS 2006 
 
 
TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 
Elannon Isku ry:n sääntöjen mukaan seuran toiminnan tarkoitus on edistää urhei-
lun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta, terveitä elämäntapoja, kehittää kult-
tuuri- ja nuorisotyötä sekä edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa. 

 
 
MONIPUOLINEN JA JÄSENIÄ PALVELEVA TOIMINTA  

 
Vuosi 2006 oli seuran 85. toimintavuosi. Johtokunnan ja voimistelujaoston aset-
tamien suuntaviivojen mukaisesti voimistelu on mahdollista aloittaa alkeisryhmis-
sä ja myöhemmin valita harrastamisen ja kilpailuun tähtäävien ryhmien välillä. 
Rytmisen voimistelun valmennustoiminnassa on panostettu sekä yksilöiden että 
joukkueiden valmennukseen. Rytmisen voimistelun rinnalle on kehittynyt jouk-
kuevoimistelun harrastamiseen ja kilpailuun tähtäävä toiminta. Show-rytmisen 
ryhmä tarjoaa mahdollisuuden harrastaa rytmistä voimistelua näytöstavoittein.  
Koripallotoiminnassa on aiempien vuosien miesten joukkueen lisäksi toimiva poi-
kien joukkue. Perheliikunta tarjoaa monipuolisen liikuntaharrastuksen yhdessä 
vanhemman kanssa jo 1-vuotiaasta alkaen.  
 
Vuoden 2006 mittavimmat järjestetyt tapahtumat olivat rytmisen voimistelun nais-
ten ja nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailut maaliskuussa sekä kansainväli-
nen tyttöjen ja nuorten kilpailu joulukuussa. Järjestetyt tapahtumat tarjoavat paitsi 
osallistumismahdollisuuden kilpailijoille myös maksuttomia laadukkaita voimiste-
lutapahtumia yleisölle. 

 

 
 
TOIMINTA LAAJENEE 
 

Seurassa voimistelevien määrä lisääntyi toiminnan monipuolistamisen ja uusien 
toimipisteiden tuloksena. Uusia ryhmiä on vuoden aikana aloittanut seitsemän; 
rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun jumppakouluryhmät (4) Arabiaan, 
rytmisen voimistelun harrasteryhmät (2) Kamppiin ja rytmisen voimistelun harras-
teryhmä Laajasaloon. 
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TOIMINNAN LAATU PERUSTUU ASIANTUNTEMUKSEEN JA OSAAMISEEN  
 

Seuran voimistelutoiminnassa on vuoden 2006 aikana toiminut 22 ohjaa-
jaa/valmentajaa, joista kolme on päätoimisia. Rytmisen voimistelun vastaavana 
valmentaja on toiminut Laura Ahonen ja harrasteliikunnan vastuuvalmentajana 
Pia Saajakari. Seuran valmentajat ja ohjaajat ovat vuoden aikana kouluttautu-
neet kotimaisilla ja kansainvälisillä kursseilla. Kotimaassa ohjaajat ja valmentajat 
osallistuivat Suomen Voimisteluliitto SVoLi ry:n rytmisen voimistelun, joukkue-
voimistelun, lasten ja nuorten ohjaajien kursseille sekä valmentajapäiville. Val-
mennusleirien ohessa järjestettyyn valmentajakoulutukseen paikallisissa olym-
piavalmennuskeskuksissa osallistui yksi valmentaja Moskovassa ja kaksi Italian 
Follonicassa. Vuoden 2006 aikana ohjaajat ja valmentajat osallistuivat aikaisem-
pien vuosien tapaan aktiivisesti seuran toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.   
 

 
 
VOIMISTELURYHMÄT 

 
Alkeis-, harraste- ja jumppakouluryhmiä (1-2 harjoitusta viikossa) on syksystä 
2006 alkaen toiminut eri puolilla Helsinkiä 19. Uutena kaupunginosana toiminta 
alkoi syksyllä 2006 Arabiassa. Ryhmiä on lisäksi tarjolla Etelä-Haagassa, Kam-
pissa, Laajasalossa, Pasilassa, Töölössä ja Vuosaaressa. Ryhmissä on mahdol-
lisuus tutustua voimistelutoimintaan, löytää voimistelu omaksi harrastuksekseen 
ja kehittyä voimistelun perustaidoissa sekä välineellä että ilman. Omien taitojen 
kehittymisen, liikunnan ilon sekä terveydellisten vaikutusten lisäksi tavoitteena 
ovat esiintymiset seuran kevät- ja joulunäytöksissä (esiintyminen vapaaehtoista). 
Harrasteryhmissä on 39 harjoitusviikkoa vuodessa. Yhteensä ryhmien tunneille 
on osallistunut n. 200 harrastajaa. 
 
Lasten valmennusryhmät tarjoavat neljästä viiteen viikoittaista harjoitusta. Ryh-
missä harjoittelee n. 40 voimistelijaa. Valmennustoimintaa järjestetään vuodessa 
47-49 viikkoa. Näiden valmennusryhmien toiminta on pyritty keskittämään Kam-
pin liikuntakeskukseen ja Töölön Kisahalliin. Vaikean tilapulan vuoksi osan val-
mennusryhmien harjoituksia joudutaan kuitenkin pitämään myös Olympiastadio-
nin Itäsiiven saleissa ja Katajanokan liikuntahallissa vaikka nämä tilat eivät täytä 
rytmisen voimistelun edellyttämiä korkeusvaatimuksia eikä saleissa ole mattoa. 
Lasten valmennusryhmissä on vuoden 2006 aikana harjoitellut n. 40 nuorta voi-
mistelijaa. Lajiharjoittelun lisäksi harjoitteluun on kuulunut tanssia / balettia. Las-
ten valmennusryhmien voimistelijat ovat osallistuneet rytmisen voimistelun luok-
kanousukilpailuihin sekä erilaisiin näytöksiin.  
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Nuorten ja naisten valmennusryhmien voimistelijat ovat harjoitelleet viidestä yh-
deksään kertaa viikossa. Ryhmissä harjoittelee n. 20 voimistelijaa. Valmennus-
toimintaa järjestetään 49-50 viikkoa vuodessa. Pääasialliset harjoituspaikat ovat 
Kampin liikuntakeskus ja Laajasalon palloiluhalli. Yksittäisiä harjoituspäiviä vii-
kossa on ollut myös Töölön Kisahallissa sekä Mäkelänrinteen uimakeskuksen 
palloiluhallissa. Mäkelänrinteen hallin käytön on mahdollistanut yhteistyö Mäke-
länrinteen urheilulukion kanssa. Helsingin kaupungin liikuntavirasto on suosiolli-
sesti luovuttanut yhden vanhan rytmisen voimistelun maton käyttöömme Mäke-
länrinteen halliin.  
 

     
 
 
PELISÄÄNNÖISTÄ POHJA YHTEISILLE SOPIMUKSILLE 
 
 Elokuussa seurassa toteutettiin voimistelijoiden yhteisleiri, jonka aikana käytiin 

keskusteluja hyvistä toimintatavoista ja käytännöistä. SLU:n lasten ja nuorten kil-
pailutoiminnan suositukset on käännetty venäjän kielelle.  

    
 
TOIMIVA TIEDONKULKU – VIESTINTÄ 
 

Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen pääväylä on seuran kotisivut, jotka löytyvät osoi-
tteesta www.elannonisku.fi. Seuran toimintaa esitellään Internet -sivuilla moni-
puolisesti. Sivuilta löytyvät tiedot tarjolla olevista harraste- ja valmennusryhmistä, 
harjoituspaikoista sekä valmentajien, ohjaajien ja johtokunnan jäsenten esittelyt. 
Seuran toiminnan ajankohtaiset asiat on löydettävissä etusivulta, koko kauden 
ohjelma löytyy Tapahtumakalenteri-linkin takaa.  
 
Ryhmäkohtaisia tiedotteita on jaettu lukuvuodessa vähintään neljä. Valmennus-
ryhmissä jaetaan lisäksi erillisiä tapahtumatiedotteita sekä tiedotteet loma-
aikojen leirimuotoisten harjoittelujaksojen ohjelmasta. Tiedotteissa on kannustet-
tu voimistelijoiden perheitä antamaan palautetta toiminnan kehittämiseksi. 
 
Ennen vuodenvaihdetta valmistui seuran toimintaa esittelevä seinäkalenteri.  
Seinäkalenterin ja seuran vuosittaisen toimintaesitteen avulla pyrimme paranta-
maan rytmisen voimistelun ja seuran tunnettuutta. Seuran tarjoamia harrastus-
mahdollisuuksia on esitelty myös harrastemessuilla sekä erilaisissa kauppakes-
kuksiin suunnatuissa esiintymisissä ja tempauksissa. 
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KILPAILUJEN JA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN 
  
 Voimistelujaos järjesti vuoden 2006 aikana seuraavat kilpailutapahtumat:  
 

1. PM-kilpailu 11.-12.3.2006 Töölön Kisahallissa (Yhteistyössä liikuntaviraston 
kanssa) 

2. INTERNATIONAL RG COMPETITION FOR JUNIORS AND CHILDREN 9.-
10.12.2006 

3. 22. Minirytmiset – lastentapahtuma ja Jumppakoulun asema 4.-5.11.2006 
Kampin liikuntakeskuksessa (Yhteistyössä liikuntaviraston kanssa) 

4. Luokkanousukilpailu (yksilöt) 26.11. Kampin liikuntakeskuksessa 
5. Luokkanousukilpailu (joukkueet) 10.12. Töölön Kisahallissa 

 

 
 

Seuran kevätnäytös järjestettiin 24.5. Kampin liikuntakeskuksessa ja joulunäytös 
kansainvälisen kilpailun yhteydessä 9.12. Töölön Kisahallissa. Erityisen  
juhlavat puitteet ja korkeatasoinen ohjelma oli joulunäytöksessä, johon osallistui-
vat kansainvälisen kilpailun delegaatiot.  
 
Elokuussa seura järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntaviraston kans-
sa rytmisen voimistelun kurssit aloittelijoille Töölön Kisahallissa.  

 
 
ORGANISAATIO 

 
Johtokunnan jäseninä toimivat vuoden 2006 aikana Leea Paija puheenjohtajana, 
Laura Ahonen varapuheenjohtajana, Tuija Wallenius-Hanhela rahastonhoitajana, 
Harri Luoma koripallojaoston edustajana, Jari-Pekka Korhonen tiedotusvastaa-
vana. Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Seuran tilintarkastajana 
toimi Jarmo Paikkala. Seuran sääntömääräiset asiat on käsitelty seuran vuosiko-
kouksessa 17.3.2006 ja syyskokouksessa 30.11.2006. 

 
Lajitoiminnan käytännön toteutuksesta kantavat vastuun voimistelu- ja koripallo-
jaostot. Jaostot ovat toimineet itsenäisesti lajiliittojensa piirissä ja niiden jäsenet  
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ovat toimineet seuran tapahtumien järjestämisen lisäksi monissa kansallisissa 
tapahtumissa käytännön järjestelyistä vastaavina toimijoina. 
 
Seuran puheenjohtaja Leea Paija toimi Suomen Voimisteluliitto Svolin hallituksen 
jäsenenä ja VOILA yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Puheenjohtaja Leea Paija 
ja varapuheenjohtaja Laura Ahonen ovat edustaneet seuraa TUL:n Rytmisen 
Tuki ry:n hallituksessa. Laura Ahonen on edustanut seuraa Suomen Voimistelu-
liiton rytmisen voimistelun lajivaliokunnassa ja huippuvoimistelun kehittämistyö-
ryhmässä.   
 

 
 
 
HYVÄT TOIMINTAEDELLYTYKSET LAADUKKAAN TOIMINNAN EDELLYTYS 

 
Toiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen edellyttävät toiminnan edellytyksi-
en varmistamista. Valmentaja- ja ohjaajatilanne on sekä kilpa- että harrasteryh-
mien osalta on hyvä. Olemme panostaneet koulutusmahdollisuuksien turvaami-
seen edelleen kuluneen vuoden aikana.  Valmentajat ja ohjaajat ovat osallistu-
neet täydennyskoulutukseen sekä Suomessa että ulkomailla. Uusia vuoden 
2006 aikana seuran toimintaan mukaan tulleita ohjaajia on neljä.  
 
Toimintaan tarvittavien tilojen riittämättömyys on ollut vaikein haaste kuluneen 
toimintavuoden aikana. Määrällisesti ja laadullisesti riittävien tilojen hankkimises-
ta on muodostunut keskeinen kehittämistehtävä lähivuosiksi. Kampin liikunta-
keskuksessa vallitsevan tilanahtauden vuoksi rytmisen voimistelun valmennus-
ryhmien toimintaa on osittain jouduttu siirtämään muihin vähemmän lajiharjoitte-
luun soveltuviin tiloihin kuten Katajanokan liikuntahalliin ja Stadionin Itäsivun sa-
leihin.  
 
Laadukkaan valmennustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen luo myös talou-
dellisia haasteita toiminnalle. Tärkein osuus toiminnan rahoituksesta saadaan ja-
ostojen omatoimisella varainhankinnalla. Seuran vuosijäsenmaksu on 35 € var-
sinaiselle jäsenelle ja 87 € kannatusjäsenelle. Harjoitusmaksut vaihtelevat ryh-
missä harjoituskertojen ja ohjauksen sisällön vaativuuden mukaan. Taloudellista  
tukea seura saa vuosittain Helsingin kaupungin avustuksena. Huippu-
urheilijoiden valmennuksen tueksi on saatu stipendejä liitoilta ja Olympiakomite-
alta sekä yksittäisiltä säätiöiltä. 
 
Seuran toiminnassa mukana olevilla harrastajilla on mahdollisuus osallistua toi-
minnan arviointiin ja kehittämiseen.  
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VOIMISTELUJAOSTO 
 
Voimistelujaosto on koordinoinut rytmisen voimistelun, joukkuevoimistelun, voi-
mistelun alkeisryhmien ja perheliikunnan toimintaa. Voimistelujaostossa kuuluvat 
Laura Ahonen, Pia Saajakari ja Larisa Gryadunova. Elannon ISKU ry:n asema 
yhtenä maamme johtavana rytmisen voimistelun seurana on vahva. Uusien nuor-
ten voimistelijoiden ryhmien säännöllinen toiminta lupaa jatkuvuutta menestyk-
sekkäälle toiminnalle.  

 
 
VALMENTAJAT  

 
Rytmisen voimistelun asema ja taso perustuu osaavien valmentajien monivuoti-
seen valmennustaitoon ja -kokemukseen sekä laajaan harrastajapohjaan.  
 
Vuoden 2006 aikana valmentajina/ohjaajina ovat toimineet Larisa Gryadunova, 
Pia Saajakari, Laura Ahonen, Terhi Toivanen, Elena Sarabia, Anna Airaksinen, 
Saila Lavikainen, Susanna Lehto (tanssi), Julia Nurmio, Nelly Meer, Iida Häkki-
nen, Laura Uimonen, Anne Kaihovirta, Riikka Kivistö, Katerina Suokas, Linda 
Byman, Jonna Rauta, Raisa Nevanlinna, Paula Vaisto, Sanni Riihikangas, Hen-
na Laine ja Irina Ylikylä. 
 

 
LEIRITOIMINTA  

Seuran voimistelijat ovat osallistuneet liiton valmennusryhmien leiritoimintaan 
maajoukkueessa sekä Minirytmisten leiriryhmissä. Voimistelijoista Italian maa-
joukkueen kanssa järjestetylle yhteisleirille osallistuivat Maria Ringinen, Riina  
Määttä, Nina Hanhela, Helena Bogdan, Julia Romanjuk ja Sirja Kokkonen. Julia 
Romanjuk harjoitteli kesällä Petrosavodskissa. Elokuussa järjestettiin yhteistyös-
sä Kisakeskuksen Urheiluopiston kanssa seuran jo perinteinen Suvaitsevaisuus-
leiri toista kertaa opisto-olosuhteissa. Leirillä osanottajat pääsivät voimisteluhar-
joitusten lisäksi kokeilemaan myös muita liikuntamuotoja. Koko perheelle suun-
natulla Suvaitsevaisuusleirillä järjestettiin vanhemmille luento- 
/keskustelutilaisuudet seuran toiminnasta, psyykkisestä valmennuksesta ja pa-
lautumisesta. Seuran valmennusryhmien voimistelijoille järjestettiin lisäksi useita 
leirimuotoisia tehostetun valmennuksen viikonloppuja sekä leirimuotoista harjoi-
tustoimintaa hiihtolomalla, pääsiäisenä ja kesälomakauden aikana.  
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KILPAILUTOIMINTA 
Osallistuminen koti- ja ulkomaisiin kilpailuihin oli runsasta ja menestys kannusta-
vaa. 
 
Rytmisen voimistelun PM-kilpailuissa Helsingissä Maria Ringinen voitti naisten ja 
Julia Romanjuk nuorten Pohjoismaiden mestaruudet. Muut seuramme yksilömi-
talistit PM-kisoissa olivat Julia Huuhtanen (naisten sarja) ja Diana Hietapakka 
(nuorten sarja). Mukana Pohjoismaiden mestaruuden nuorten sarjassa voitta-
neessa Suomen teamissa oli myös Heidi Kyyhkynen. EM-kilpailuissa Moskovas-
sa Suomen joukkue, jossa Elannon Iskusta voimistelivat Maria Ringinen, Riina 
Määttä, Julia Huuhtanen ja Nina Hanhela, sijoittui joukkuekilpailussa sijalle 14. 
Julia Romanjuk ja Sirja Kokkonen edustivat Suomea EM-kilpailujen nuorten sar-
jan team-kilpailussa. 
 

 
 
Elannon Iskun joulukuussa järjestämässä kansainvälisessä lasten ja nuorten kil-
pailussa Töölön Kisahallissa seuran voimistelijoista parhaiten menestyivät Julia 
Romanjuk lasten ja Meri Kontkanen minien sarjassa. 
  
SM-kilpailuissa Maria Ringinen voitti henkilökohtaisen 4-ottelun ja kaikkien väli-
neiden Suomen mestaruudet. Julia Huuhtanen sijoittui 4-ottelussa, pallolla, ja 
nauhalla hopealle sekä keiloilla pronssille. Nuorten SM-kilpailuissa Julia Roman-
juk voitti henkilökohtaisen 4-ottelun ja kolmen välineen mestaruuden. Sirja Kok-
konen sijoittui 4-ottelussa toiseksi ja voitti nuorten Suomen mestaruuden keiloilla. 
Diana Hietapakka sijoittui nauhalla pronssisijalle. Seuran keilajoukkue Heidi 
Kyyhkynen, Diana Hietapakka, Taru Kankainen, Sirja Kokkonen, Rebecca Risti-
kangas voitti nuorten Suomen mestaruuden joukkuekilpailussa. 
 
Kauden päättyessä luokkanousujärjestelmän kilpailuihin oli osallistunut yhteensä 
lähes 60 seuran voimistelijaa, joista 11 on noussut ikäkautensa mukaiseen kär-
keen mestari- tai juniorimestariluokkaan. 
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SEURAN VOIMISTELIJAT MAAJOUKKUEESSA 
 

Vuoden 2006 aikana Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueeseen ovat yksi-
lövoimistelijoina kuuluneet Maria Ringinen ja Julia Huuhtanen. Rytmisen voimis-
telun joukkueen maajoukkueryhmässä Elannon Iskun voimistelijoista voimisteli-
vat Riina Määttä, Nina Hanhela, Maria Ringinen ja Julia Huuhtanen. 
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KORIPALLOTOIMINTA 2006 
 

 

 

MIESTEN JOUKKUE 

Miesten joukkueella pelasimme keväällä SKL sarjaa jossa seitsemästä ottelusta 
voitimme neljä ja sijoitus oli neljäs. Harjoiteltu on kolme kertaa viikossa tiistaina ja 
torstaina Roihuvuoressa sunnuntaisin Stadionilla.  

  

Syksyllä osallistuimme miestenjoukkueella ja poikienjoukkueella SKL sarjaan. 
sKL sarjassa miehet pelasi seitsemän ottelua joista voitettiin kolme ja se riitti kar-
sinta sarjaan, joka pelataan keväällä. SKL syys-sarjassa juniorit pelasivat kuusi 
peliä joista hävittiin kaikki. 

 Miestenjoukkueeseen on vuoden aikana kuuluneet seuraavat pelaajat: Joni Hä-
mäläinen, Teemu Riekkinen, Jarno Laitinen, Riku Luoma, Markku Kyyhky-
nen, Jarno Jansson, Pauli Laitinen, Juuso Lehtinen, Tero Räsänen Jari Stenius, 
Ivo Corda, Juha Koskinen, Ville Nurminen, Tuomo Palevaara ja Harri Luoma 

Joukkueen johtajana toimi Veli Hämäläinen ja valmentajana Harri Luoma 

 Harjoitukset keväällä ti klo 19.30 – 21 Helsingin palvelualojen oppilaitos Roihu-
vuori, to klo 18.00 – 19.30 Helsingin palvelualojen oppilaitos Roihuvuori ja su klo 
19 – 20.30 Olympiastadion itäsiipi..  

Harjoitukset syksyllä ti klo 19.30 – 21 Helsingin palvelualojen oppilaitos Roihu-
vuori, to klo 18 – 19.30 Helsingin palvelualojen oppilaitos Roihuvuori ja su klo 19 
– 20.30 Olympiastadion itäsiipi.  
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Sarjataulukko  

Miesten VI divisioona 

 Jatkosarja II 

S 
  

Joukkue       O V H +   - P       

1 IHRA 8 8 0 557 -  490 16       

2 Hunks 8 7 1 692 -  529 14       

3 PyHä 8 5 3 538 -  531 10       

4 El Isku P-80 7 4 3 482 -  497 8       

5 Montana 7 3 4 425 -  486 6       

6 PaPo 5 2 3 349 -  333 4       

7 TAO 7 2 5 469 -  465 4       

8 Air Basket 8 1 7 439 -  553 2       

9 KlaNMKY 8 1 7 484 -  551 2       

    

  

 JUNIORIJOUKKUE 

 

Junnujoukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa tiistaina ja perjantaina Käpyläs-
sä. Otteluita se pelasi keväällä yhdeksän, joista voitti yhden. Junnut osallistui 
keväällä MaSun järjestämään turnaukseen jossa pelattiin neljä peliä ja voitet-
tiin niistä kolme. Mitalit saatiin kaulaan ja niistä oltiin ylpeitä. 

Juniorijoukkueeseen kului vuoden aikana seuraavat pelaajat: Dahlström Se-
bastian, Brotherus Robert, Balihan Ermutlu, Viskari Joel, Luoma Oskari, Blom-
felt Julius, Schiffer Teo, Herva Lauri, Kantanen Riku, Kyyhkynen Kuisma, Mar-
jamaa Peetu, Oksala Mino, Machreich Miklas, Susi Tino, Makubikua-Mambote 
Thierry-Mugler, Rajala Henri ja Lund Miro. 
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 Joukkueen johtajana toimi Luoma Harri ja valmentajina Riekkinen Teemu ja Luoma Riku.   

Harjoitukset keväällä ti klo17 – 18.30 Käpylän yläaste ja pe klo 19 – 21 Käpylän yläaste. Har-
joitukset syksyllä ti klo 17 - 18.30 Käpylän yläaste ja pe klo 18 – 20 Käpylän yläaste 

 
 


