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TOIMINTAKERTOMUS 2007 
 
 
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 2007 oli seuran 86. 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. Harrasteryhmät tarjoavat mahdollisuuden lajiin 
näytöstavoittein. Rytmisen voimistelun rinnalle on kehittynyt joukkuevoimistelun 
harrastamiseen ja kilpailuun tähtäävä toiminta. Koripallossa toimivat miesten ja 
poikien joukkueet. Perheliikunta tarjoaa monipuolisen liikuntaharrastuksen yh-
dessä vanhemman kanssa jo 1-vuotiaasta alkaen.  
 
Vuoden 2007 mittavimmat järjestetyt tapahtumat olivat 23. Minirytmiset lastenta-
pahtuma marraskuussa ja Joulunäytös ’Ruma Ankanpoikanen’ joulukuussa. Jär-
jestetyt tapahtumat tarjoavat paitsi osallistumismahdollisuuden kilpailijoille ja 
esiintyjille myös laadukkaita voimistelutapahtumia yleisölle. 
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TOIMINTA LAAJENEE JA KASVAA 
 

Seurassa voimistelevien määrä lisääntyi toiminnan monipuolistamisen ja uusien 
toimipisteiden tuloksena. Uusia ryhmiä on vuoden aikana aloittanut kuusi; rytmi-
sen voimistelun jumppakouluryhmät (2) Meilahteen, joukkuevoimisteluryhmä 
Vuosaareen, lasten ja nuorten tanssiryhmät Kamppiin sekä ’Minivilivinkat’ rytmi-
sen voimistelun uusi lasten valmennusryhmä. Seuran jäsenmäärä lisääntyi vuo-
den aikana 30 %. 
 
 

TOIMINNAN LAATU PERUSTUU ASIANTUNTEMUKSEEN JA OSAAMISEEN  
 

Seuran voimistelutoiminnassa on vuoden 2007 aikana toiminut 29 ohjaa-
jaa/valmentajaa, joista kolme on päätoimisia. Laura Ahonen aloitti lisäksi 
1.5.2007 päätoimisena Svolin nuorten olympiavalmentajana työnään rytmisen 
voimistelun naisten maajoukkueen (joukkue) valmentaminen. Joukkueen val-
mennusryhmän voimistelijoista pääosa on Elannon Iskun voimistelijoita vain kah-
den edustaessa muita seuroja. Seuran voimistelun valmennus- ja harrastetoi-
minnan organisoinnista on vastannut voimistelujaosto, johon ovat kuuluneet Lau-
ra Ahonen, Anna Airaksinen, Larisa Gryadunova ja Pia Saajakari.  
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Seuran valmentajat ja ohjaajat ovat vuoden aikana kouluttautuneet kotimaisilla ja 
kansainvälisillä kursseilla. Kotimaassa ohjaajat ja valmentajat osallistuivat Suo-
men Voimisteluliitto SVoLi ry:n rytmisen voimistelun, joukkuevoimistelun, lasten 
ja nuorten ohjaajien kursseille sekä valmentajapäiville. Seuran varapuheenjohta-
ja Kaisu Kaija ja Sanna Kyyhkynen osallistuivat Svolin yhteistyössä Vierumäen 
urheiluopiston kanssa järjestämään seurajohtajakoulutukseen.  Vuoden 2007 ai-
kana ohjaajat ja valmentajat osallistuivat aikaisempien vuosien tapaan aktiivisesti 
seuran toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.   

 
Seura hyväksyttiin keväällä 2007 Svoli2010 Pro Seurat hankkeen ensimmäiselle 
jaksolle, joka kestää vuoden 2008 syksyyn saakka. Seuran tavoite hankkeelle 
vuoden 2007 aikana oli selkeyttää ja vahvistaa johtokuntatyöskentelyä ja perus-
taa työryhmiä johtokunnan alaisuuteen. Hankkeen toteutuksessa on ollut muka-
na johtokunnan jäseniä, voimistelujaoston edustajia sekä työryhmien vetäjiä. 
Hankkeen toinen osan eli viestintä- & markkinointiasioiden kehittäminen jatkuu 
toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2008. 
 
 

VOIMISTELURYHMÄT 
 
Alkeis-, harraste- ja jumppakouluryhmiä (1-2 harjoitusta viikossa) on syksystä 
2007 alkaen toiminut eri puolilla Helsinkiä 19. Uutena kaupunginosana toiminta 
alkoi syksyllä 2007 Meilahdessa (Zacharias Topelius skolan). Ryhmiä on lisäksi 
tarjolla Arabiassa, Kampissa, Laajasalossa, Pasilassa, Töölössä ja Vuosaaressa. 
Ryhmissä on mahdollisuus tutustua voimistelutoimintaan, löytää voimistelu 
omaksi harrastuksekseen ja kehittyä voimistelun perustaidoissa sekä välineellä 
että ilman. Omien taitojen kehittymisen, liikunnan ilon sekä terveydellisten vaiku-
tusten lisäksi tavoitteena ovat esiintymiset seuran kevät- ja joulunäytöksissä 
(esiintyminen vapaaehtoista). Harrasteryhmissä on 39 harjoitusviikkoa vuodessa. 
Yhteensä ryhmien tunneille on osallistunut n. 300 harrastajaa. 
 
Lasten valmennusryhmät tarjoavat neljästä kuuteen viikoittaista harjoitusta. 
Ryhmissä harjoittelee n. 45 voimistelijaa. Valmennustoimintaa järjestetään vuo-
dessa 47-49 viikkoa. Näiden valmennusryhmien toiminta on pyritty keskittämään 
Kampin liikuntakeskukseen, Laajasalon palloiluhalliin ja  Töölön Kisahalliin. Vai-
kean tilapulan vuoksi osan valmennusryhmien harjoituksia joudutaan 
kuitenkin pitämään myös Olympiastadionin Itäsiiven saleissa ja Katajanokan lii-
kuntahallissa vaikka nämä tilat eivät täytä rytmisen voimistelun edellyttämiä       
korkeusvaatimuksia eikä saleissa ole mattoa. Lajiharjoittelun lisäksi harjoitteluun 
on kuulunut tanssia / balettia. Lasten valmennusryhmien voimistelijat ovat osallis-
tuneet rytmisen voimistelun luokkanousukilpailuihin sekä erilaisiin näytöksiin.  
    
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 ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa.  
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PERHELIIKUNTARYHMÄT 
 

Helsingin kauneudenhoito-oppilaitoksessa toimivat perheliikuntaryhmät ovat ku-
luneen vuoden aikana lisänneet suosiotaan. Ryhmissä 1-6-vuotiaat lapset liikku-
vat monipuolisesti yhdessä vanhempien, isovanhempien tai muiden läheisten ai-
kuisten kanssa.  
 

 
 
 
TANSSIRYHMÄT 
 

Syksyllä 2007 Kampin liikuntakeskukseen aloitettiin uutena toimintamuotona 
ryhmät 7-9-v lastentanssiin ja 10-13-v. nykytanssiin.  

 
 
PELISÄÄNNÖISTÄ POHJA YHTEISILLE SOPIMUKSILLE 
 
 Elokuussa seurassa toteutettiin voimistelijoiden ja vanhempien suvaitsevaisuus-

teemainen yhteisleiri, jonka aikana käytiin keskusteluja hyvistä toimintatavoista ja 
käytännöistä. SLU:n lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositukset ovat käytet-
tävissämme sekä suomen että venäjän kielellä.  

    
 
TOIMIVA TIEDONKULKU – VIESTINTÄ 
 

 Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen pääväylä on seuran kotisivut, jotka löytyvät 
osoitteesta www.elannonisku.fi. Seuran toimintaa esitellään Internet -sivuilla mo-
nipuolisesti. Sivuilta löytyvät tiedot tarjolla olevista harraste- ja valmennusryhmis-
tä, harjoituspaikoista sekä valmentajien, ohjaajien ja johtokunnan jäsenten esitte-
lyt. Seuran toiminnan ajankohtaiset asiat on löydettävissä etusivulta, koko kau-
den ohjelma löytyy Tapahtumakalenteri-linkin takaa.  
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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. Val-
mennusryhmien voimistelijat täyttävät lisäksi vuosittain toiminnan arviointi- ja ke-
hittämiskaavakkeet. 
 
Seuran tarjoamia harrastusmahdollisuuksia on esitelty myös harrastemessuilla, 
erilaisissa yleisötilaisuuksissa sekä kauppakeskuksiin suunnatuissa esiintymisis-
sä ja tempauksissa. 

 
 
KILPAILUJEN JA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN  
  
 Voimistelujaos järjesti vuoden 2007 aikana seuraavat kilpailutapahtumat:  
 

1. Suomen Voimistelupäivät rytmisen voimistelun osuus 6.-8.6, Tapiolan hallissa 
yhteistyössä tapahtuman pääjärjestäjän Espoon telinetaiturien kanssa 

2. MM-karsintakilpailu 9.8. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen hallissa 
3. 23. Minirytmiset – lastentapahtuma ja Jumppakoulun asema 3.-4.11.2007 

Kampin liikuntakeskuksessa (Yhteistyössä liikuntaviraston kanssa) 
 

 
Seuran kevätnäytös järjestettiin 22.5. Kampin liikuntakeskuksessa ja joulunäytös 
8.12. Töölön Kisahallissa. Vuoden näyttävimmäksi tapahtumaksi kohosi sadun 
muotoon rakennettu Joulunäytös, jossa yli 500 katsojaa seurasi H.C. Andersenin 
sadun Ruma Ankanpoikanen näyttävää voimistelullista versiota. 
 
Koulujen hiihtolomalla helmikuussa ja kesälomalla elokuussa seura järjesti yh-
teistyössä Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa rytmisen voimistelun 
kurssit aloittelijoille Töölön Kisahallissa.  

 
 
ORGANISAATIO 

 
Johtokunnan jäseninä toimivat vuoden 2007 aikana puheenjohtajana Leea Paija, 
varapuheenjohtajana Laura Ahonen (30.4.asti) ja Kaisu Kaija (1.5.alkaen) , ra-
hastonhoitajana Tuija Wallenius-Hanhela , koripallojaoston edustajana Harri 
Luoma ja  tiedotusvastaavana Jari-Pekka Korhonen. Johtokunta kokoontui vuo-
den aikana neljä kertaa. Seuran tilintarkastajana toimi Jarmo Paikkala. Seuran 
sääntömääräiset asiat on käsitelty seuran vuosikokouksessa 5.3.2007 ja syys-
kokouksessa 18.10.2007. 

 
Lajitoiminnan käytännön toteutuksesta kantavat vastuun voimistelu- ja koripallo-
jaostot. Jaostot ovat toimineet itsenäisesti lajiliittojensa piirissä ja niiden jäsenet  
ovat toimineet seuran tapahtumien järjestämisen lisäksi monissa kansallisissa 
tapahtumissa käytännön järjestelyistä vastaavina toimijoina. 
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Seuran puheenjohtaja Leea Paija toimi Suomen Voimisteluliitto Svolin hallituksen 
varapuheenjohtajana ja VOILA yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Puheenjohtaja 
Leea Paija ja varapuheenjohtaja Laura Ahonen ovat edustaneet seuraa TUL:n 
Rytmisen Tuki ry:n hallituksessa. Laura Ahonen on toiminut lisäksi asiantuntija-
jäsenenä Suomen Voimisteluliiton rytmisen voimistelun lajivaliokunnassa ja huip-
puvoimistelun kehittämistyöryhmässä. Pia Saajakari on edustanut seuraa Svolin 
Nuorten ryhmässä ja Susanna Lehto näytösryhmässä.  
 
Vuoden 2007 toimintasuunnitelman sekä Svoli Pro Seurat –hankkeen mukaisesti 
seuran ja johtokunnan toimintaa organisoitiin loppuvuodesta uudelleen. Syysko-
kouksessa johtokunnan henkilömäärää kasvatettiin ja päätettiin perustaa 
tapahtuma-, varainhankinta ja viestintä & markkinointi-työryhmät. Kunkin  
työryhmän vastuuhenkilönä toimii johtokunnan jäsen.  
 

 

 
 
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 
2007 aikana seuran toimintaan mukaan tulleita ohjaajia on seitsemän.  
 
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. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian mahdollistama Mäkelänrinteen uin-
tikeskuksen hallin käyttö maajoukkuetason voimistelijoiden harjoitteluun on jos-
sain määrin helpottanut tilan ahtautta muissa toimipisteissä. 
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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. 
 

 
VOIMISTELUJAOSTO 

 
Voimistelujaosto on koordinoinut rytmisen voimistelun, joukkuevoimistelun, voi-
mistelun alkeisryhmien ja perheliikunnan toimintaa. Voimistelujaostoon ovat 
vuonna 2007 kuuluneet Laura Ahonen, Anna Airaksinen, Pia Saajakari ja Larisa 
Gryadunova. Elannon ISKU ry:n asema yhtenä maamme johtavana rytmisen 
voimistelun seurana on vahva. Rytmisen voimistelun asema ja taso perustuu 
osaavien valmentajien monivuotiseen valmennustaitoon ja -kokemukseen sekä 
laajaan harrastajapohjaan. Uusien nuorten voimistelijoiden ryhmien säännöllinen 
toiminta lupaa jatkuvuutta menestyksekkäälle toiminnalle.  

 
 
VALMENTAJAT  

 
Vuoden 2007 aikana valmentajina/ohjaajina ovat toimineet Kati Dorsen / jump-
pakoulu ja JV, Janis Gagnus /baletti, Larisa Gryadunova / RV, Iida Häkkinen 
/jumppakoulu, JV,RV, Jemina Kivikkola /jumppakoulu RV, Riikka Kivistö 
/jumppakoulu, Henna Laine /perheliikunta, Saila Lavikainen /RV, Susanna Lehto 
/tanssi,  Nelly Meer /jumppakoulu, RV, Maija Mustonen /tanssi, Minna Mäkinen 
/RV, Raisa Nevanlinna /jumppakoulu RV, Julia Nurmio /RV, Heini Oikkonen 
/tanssi, Jonna Rauta /jumppakoulu JV, Pia Saajakari/ jumppakoulu RV, Elena 
Sarabia /RV, Katerina Suokas /RV, Sanni Riihikangas /JV, Laura Ahonen /RV, 
Terhi Toivanen /RV, Tanja Tolppola /baletti, Laura Uimonen /jumppakoulu, 
JV,RV, Paula Vaisto jumppakoulu JV ja Irina Ylikylä RV. Syksyn 2007 aikana 
Minna Mäkinen ja Tanja Tolppola suorittivat seurassamme liikunnan alan ammat-
tiopintojensa työharjoittelun. 
  

 
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, Diana Hietapakka, Helena Bogdan, Carita Grönholm, Va-
nessa Martins Lopes, Emilia Purolinna, Julia Romanjuk ja Sirja Kokkonen. Julia 
Romanjuk harjoitteli kesällä Petrosavodskissa. Elokuussa järjestettiin yhteistyös-
sä Kisakeskuksen Urheiluopiston kanssa seuran jo perinteinen Suvaitsevaisuus-
leiri kolmatta kertaa opisto-olosuhteissa. Leirillä osanottajat pääsivät voimistelu-
harjoitusten lisäksi kokeilemaan myös muita liikuntamuotoja.  
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Koko perheelle suunnatulla Suvaitsevaisuusleirillä järjestettiin vanhemmille luen-
to- /keskustelutilaisuudet lajin valmennustoiminnasta seurasta sekä seuratoimin-
nan kehittämisestä. Seuran valmennusryhmien voimistelijoille järjestettiin lisäksi 
useita leirimuotoisia tehostetun valmennuksen viikonloppuja sekä leirimuotoista 
harjoitustoimintaa hiihtolomalla, pääsiäisenä ja kesälomakauden aikana.  

 
 
KILPAILUTOIMINTA 
 

Osallistuminen koti- ja ulkomaisiin kilpailuihin oli runsasta ja menestys kannusta-
vaa. 
 
EM-kilpailuissa Azerbaidzhanissa Suomea edustanut Elannon Iskun nuorten 
joukkue, jossa voimistelivat Diana Hietapakka, Heidi Kyyhkynen, Emilia Purolin-
na, Rebecca ja Victoria Ristikangas sekä Julia Romanjuk sijoittui joukkuekilpai-
lussa sijalle 19. Maria Ringinen ja Julia Huuhtanen edustivat Suomea naisten 
yksilökilpailussa EM- ja MM-kilpailussa. Maria Ringisen sijoitus MM-kilpailuissa 
oli 35., joka ei riittänyt tavoitteena olleen olympiapaikan lunastamiseen. Elannon 
Iskun naisten joukkue, jossa voimistelivat Helena Bogdan, Carita Grönholm, Nina 
Hanhela, Sirja Kokkonen, Vanessa Martins Lopes ja Riina Määttä, edusti Suo-
mea MM-kilpailuissa Patraksessa sijoittuen vanne-keilaohjelmallaan sijalle 17/27, 
kaksiottelun sijoitus oli 21. 
 

 
 
  
SM-kilpailuissa Maria Ringinen voitti henkilökohtaisen 4-ottelun ja kaikkien väli-
neiden Suomen mestaruudet. Julia Huuhtanen sijoittui 4-ottelussa ja keiloilla ho-
pealle ja muissa välinefinaaleissa pronssille. Naisten joukkuekilpailun Suomen 
mestaruuden voitti Elannon Iskun joukkue Helena Bogdan, Carita Grönholm, Ni-
na Hanhela, Sirja Kokkonen, Vanessa Martins Lopes, Riina Määttä.  
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Nuorten SM-kilpailuissa Julia Romanjuk voitti henkilökohtaisen 4-ottelun ja kol-
men välineen mestaruuden. Heidi Kyyhkynen sijoittui 4-ottelussa toiseksi ja Dia-
na Hietapakka kolmanneksi. Välinekohtaisissa loppukilpailuissa Heidi Kyyhkynen 
sai kultaa vanteella ja hopeaa muilla välineillä, Diana Hietapakka vei kolmen vä-
lineen pronssimitalit. Seuran keilajoukkue Heidi Kyyhkynen, Diana Hietapakka, 
Taru Kankainen, Julia Romanjuk, Emilia Purolinna, Rebecca Ristikangas voitti 
nuorten Suomen mestaruuden joukkuekilpailussa. Seuran toinen joukkue Jasmin 
Josefsson, Minna Karhu, Meri Kontkanen, Victoria Ristikangas, Julia Vilmunen 
sijoittui nuorten joukkuekilpailussa pronssisijalle.  
 
Kauden päättyessä luokkanousujärjestelmän kilpailuihin oli osallistunut yhteensä 
lähes 70 seuran voimistelijaa, joista 14 on noussut ikäkautensa mukaiseen kär-
keen mestari- tai juniorimestariluokkaan. 
 

 
SEURAN VOIMISTELIJAT MAAJOUKKUEESSA 
 

Vuoden 2007 aikana Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueeseen ovat yksi-
lövoimistelijoina kuuluneet Maria Ringinen ja Julia Huuhtanen. Naisten maajouk-
kue on ollut Elannon Iskun Suomen mestaruuden voittanut naisten joukkue. 
Nuorten maajoukkueen muodostivat Elannon Iskun EM-kilpailuissa nuorten sar-
jassa edustaneet Nuhaisulit. 
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KORIPALLON TOIMINTAKERTOMUS 2007  
 
 

Miesten joukkueella pelasimme keväällä SKL sarjaa jossa yhdeksästä ottelusta 
voitimme neljä ja sijoitus oli kuudes, joten emme nousseet viitoseen. Harjoiteltu 
on kolme kertaa viikossa tiistaina, torstaina Roihuvuoressa ja sunnuntaina Sta-
dionilla. 
 

 

 
 
Junnujoukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa tiistaina ja perjantaina Käpylässä . 
Otteluita se pelasi keväällä seitsemän, joista voitti yhden. 

 
Junnut ja miesten joukkue osallistui pääsiäisenä Lahdessa järjestettävään Eas-
ter-turnaukseen jossa ei tullut mainittavaa menestystä. 

 
Syksyllä osallistuimme miestenjoukkueella ja poikienjoukkueella SKL sarjaan. 

SKL sarjassa miehet pelasi seitsemän ottelua joista voitettiin viisi ja olimme sii-
nä vaiheessa kolmansia ja pääsimme karsinta sarjaan, joten pelit jatkuvat ensi-
vuoden puolella. 

 
SKL syys-sarjassa juniorit pelasivat seitsemän peliä joista ei tullut voittoja. 

 
Miestenjoukkueeseen on vuoden aikana kuuluneet seuraavat pelaajat: Joni 
Hämäläinen, Teemu Riekkinen, Jarno Laitinen, Riku Luoma, Markku Kyyhky-
nen, Pauli Laitinen, Juuso Lehtinen, Tero Räsänen, Jari Stenius, Samuli Vaitti-
nen, Ville Nurminen ja Jyri Kujala. 

 
Joukkueen johtajana toimi Veli Hämäläinen ja valmentajana Harri Luoma 
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Harjoitukset    
ti klo 19.30 – 21      Helsingin palvelualojen oppilaitos Roihuvuori 

                      to klo 18.00 – 19.30  Helsingin palvelualojen oppilaitos Roihuvuori 
            su klo 19 – 20.30      Olympia stadion itäsiipi 
 

Juniorijoukkueeseen kului vuoden aikana seuraavat pelaajat: Brotherus Robert,  
Balihan Ermutlu, Viskari Joel, Luoma Oskari, Blomfelt Julius,  Schiffer Teo,  
Kantanen Riku, Kyyhkynen Kuisma, Thierry-Mugler Makubikua-Mambote, Mino 
Oksala, Peetu Marjamaa, Simo Koivuluoma, Paavo Nurmesniemi, Valente Wal-
ter, Jantunen Olli, Kivi Janne, Kontkanen Martin ja Machreich Miklas 

 
Joukkueen johtajana toimi Luoma Harri ja valmentajina Riekkinen Teemu ja 
Luoma Riku  

 
Harjoitukset  keväällä   
ti klo17 – 18.30   Käpylän yläaste  

                      pe klo 19 – 21      Käpylän yläaste 
 

Harjoitukset syksyllä  
ma klo 19 – 21     Käpylän ala-aste  

                      ti klo 17 - 18.30   Käpylän yläaste 
                      pe klo 18 – 21      Käpylän yläaste 

 
 
 
 
 

      
 


