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Rytmistä voimistelua alkeista 
huipulle

www.elannonisku.fi



Menestynein rytmisen voimistelun 
seura Suomessa 2003

l Maria Ringinen MM-kilpailun 4-ottelun 
finaalissa (sija 26)

l 17 mitalia SM-kilpailussa
l 3 voimistelijaa naisten 

yksilömaajoukkueessa
l Vuoden 2004 naisten maajoukkue = 

Elannon Iskun joukkue



Maria Ringinen
l Suomen mestari 2003 

4-ottelussa ja kaikilla 
välineillä

l Juniorien hallitseva 
Pohjoismaiden 
mestari

l MM loppukilpailun 26. 
sija 2003

l Tavoitteena Peking 
2008



Alisa Halinen

l Nuorten Suomen 
mestari 2003

l Naisten 
maajoukkueen jäsen

l 5. sija pallolla kv 
juniorikilpailussa 
Belgian Verviersissä
2003

l Tavoitteena EM ja 
MM 2005



Elannon Iskun joukkue

l Suomen mestarit 
2003

l 2. sija 
nauhaohjelmalla 
Venäjän Nizhny
Novgorodissa 2003

l Tavoitteena EM ja 
MM 2005



Laadukas valmennustoiminta
Kilpavalmennusryhmissä
l 3-8 viikoittaista harjoitusta
l 10 SM-tason 

voimistelijaa
l yli 40 7-17 -vuotiasta 

kilpailijaa
l 8 kilpailevaa joukkuetta
l 7 koulutettua 

valmentajaa
l 2 päätyönään 

valmentavaa



Laaja harrastustoiminta

l Yli 160 voimistelijaa 
¡7 jumppakouluryhmää
¡4 rytmisen voimistelun 

alkeis-/harrasteryhmää
¡joukkuevoimistelu
¡showtanssi
¡näytösryhmä

l 5 toimipistettä 
Helsingissä ja 1 Vantaalla

l 14 ohjaajaa



Toiminnan perusta

l 40 valmennus- / ohjaustuntia viikossa 
talkooperiaatteella

l 65 valmennus- / ohjaustuntia viikossa 
palkalla / kulukorvauksella

l seuran hallinto ja toiminnan organisointi 
talkooperiaatteella

l kilpailujen, leirien ja tapahtumien järjestely 
talkooperiaatteella



Toiminnan tavoitteet

l elinikäinen liikuntaharrastus 
l terve itsetunto
l hyvä fyysinen kunto
l itsenäisen ja tavoitteellisen työskentelyn 

oppiminen
l voimistelullisten ja liikunnallisten taitojen 

kehittyminen
l kilpailumenestys kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla
l suvaitsevaisuuskasvatus



Minirytmiset lastentapahtuma

l 12-vuotiaille ja nuoremmille vuosittain 
järjestettävä leikkimielinen kilpailutapahtuma

l yksilöiden, parien ja joukkueiden sarjat
l showhenkinen Gängi-kilpailu
l vuoden 2003 tapahtumassa 150 voimistelijaa
l vuoden 2004 Minirytmiset 30.-31.10. on 

järjestyksessään 20



Kansainvälinen lasten ja juniorien kilpailu

l 14-vuotiaille ja nuoremmille järjestettävä 
vuosittainen kansainvälinen kilpailu

l vuoden 2003 kilpailussa 
¡12 ulkomaista seuraa 8 eri maasta (Eesti, 

Venäjä, Latvia, Kazakstan, Ukraina, 
Unkari, Ruotsi, Norja)
¡4 suomalaista seuraa

l järjestyksessään 8. kv-kilpailu 11.-12.12.2004 



Kansainvälinen Joulushow

l Järjestetään vuosittain kansainvälisen 
kilpailun yhteydessä

l esiintyjinä kansainvälisen kilpailun 
ulkomaalaisia osanottajia sekä n. 100 
oman seuran voimistelijaa

l vuoden 2004 Joulushow järjestetään 
11.12.



Suvaitsevaisuusleiri

l Vuosittain elokuussa
l Viikonlopun mittainen voimisteluleiri 

kaikille seuran voimistelijoille
l Teemana suvaitsevaisuus, johon liittyen 

keskustelua ja ryhmätöitä
l informaatio ja keskustelutilaisuus 

vanhemmille



Jumppasirkus

l Peuhatapahtuma
25.1.2004 Kampissa

l Iloista telmimistä 
välineillä

l Tapahtumaan osallistui 
30 5-9 -vuotiasta lasta

l Jumppasirkus-päivä 
järjestetään jatkossa 
puolivuosittain 
(seuraava 9/2004)


