
 
 
  Elannon ISKU ry Voimistelu- ja urheilutoimintaa jo vuodesta 1921 

http://www.elannonisku.fi/ 
 

 

 

 
 
 

”Alkeista huipulle” 
 

 
 

ELANNON ISKU RY 
TOIMINTAKERTOMUS 

2003 
 
 
 

       



 
 
  Elannon ISKU ry Voimistelu- ja urheilutoimintaa jo vuodesta 1921 

http://www.elannonisku.fi/ 
 

 

 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2003 
 
 
TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 
Elannon Isku ry:n sääntöjen mukaan seuran toiminnan tarkoitus on edistää 
urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta, terveitä elämäntapoja, ke-
hittää kulttuuri- ja nuorisotyötä sekä edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yh-
teistoimintaa. 

 
 
MONIPUOLINEN JA JÄSENIÄ PALVELEVA TOIMINTA  

 
Vuosi 2003 oli seuran 82. toimintavuosi. Toiminnassa on vakiintunut suunta, 
jonka johtokunta ja voimistelujaosto ovat asettaneet pitkän tähtäimen tavoit-
teeksi. Voimistelu on mahdollista aloittaa alkeisryhmissä ja myöhemmin valita 
harrastamisen ja kilpailuun tähtäävien ryhmien tai eri voimistelulajien välillä. 
Rytmisen voimistelun kilpailutoiminnassa on panostettu sekä yksilöiden että 
joukkueiden valmennukseen. Joulukuussa järjestettiin erittäin korkeatasoinen 
kansainvälinen tyttöjen ja junioreiden kilpailu. Rytmisen voimistelun rinnalle on 
kehittynyt joukkuevoimistelun harrastamiseen ja kilpailuun tähtäävä toiminta. 
Tanssiryhmä tarjoaa nuorisoikäisille vaihtoehdon voimistelun harrastamiseen. 
Koripallotoiminnassa on aiempien vuosien miesten joukkueen lisäksi toimiva 
poikien joukkue. 

 
 
TOIMINTA LAAJENEE JA LAATU PARANEE 
 

Seurassa voimistelevien tyttöjen määrä lisääntyi toiminnan monipuolistamisen 
tuloksena. Rytmisen voimistelun harrastajamäärät kasvoivat, toiminnassa on 
säännöllisesti kuusi alkeis-/harrasteryhmää, joista voimistelijoita siirtyy jatko-
ryhmiin. Vähintään yksi uusi alkeisryhmä aloittaa joka lukukausi. Joukkuevoi-
mistelun ryhmä harjoittelee neljä kertaa viikossa. 
 

 
Jumppakouluryhmä kevätnäytöksessä 
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TOIMINNAN LAATU PERUSTUU ASIANTUNTEMUKSEEN JA OSAAMISEEN  
 

Seuran valmentajat ja ohjaajat ovat vuoden aikana kouluttautuneet kotimaisilla 
ja kansainvälisillä kursseilla. Seuran ohjaajat ja valmentajat osallistuivat Suo-
men Voimisteluliitto ry:n ja Suomen Voimistelu- ja liikuntaseurat SVoLi ry:n 
rytmisen voimistelun, joukkuevoimistelun, lasten ja nuorten ohjaajien kursseil-
le sekä valmentajapäiville. Valmennusleirien ohessa järjestettyyn valmentaja-
koulutukseen osallistui kaksi valmentajaa Moskovassa ja yksi Latviassa. Vuo-
den 2003 aikana ohjaajat ja valmentajat osallistuivat aikaisempien vuosien ta-
paan seuran toiminnan arviointiin ja kehittämiseen aktiivisesti.   

 
 
RYTMISEN VOIMISTELU JOUKKUEKULTTUURI VAHVISTUU 
 
 Vuodesta 1999 alkaen on seurassa luotu selkeää rytmisen voimistelun ohja-

uksen ja valmennuksen jatkumoa alkeisryhmistä jatkoryhmien ja minirytmisten 
ryhmien kautta juniori- ja senioritason ryhmiin. Vuonna 2003 seurastamme 
osallistui kuusi rytmisen voimistelun joukkuetta kilpailutoimintaan. Uusia al-
keisryhmiä ja jumppakouluryhmiä perustettiin kiinnostuksen kasvaessa. Voim-
me tarjota entistä paremmin jokaisen voimistelijan valmius- ja motivaatiotasoa 
vastaavan ryhmän harrastaa tai valmentautua.  

 

 
Naisten maajoukkue 

 
VOIMISTELURYHMÄT 

 
Syksystä 2003 alkaen toimi kahdeksan voimistelun alkeis-/harraste-
/jumppakouluryhmää joko yksi tai kaksi kertaa viikossa. Kolmesti viikossa har-
joittelevia jatkoryhmiä on neljä. Minirytmiset -tasolla on kaksi ryhmää, jotka 
harjoittelevat 4-6 kertaa viikossa. Jatkotasolta asti ryhmät osallistuvat rytmisen 
voimistelun erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Toiminnan laajentaminen ja 
voimistelutarjonnan monipuolistaminen kuuluvat seuran pitkän tähtäimen ta-
voitteisiin kuten painopisteen siirtäminen lasten ja nuorten harrastustoiminnan 
tarjoamiseen kilpavalmennuksen ohella.   
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PELISÄÄNNÖISTÄ POHJA YHTEISILLE SOPIMUKSILLE 
  
 Seurassa toteutettiin voimistelijoiden ja vanhempien yhteisleiri, jonka aikana 

käytiin keskusteluja hyvistä toimintatavoista ja käytännöistä.  
 
    
TOIMIVA TIEDONKULKU – TEHOKAS VIESTINTÄ 
 

Seuran toiminnan tunnetuksi tekeminen, tiedotuksen kehittäminen jatkui 2003 
aikana. Seuran kotisivut löytyvät nykyisin osoitteesta www.elannonisku.fi. 
Internet -sivuille on saatu näkyviin tapahtumakalenteri, toimivien ryhmien esit-
telyt, harjoitusajat, paikat sekä ohjaajien ja valmentajien esittelyt. Ennen vuo-
denvaihdetta valmistui seuran toimintaa esittelevä seinäkalenteri. Painettuja 
jäsentiedotteita, tapahtumien esitteitä, tapahtumakalentereita, mainoksia ja ju-
listeita tehtiin ja jaettiin vuoden aikana kymmenen erilaista tiedotetta. Seuran  
luottamushenkilöt ovat vastaanottaneet uusia ilmoittautujia harjoittelupaikoissa 
ja samalla saaneet suoraa palautetta ja toiveita toiminnan kehittämisestä ai- 
empaa systemaattisemmin. Vanhempien ja valmentajien kokoukset toimivat 
välittömänä tiedotuskanavana.  

 
 

KILPAILUJEN JA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN 
  
 Seuran aktiivien vahva tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen liittyvä osaa-

minen, ennakkotiedotuksesta tulospalveluun, on ollut seuran ja kansallisten 
tapahtumien järjestämisessä käytössä useita kertoja vuoden aikana. Voimiste-
lujaos järjesti vuoden 2003 aikana seuraavat kilpailutapahtumat:  

 
1. INTERNATIONAL RG COMPETITION FOR JUNIORS AND CHILDREN 13.-14.12.2003 
2. 19. Minirytmiset -lastentapahtuma 25–26.10.2003 
3. Luokkanousukilpailu 29.–30.11.2003 
4. MM-karsintakilpailu 24.8.2003 
 

 
Julia Huuhtanen 
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TAPAHTUMAT  

 
Toimintavuoden aikana seura järjesti 19. Minirytmiset lastentapahtuman 25-
26.10.2003 Helsingissä Kampin palloiluhallissa. Yksilö-, pari ja joukkueohjel-
miin sekä GÄNGIKISAAN osallistui yhteensä 150 nuorta voimistelijaa. Tapah-
tuma järjestettiin yhteistyössä Työväen Urheiluliitto TUL:n kanssa.  

 
Seuran kevätnäytös järjestettiin 26.5. ja joulunäytös kansainvälisen kilpailun 
yhteydessä 13.12. Kampin liikuntakeskuksessa. Erityisen juhlavat puitteet ja 
korkeatasoinen ohjelma oli joulunäytöksessä, johon osallistuivat kansainväli-
sen kilpailun delegaatiot.  

 

  
Pikku Myyt 

ORGANISAATIO 
 
Johtokunnan jäseninä toimivat vuoden 2003 aikana Leea Paija puheenjohta-
jana, Laura Tapanainen varapuheenjohtajana, Tuija Wallenius-Hanhela rahas-
tonhoitajana, Jaana Honkanen sihteerinä, Harri Luoma koripallojaoston edus- 
tajana, Jari-Pekka Korhonen tiedotusvastaavana ja Natalia Huuhtanen johto-
kunnan jäsenenä. Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Seuran 
tilintarkastajana toimi Jarmo Paikkala. Seuran sääntömääräiset asiat on käsi-
telty seuran vuosikokouksessa 19.2.2003 ja syyskokouksessa 24.11.2003. 

 
Lajitoiminnan käytännön toteutuksesta kantavat vastuun voimistelu- ja koripal-
lojaostot. Jaostot ovat toimineet itsenäisesti lajiliittojensa piirissä ja niiden jä-
senet ovat toimineet seuran tapahtumien järjestämisen lisäksi monissa kan-
sallisissa tapahtumissa käytännön järjestelyistä vastaavina toimijoina. 

 
 
 
Seuran puheenjohtaja Leea Paija jatkaa SVoLin hallituksen jäsenenä. Seuran 
puheenjohtaja Leea Paija on edustanut seuraa TUL:n Rytmisen Tuki ry:n halli-
tuksessa varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtaja Laura Tapanainen on 
edustanut seuraa Team Rhythmic -rytmisen voimistelun lajityöryhmässä.  
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HYVÄT TOIMINTAEDELLYTYKSET TURVAAVAT LAADUN 

 
Toiminnan kokonaisarviointi on osa vakiintunutta toimintaa, kaikki asia-
nosaiset osallistuvat seuran toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.  
Toiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen edellyttävät toiminnan edelly-
tyksien varmistamista. Tarvitsemme toimivia harjoitusolosuhteita samanaikai-
sesti toimiville ryhmille. Samassa tilassa on vuosien ajan harjoitellut useita 
kymmeniä, eritasoisia ja -ikäisiä yksilö- ja ryhmäharjoituksia tekeviä voimisteli-
joita. Toimintaan tarvittavien tilojen hankkimisesta on muodostunut keskeinen 
kehittämistehtävä lähivuosiksi. Harjoitustilojen osalta tilanne on kohentunut 
hieman parin kuluneen vuoden aikana. Perustetut uudet joukkuevoimistelun ja 
lasten ryhmät harjoittelevat pääsääntöisesti muualla ja rytmisen voimistelun 
lajivalmennus on pyritty keskittämään Kampin liikuntakeskuksen vuoroille  

 
Valmentajien ja ohjaajien toiminnan tueksi tarvitsemme jatkuvasti lisää talou-
dellisia ja sisällöllisiä resursseja. Valmentajien ja ohjaajien asiantuntemuksen 
ja osaamisen varmistamisen ohella luottamus- ja vapaaehtoistoimijoiden 
mahdollisuus osallistua heille tarjottuun koulutukseen on osoittautunut koko 
toiminnan kehittämisen edellytys. Olemme panostaneet koulutusmahdolli-
suuksien turvaamiseen edelleen kuluneen vuoden aikana.   

 
Seura sai taloudellista tukea Helsingin kaupungin avustuksena. Tärkein osuus 
toiminnan rahoituksesta saadaan jaostojen omatoimisella varainhankinnalla. 
Seuran vuosijäsenmaksu on 33,6 € varsinaiselle jäsenelle ja 87 € kannatusjä-
senelle. Harjoitusmaksut vaihtelevat ryhmissä harjoituskertojen ja ohjauksen 
sisällön vaativuuden mukaan. Elannolta on saatu vuosiavustus seuran toimin-
taan. Huippu-urheilijoiden valmennuksen tueksi on saatu stipendejä liitoilta ja 
Olympiakomitealta. 
 

 
 

VOIMISTELUJAOSTO 
 
Voimistelujaosto on koordinoinut rytmisen voimistelun, joukkuevoimistelun ja 
voimistelun alkeisryhmien toimintaa. Voimistelujaostossa ovat toimineet Laura 
Tapanainen, Hillevi Ahonen, Larisa Gryadunova, Pia Saajakari ja Natalia 
Huuhtanen. Elannon ISKU ry:n asema yhtenä maamme johtavana rytmisen  
voimistelun seurana on vahva. Uusien nuorten voimistelijoiden ryhmien sään-
nöllinen toiminta lupaa jatkuvuuden lajille.  
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VALMENTAJAT  

 
Rytmisen voimistelun asema ja taso perustuu osaavien valmentajien monivuo-
tiseen valmennustaitoon ja -kokemukseen. Vuoden 2003 aikana valmentajina 
ovat toimineet Laura Tapanainen, Larisa Gryadunova, Terhi Toivanen, Larissa 
Ringinen, Pia Saajakari, Heini Lautala, Saila Lavikainen, Elina Paija, Terhi 
Paikkala, Tuovi Pahkasalo ja Alina Sara. Vastaavana valmentajana on toimi-
nut Laura Tapanainen ja balettivalmentajana Anna Airaksinen. Joukkuevoi-
misteluvalmentajina ovat toimineet Anna Salo sekä uutena syksystä 2003 al-
kaen Irina Ylikylä. Syksyllä käynnistyneen uuden show-tanssiryhmän ohjaaja-
na on toiminut Marjo-Riikka Ryhänen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tanssiryhmä 
 
LEIRIT  

 
Team Rhythmicin valmennusryhmien leiritoimintaan ovat osallistuneet kilpa-
ryhmän, nuorten valmennusryhmän ja minirytmisten ryhmän voimistelijat ryh-
mien valintakriteereiden mukaisesti. Seuran voimistelijoista Moskovan maa-
joukkueen kesäleirille osallistuivat Maria Ringinen ja Vivia Palviainen. Julia 
Huuhtanen ja Diana Hietapakka osallistuivat valmennusleirille Latviassa. Julia 
Romanjuk harjoitteli kesällä Petrsosavodskissa. Suvaitsevaisuusleiri seuran 
voimistelijoille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin elokuussa Helsingissä. 

 
 
KILPAILUIHIN OSALLISTUMINEN  

 
Koti- ja ulkomaisiin kilpailuihin voimistelijamme osallistuivat runsaasti. Voimis-
telijoita on ollut mukana yhteensä 20 kansainvälisessä kilpailussa. 

 
Vuoden kilpailullinen kohokohta olivat MM-kilpailut Budapestissä, joissa en-
simmäistä kertaa naisten arvokilpailuissa kilpaillut Maria Ringinen pääsi 4-
ottelun loppukilpailuun. Loppukilpailussa hän kykeni edelleen parantamaan al-
kukilpailun tulostaan ja sijoittui sijalle 26. Suomen nuori joukkue, jonka ko 
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koonpanossa Elannon Iskusta voimistelivat Aili Kerova, Ronja Miinalainen, Vi-
via Palviainen ja Virve Toppi sijoittui EM-kilpailuissa sijalle 14. ja MM-
kilpailuissa sijalle 21. 
 
 
SM-kilpailuissa Maria Ringinen voitti henkilökohtaisen 4-ottelun ja kaikkien vä-
lineiden Suomen mestaruudet. Vivia Palviainen sijoittui 4-ottelussa kolman-
neksi ja saavutti sen lisäksi pronssia vanteella ja hopeaa keiloilla. 
 

 
Alisa Halinen 

 
Juniorien SM-kilpailuissa Alisa Halinen voitti henkilökohtaisen 4-ottelun ja 2 
välinekultaa, Julia Huuhtanen sijoittui 4-ottelussa kolmanneksi ja saavutti fi-
naaleissa 2 pronssimitalia. Riina Määttä sijoittui keilojen finaalissa hopealle. 

 
Naisten joukkue (Aili Kerova, Ronja Miinalainen, Vivia Palviainen, Janette Sa-
lovaara, Jasmiina Salovaara, Virve Toppi) voitti joukkuekilpailun Suomen mes-
taruuden.  

 
   
KORIPALLOTOIMINTA 2003 

 
Miesten joukkue pelasi keväällä SKL sarjaa, jossa sijoitus oli kolmas joten 
nousu viitoseen ei onnistunut. Joukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa tiistai-
na Roihuvuoressa ja perjantaina Käpylässä. Syksyllä miesten joukkue sai 
torstaiksi toisen vuoron Roihuvuoresta ja perjantain vuoro annettiin junnuille  
Junnujoukkue harjoitteli kevään aikana kerran viikossa Käpylässä ja syksyllä 
kahdesti. 
 
Syksyllä miesten joukkue ja poikien joukkue osallistuivat SKL sarjaan. Mies-
ten joukkue pelasi yhden voitokkaan harjoitusottelun ennen sarjan alkua Ko-
tipöllöjä vastaan. SKL sarjassa pelattiin yhdeksän ottelua, joista voitettiin  
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seitsemän ja oltiin lohkon toisena. SKL:n sarja jatkuu keväällä 2004, joten si-
joitusta ei vielä tiedä SKL syys-sarjassa juniorit pyristeli hyvin vuotta van-
hempia vastaan, mutta yksi voitto ei riittänyt kuin viidenteen sijaan. 
 

Miehet 6. divisioona, C-lohko 

Sarjataulukko (Päivitetty: 14.3. klo 20:28) 

Joukkue O V T Koriero Pisteet 

RGBoys 16 15 1 1250 - 813 30 

KasPa 
Junnut 

16 13 3 1346 - 1028 26 

ElIsku P-
80 

16 10 6 1027 - 1067 20 

Kalorimylly 16 8 8 1078 - 1016 16 

PakVi 2 16 7 9 1142 - 1065 14 

Jyry 16 7 9 954 - 1078 14 

BeePee 16 5 11 880 - 1128 10 

HKT-Kisis 
III 

16 4 12 997 - 1228 8 

TAO 16 3 13 911 - 1162 6 

O=ottelut, V=voitot, T=tappiot 

 
 

 

Elannon Iskun miesten joukkue 2003 
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Miestenjoukkueessa ovat vuoden aikana pelanneet: Joni Hämäläinen, Raine 
Heikkinen, Teemu Riekkinen, Jarno Laitinen, Riku Luoma, Markku Kyyhky-
nen, Topi Tiihonen, Jarno Jansson, Pauli Laitinen, Juuso Lehtinen, Tero Rä-
sänen, O-P Hiltunen, Jari Stenius, Matti Ilander, Joni Kujanen, Juha Koski-
nen ja Aleksi Merjovirta. Joukkueen johtajana toimi Veli Hämäläinen ja val-
mentajana Harri Luoma. 

 
Harjoitukset pidettiin keväällä ti klo 19.30 - 21 Helsingin palvelualojen oppilai-
toksella Roihuvuoressa pe klo 19 - 21 Käpylän yläasteella. Syksyllä harjoitel-
tiin ti klo 19.30 - 21 Helsingin palvelualojen oppilaitoksella Roihuvuoressa ja 
to klo 18 - 19.30 Helsingin palvelualojen oppilaitoksella Roihuvuoressa.  

 
Syksy, Pojat-94, 3.divisioona 

Sarjataulukko (Päivitetty: 7.1. klo 11:08) 

Joukkue O V T Koriero Pisteet 

Akilles 5 4 1 286 - 99 8 

Kori-80 5 4 1 227 - 95 8 

Visa-
Basket 5 3 2 155 - 216 6 

EBT P94 5 3 2 143 - 131 6 

Isku-95 5 1 4 98 - 224 2 

WB-94 5 0 5 103 - 247 0 

O=ottelut, V=voitot, T=tappiot 

 
Juniorijoukkueeseen kuuluivat vuoden aikana seuraavat pelaajat: Sebastian 
Dahlström, Robert Brotherus, Kaarlo Kulmanen, Marcel Alvarez, Joel Viskari, 
Oskari Luoma, Julius Blomfelt, Paul Stockmakare, Teo Schiffer, Petteri Ruu-
tiainen ja Miro Lund. Joukkueen johtajana toimi Harri Luoma ja valmentajina 
Teemu Riekkinen ja Riku Luoma.  

 
  Harjoitukset keväällä ti klo17 - 18.30 Käpylän yläaste ja syksyllä ti klo 17 -  
  18.30 Käpylän yläaste ja pe klo 19 - 21 Käpylän yläaste 

  
  

Kevätkokous 24.3.2003 
 
 
Elannon ISKU ry. Johtokunta 

 
 
 Leea Paija  Jaana Honkanen Tuija Wallenius-Hanhela 
 puheenjohtaja sihteeri  rahastonhoitaja 


