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1 YLEISTÄ 

 

Voimistelu- ja urheiluseura Elise - Vantaa ry (Elise - Vantaa, Elise - V) on Vantaalla toimiva 

voimisteluseura, joka on Suomen Voimisteluliiton jäsen. Seuran toimintaa ja taloutta suunnittelee, 

kehittää sekä ylläpitää seuran hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, 

sihteeri, taloudenhoitaja ja jäseniä. Seurassa toimii osa-aikainen seuratyöntekijä, joka vastaa jäsen- 

ja maksuasioista. Seurassa toimii noin 20 ohjaajaa, valmentajaa ja/tai apuohjaajaa.  

 

Perheiden tuki ja osallistuminen seuran toimintaan on tärkeää harrastavan lapsen kannalta. 

Vanhemmat voivat verkostoitua ja sopia esim. kuljetuksista. Perheiden osallistuminen seuran 

toimintaan on erityisen tärkeää myös siksi, että seuran tapahtumia pyöritetään talkoovoimin. 

Onnistuneen talkootoiminnan ja varainkeruun avulla on mahdollista tarjota jäsenille entistä 

parempaa ja monipuolisempaa toimintaa. 

2 TOIMINNAN TAVOITTEET 

 

Voimistelu- ja urheiluseura Elise - Vantaa ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen 

mahdollisuus harrastaa monipuolisesti haluamallaan tasolla eri voimistelulajeja.  Tavoitteena on 

tarjota iloa, elämyksiä ja positiivisia kokemuksia liikuntaharrastuksen parissa sekä herättää 

elinikäinen innostus liikunnan harrastamiseen. Seuran toiminta jakautuu lasten voimistelukouluihin,  

rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun harraste-, esivalmennus- ja valmennusryhmiin, 

perheliikuntaryhmiin ja tanssiryhmiin. Seuran tavoitteena on tarjota toimintaa eri-ikäisille ja -

taitoisille harrastajille. Tavoitteena on, että kaikille toiminnassa mukana oleville voimistelijoille 

voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taitotasoaan ja toiveitaan harrastuksen intensiteetistä ja 

harrastuskertojen määrästä. 

 

Pääasiassa Vantaan Aviapoliksen suuralueella Pakkalassa toimivat ryhmät mahdollistavat alueen 

lapsille mukaanpääsyn voimisteluharrastuksen pariin lähellä kotia. Tavoitteena on kehittää 

yhteistyötä Vantaan kaupungin liikuntatoimen kanssa sekä alueella toimivien koulujen ja muiden 

urheiluseurojen kanssa. Tärkeänä tavoitteena on saada lisää salivuoroja harrastus- ja 

valmennusryhmille. Tavoitteena on saada valmennusryhmille salivuoroja Pointin ja Lumon 

liikuntasaleista, joissa on riittävä kattokorkeus rytmisen voimistelun vaatimusten mukaisesti.  

Tarkoituksenmukaiset salivuorot ja Vantaan kaupungin taloudellinen tuki ovat edellytyksenä 

harrastetoiminnan ylläpitämiselle nykyisellä tasolla. 

3 HARRASTELIIKUNTA 

 

Harrasteliikunnan kehittäminen ja monipuolistaminen on ollut seuran yleistavoite toiminnan alusta 

lähtien. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen kaikenikäisille 

lapsille ja nuorille. Tuntivalikoimaa kehitetään ottaen huomioon seuralle myönnetyt salivuorot 



seuran sääntöjen, jäsenkunnan toiveiden sekä Suomen Voimisteluliiton toimintaperiaatteiden 

mukaisesti. Harrastetoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille terveellinen liikuntaharrastus lähellä 

kotia. Terveysliikuntaryhmien emotionaalisina tavoitteina on liikunnan ilo, elämykset ja 

onnistumisen kokemukset. Sosiaalisina tavoitteina ovat yhdessä tekeminen, toisen huomioiminen ja 

toisilta oppiminen. Motorisina tavoitteina on lapsen kehitysvaiheelle ominaisten liikkeiden 

monipuolinen harjaannuttaminen. Harrastajien on mahdollista tutustua voimistelun eri muotoihin 

ja valita kiinnostuksensa mukaisesti voimistelulaji ja harjoittelun intensiteetti. Tavoitteena on, että 

kaikki seurassa harrastavat osallistuvat seuran joulu- ja kevätnäytöksiin.  

 

3.1. Lapset ja nuoret 

 

Seuran tavoitteena on tarjota jatkossakin lasten voimistelukoulu- ja voimistelun harrasteryhmiä 

tytöille ja pojille kaikissa ikäluokissa sekä mahdollisuus harrastaa voimistelua useamman kerran 

viikossa. Toiminnan monipuolisuuden takaavat harraste- ja terveysliikunnan ryhmät eri-ikäisille 

lapsille ja nuorille. Lasten liikunnassa tärkeänä tavoitteena on laadukkaan harrasteliikunnan 

jatkuvuus. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada lapsena aloitettu harrastus jatkumaan koko 

nuoruuden. Näihin tavoitteisiin pyritään huolehtimalla ohjaajien koulutuksesta, kehittämällä 

tuntitarjontaa ja ideoimalla uusia toimintamalleja.  

 

Nuorten harrastetoiminnan kehittäminen ja lisääminen on jatkossakin keskeinen kehityskohde. 

Monipuolisella tuntitarjonnalla halutaan tarjota lapsille ja nuorille liikuntaharrastus, joka innostaa 

heitä elinikäiseen liikunnan harrastamiseen.  

 

3.2 Perheliikunta 

 

Perheliikunta on lapsille ja vanhemmille suunnattua toimintaa. Perheliikunnan tärkeimmät 

tavoitteet ovat lapsen liikunnasta saama ilo ja elämykset. Perheliikunnassa harjoitellaan lapsen 

kehitysvaiheille ominaisia liikkeitä oikealla tavalla. Perheliikuntatuokiot voivat parhaimmillaan olla 

lapsille sekä vanhemmille ikimuistoisia elämyksiä ja rakentavat samalla terveyttä edistävän 

liikuntaharrastuksen pohjaa myös tuleville vuosille.  

4 VALMENNUSTOIMINTA 

 

Tulevaisuuden tavoitteena on olla vantaalainen huippuseura. Tavoitteena on jatkaa seuran 

kehittämistä laadukkaana ja vahvana rytmisen voimistelun osaajana ja vahvistaa seuran asemaa 

rytmisen voimistelun huippuseurana Vantaalla ja koko Suomessa.  

Esivalmennus- ja valmennusryhmien toiminta pohjautuu Suomen Voimisteluliiton 

huippuvoimistelijan urapolkuun. Tavoitteena on kehittää edelleen myös joukkuevoimistelua 

seurassa ja pitää toiminnassa mukana yksi joukkuevoimistelun valmennusryhmä jokaisessa 

ikäluokassa.    



Elise - Vantaan voimistelijat harjoittelevat ja kilpailevat joukkuevoimistelussa ja rytmisessä 

voimistelussa. Valmennusryhmien tavoitteet asetetaan ikäluokka- ja ryhmäkohtaisesti. Harjoittelu 

on monipuolista ja tavoitteellista. Tavoitteena on, että lajiin sovellettu baletti kuuluu syksystä 2016 

lähtien kaikkien valmennusryhmien valmennusohjelmaan. Vähintään neljä kertaa viikossa 

harjoittelevien valmennusryhmien harjoitteluun kuuluu lisäksi yhteistyössä Fysioterapia Kropan 

kanssa toteutetut kehonhuoltotunnit.   

5 KOULUTUSTOIMINTA 

 

Koulutus on seuran toiminnan laadun takaajana keskeisessä asemassa. Seura tarjoaa koulutusta, 

ohjausta ja valmennusta voimistelijoille, valmentajille, tuomareille ja luottamushenkilöille. Uusien 

ohjaajien osaamisen varmistamiseksi Elise - Vantaa kouluttaa uudet työntekijänsä sisarseuransa Elise 

ry:n voimistelukouluohjaajakoulutuksessa, joka järjestetään vuosittain. Seuran sisäisen ja sisarseura 

Elisen koulutusten lisäksi ohjaajille ja valmentajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen 

Voimisteluliiton ohjaaja-, valmentaja- ja/tai tuomarikoulutuksiin. Seuran tavoitteena on kehittää 

erityisesti pienten lasten ryhmiä ohjaavien ohjaajien ja valmentajien osaamista.   

 

Seura tarjoaa myös mahdollisuuden liikunta-alan ammattiin opiskelevien nuorten 

työssäoppimisjaksoihin sekä oppisopimuskoulutukseen.  

 

 

5.1. Tuomaritoiminta 

 

Elise - Vantaa kouluttaa omia valmentajiaan voimistelutuomareiksi. Seuralla on velvoite sakon uhalla 

taata riittävä määrä koulutettuja tuomareita niihin kilpailuihin, joihin seuran voimistelijat 

osallistuvat. Tämän vuoden tavoitteena on kouluttaa seuralle ensimmäinen 

joukkuevoimistelutuomari.  

6 TAPAHTUMAT 

 

Elise - Vantaa järjestää vuosittain yhdessä helsinkiläisen sisarseuransa Elisen kanssa koko seurojen 

voimistelutoiminnan kattavat voimistelunäytökset. Kevätnäytös järjestetään huhtikuussa Vantaalla 

ja joulunäytös joulukuussa Helsingissä. Seura järjestää kaksi kertaa vuodessa omia Stara-

kilpailutapahtumia jäsenilleen, yhden keväällä ja toisen syksyllä. Seuran oman Stara-tapahtuman 

tavoitteena on antaa voimistelijoille kokemusta esiintymisestä kilpailunomaisessa tilanteessa ja 

esittää taitoja perheelle, ystäville ja tuttaville sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tarjota elämyksiä 

harrastajille.  

 



Kauden aikana järjestetään avoimet ovet -tapahtumia, jolloin vanhemmat ja perheenjäsenet voivat 

tulla seuraamaan lasten harjoituksia ja liikkumaan yhdessä lapsen kanssa. Lisäksi pyritään 

järjestämään valmennusryhmille ja harrastajille seuran omia leirejä ja tehopäiviä. 

 

Tapahtumakalenteri 2016  

(JV = Joukkuevoimistelu RV= Rytminen voimistelu) 

 

vko 1:  Valmennusryhmien harjoitukset alkavat 

vko 2:  Harrasteryhmien harjoitukset alkavat 

vko 3:  23.1. JV/RV Valmennusryhmien Tehopäivä ,Kisakallio 

vko 8:  26.-28.2. Rytmisen voimistelun World Cup, Espoo 

vko 10: 12.3. Elise – Vantaan Stara ,Lumo, Vantaa 

vko 11: 19.3. JV Sunbor Cup 2016 Salohalli, Salo 

vko 11: 19.-20.3. RV luokkakilpailu (luokat 1, 3, 5, JM ja M) Kamppi, Helsinki 

vko 12: 2.-3.4. JV Aluekilpailut Etelä-Suomi, Kisahalli, Helsinki 

vko 15: 16.4. JV Stara Aluetapahtuma Etelä-Suomi, Trio Sport Center Tikkurila, Vantaa 

vko 15: 16.-17.4. Voimisteluliiton RV avoin leiri 2007-2008 syntyneille, Kisakallio  

vko 16: 23.4. JV Hyvinkää Cup, Hyvinkää 

vko 16: 24.4. Elisen ja Elise-Vantaan kevätnäytös ”Värien maailma”, Lumo, Vantaa 

vko 19: Harrasteryhmien tunnit päättyvät 

vko 19: 21.-22.5.JV SM ja kilpasarjojen mestaruuskilpailut 12-14v, Pyynikin palloiluhalli, Tampere 

vko 20: 21.-22.5. RV luokkakilpailu (luokat 2, 4, 6, joukkueet ja Stara),Opinmäen liikuntahalli, Espoo 

vko 21: 28.5. RV Välinekilpailut kaikki sarjat sekä Duot -Triot, Hämeenlinna 

vko 23-25: Elise-Vantaan avoimet voimistelun kesäleirit, Point, Vantaa 

vko 23: 10.-12.6 RV Voimistelupäivät: Yksilöiden ja joukkueiden kaikki luokat, Espoo 

vko 26: Valmennusryhmien harjoitukset päättyvät 30.6.  

vko 27: 3-9.7. Festival Del Sole, Riccione, Italia  

 

vko 31: Valmennusryhmien harjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen 

vko 35: Harrasteryhmien syyskausi alkaa 29.8. 

vko 39: 1.-2.10. RV Ikäkausikilpailut (joukkueet sekä duot-triot) Hervannan vapaa-aikatalo, Tampere 

vko 41: RV luokkakilpailut (luokat 2, 4, 6, joukkueet, Stara), Vantaa 

vko 45: Voimisteluliiton RV avoin leiri 2007-2009 syntyneille, Kisakallio  

vko 46: 19.-20.11. RV SM kilpailut (naisten ja nuorten joukkueet), pre-nuorten joukkuekilpailu 

vko 47: 26.-27.11. RV luokkakilpailu (yksilöt luokat 1, 3, 5, JM ja M), Turku 

vko 47: 26.11. - 27.11. JV 12-14v SM- ja kilpasarjan välinemestaruuskilpailut, Lumo, Vantaa 

vko 49: 10. -11.12. RV välinekilpailut sekä Duo/Trio sarjat Nunnavuoren palloiluhalli, Turku 

vko 49: Elisen ja Elise-Vantaan joulunäytös, Helsinki /Harrasteryhmien syyskausi päättyy 

vko 51: RV Valmennusryhmien joululeiri, Kisakallio 

 

http://tuul-voli.sporttisaitti.com/tapahtumat/joukkuevoimistelun-sunborn-cup-2/
http://voimistelu.kisapalvelu.fi/elise_jv_alue_201604/index.web


7 VIESTINTÄ 

 

Seuran pääasialliset tiedotuskanavat ovat seuran nettisivu, jäsenrekisteri ja erilliset harrastajille 

jaettavat tiedotteet. Vuosittain julkaistaan seuran jäsenille jaettava seuraesite, jossa on tiivistelmä 

seuran toimintamuodoista, yhteystiedoista ja maksuista. 

 

Valmennusryhmille järjestetään vanhempainillat vähintään kerran kaudessa. Tavoitteena on valita 

kustakin valmennusryhmästä yhteysvanhempi, joka hoitaa tiedonkulkua valmentajan, seuran ja 

vanhempien välillä. Tavoitteena on myös kehittää vanhempaintyöryhmän toimintaa vuoden 2016 

aikana ja kannustaa perheitä mukaan seuratoimintaan. Seuran sisäistä tiedonkulkua hoidetaan 

sähköposteilla  Kaikilla seuran työntekijöillä on käytössään seuran sähköpostiosoite, joka on muotoa 

etunimi.sukunimi@elise.fi. 

 

Elise - Vantaa on myös sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram). Elise - Vantaan tavoitteena on 

kehittää viestintää ja markkinointia ja vastata näin paremmin jäsentensä tarpeisiin ja toiveisiin. 

Painopisteenä on nettisivujen sisällön kehittäminen ja monipuolistaminen. Tavoitteena on luoda 

kotisivuille ”Voimistelijan” sivut, josta niin uudet kuin vanhatkin jäsenet löytäisivät helposti tietoa.  

 

8 YHTEISTYÖ 

 

Elise - Vantaa tekee yhteistyötä Vantaalla Veromäen koulun, Vantaan kansainvälisen koulun ja 

Pakkalan oppimis- ja informaatiotalon (Point), Helsinge Skolan sekä Aviapoliksen suuralueella 

toimivien urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi seura toimii tiiviissä yhteistyössä 

Helsingin Elisen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Voimisteluliiton, Vantaan kaupungin ja 

Kisakallion Urheiluopiston kanssa. 

 

9 TALOUSARVIO 

Seuran vakaa taloudellinen tilanne on edellytys laadukkaan harrastus- ja valmennustoiminnan jat-
kumiseksi ja kehittämiseksi.  Talouden periaatteena on että harjoitus- ja jäsenmaksuista kertyvillä 
tuloilla katetaan harrastus- ja valmennustoiminnasta aiheutuvat kulut sekä yleistoiminnan kulut.  

Seuran  taloudellinen tilanne on vakaa mikä on mahdollistanut esim. uusien voimisteluvälineiden, 
voimisteluasujen ja näytösasujen hankkimisen seuralle voimistelijoiden käytettäväksi. Vuonna 2016 
Elise – Vantaan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää harrasteliikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä 
tukea voimistelijoiden harjoittelua ja kehitystä järjestämällä intensiiviopetusta tehoviikonloppujen 
ja leirien merkeissä. 

 

 



Talousarvio vuoden 2016 tuloista ja kuluista: 

 

TULOT 

Varsinainen toiminta  135,000 

Varainhankinta   15,000 

Rahoitustoiminta   1000 

Yleisavustukset   9000 

Yhteensä   160,000 

 

KULUT 

Varsinainen toiminta  15,000 

Yleistoiminta   16,000 

Henkilöstökulut   125,000 

Matkakulut   3,000 

Vuokrat    500 

Koulutus   500 

Yhteensä   160,000 

 

 

 


