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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

        

 

LIIKUNTAA LÄHELLÄ KOTIASI 

 

Elise – Vantaa tarjoaa liikuntamahdollisuuksia monipuolisesti kauppakeskus Jumbon läheisyydessä hyvien 

kulkuyhteyksien varrella. Toimintaa on myös sisarseuroissa Helsingissä ja Järvenpäässä. 

 

 Jumppakoulut ja voimistelun harrasteryhmät 

 Rytminen voimistelu 

 Joukkuevoimistelu 

 Perheliikunta 

 Poikien oma ryhmä 

 

 

Kaikki ryhmät ja ilmoittautuminen: 

www.elise.fi/vantaa 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

 

TERVETULOA HUIPPUSEURAAN! 

 

 

Elise - Vantaa on nuori kehittyvä vuonna 2002 perustettu seura. Äitiseurana ja yhteistyökumppanina toimii  

helsinkiläinen voimistelu- ja urheiluseura Elise, joka on perustettu vuonna 1921. Seuran toiminnan tavoite 

on luoda hyvät toimintaedellytykset lasten voimistelutoiminnalle ja perusta rytmisen voimistelun ja 

joukkuevoimistelun kilpatoiminnalle Vantaalla. Pääasiassa Vantaan Aviapolis- alueella toimivat ryhmät 

mahdollistavat alueen lapsille mukaan pääsyn voimisteluharrastuksen pariin lähellä kotia. Haluamme olla 

mukana kehittämässä harrastusmahdollisuuksia alueella muiden toimijoiden kanssa ja vakiinnuttaa 

asemamme luotettavana ja aktiivisena yhteistyökumppanina. Tarjoamme myös halukkaille mahdollisuuden 

harrastaa rytmistä voimistelua ja joukkuevoimistelua valmennusryhmissä kilpatasolla ammattitaitoisten 

valmentajien johdolla.  

Tavoitteena on, että kaikille toiminnassa mukana oleville voimistelijoille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa 

heidän taitotasoaan ja toiveitaan harrastuksen intensiteetistä. Tämän ohella haluamme huolehtia lasten- ja 

nuorisotoimintamme monipuolisuudesta. Toiminnan monipuolisuuden takaavat harraste- ja 

terveysliikunnan ryhmät eri ikäisille lapsille ja nuorille sekä tytöille että pojille.  

 

ILOA JA ELÄMYKSIÄ 

Toiminnan tavoitteena on iloinen ja elämyksiä tuottava läpi elämän kestävä liikuntaharrastus. Voimistelu 

kehittää liikunnallisia ja motorisia taitoja, terveyttä, fyysistä kuntoa sekä psyykkisiä voimavaroja. 

Tavoitteenamme on Nuoren Suomen suosittelemien liikuntamäärien täyttyminen jokaisen harrastajan 

kohdalla. Koulutetut, ammattitaitoiset ja kokeneet valmentajamme huolehtivat kunkin harrastajan 

yksilöllisestä ohjauksesta. 

 

TULE MUKAAN AKTIIVISEEN SEURAAN 

Elise – Vantaan toimintaan on mahdollisuus osallistua monin eri tavoin. Viikoittaisten harraste- ja 

valmennustuntien lisäksi järjestämme vuosittain kilpailuja, leirejä, näytöksiä sekä valmentajakoulutusta. 

Kaikki halukkaat ovat tervetulleita myös mukaan seuran vanhempaintyöryhmään sekä talkootoimintaan. 

 

  



EELi 
 

Seuraesite 2014 
 

4 

Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

 

LIIKUNTARYHMÄT 

 

HARRASTEVOIMISTELU – liikuntaa, terveyttä ja elämyksiä 

Jumppakoulu, alkeis- ja harrasteryhmät ovat kaikille tarkoitettuja harrastusryhmiä. Tavoitteena on tukea 

kokonaisvaltaista kehitystä, opettaa liikunnan perustaitoja ja herättää elämänikäinen liikuntaharrastus. 

Tarjoamme jumppaa lapsille ja nuorille ikäluokittain alkaen 3-vuotiaista lapsista ylöspäin. Ryhmät 

harjoittelevat 1-2 kertaa viikossa. 

 

Kevätkauden 2014 toiminta: 

 Jumppakoulu  3-4 v. 

 Jumppakoulu / temppujumppa 5-6 v. / POJAT 

 Jumppakoulu / rytminen voimistelu + joukkuevoimistelu 

o  5-7 v 

o 8-10 v  

o 11-13 v 

 Rytmisen voimistelun harrastekilparyhmät 
 

Lisätietoja harrastetoiminnasta:  

minna.makinen@elise.fi  / terhi.neuvonen@elise.fi 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

 

PERHELIIKUNTA - iloa koko perheelle 

Perheliikunnan tärkeimmät tavoitteet ovat lapsen liikunnasta saama ilo ja elämykset sekä onnistumisen 

kokemukset yhdessä äidin, isän tai muun läheisen kanssa. Lapsi oppii liikunnallisia ja motorisia taitoja paitsi 

tekemällä yhdessä myös seuraamalla toisia, lisäksi lapsi oppii ryhmässä mukana olemisen tärkeitä taitoja. 

Perheliikunnassa harjaannutetaan lapsen kehitysvaiheille ominaisia liikkeitä oikealla tavalla. Vanhempi 

kokee iloa lapsensa oppimisesta ja saa itselleen liikkuneen ja lämpimän olon. Perheliikunta on lapsille ja 

heidän vanhemmilleen suunnattua toimintaa seuran ohjatuilla tunneilla. Perheliikuntatuokiot voivat 

parhaimmillaan olla lapsille sekä vanhemmille ikimuistoisia elämyksiä ja rakentavat samalla terveyttä 

edistävän liikuntaharrastuksen pohjaa myös tuleville vuosille. 

 

Tiedustelut perheliikunnasta:  

minna.makinen@elise.fi  /  jonna.clancy@elise.fi 

 

 

POIKIEN LIIKUNTA 

Poikien oma temppukoulu ryhmä on suunnattu 5-6 -vuotiaille pojille. Harjoittelemme Veromäen koululla 

tiistaisin klo 18-19. Jumppakoulussa harjoitellaan voimistelun, akrobatian ja tanssin perusteita poikamaisen 

reippaaseen tahtiin. Kauden aikana liikutaan myös ulkona ja välillä otetaan myös vanhemmat ja sisarukset 

mukaan jumppaamaan. Ryhmän tavoitteena on oppia toimimaan yhdessä ja nauttia liikunnasta. 

Jumppakoulua ohjaavat lapsia pitkään ohjanneet ja pikkupoikien äidit Soile Granholm ja Tiina Reynish. 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

JOUKKUEVOIMISTELU – joukkueurheilua parhaimmillaan 

Joukkuevoimistelu on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta kansainväliseksi kilpaurheilulajiksi ja se on 

harrastajamäärältään Suomen Voimisteluliiton lajeista suurin. Laji vaatii voimistelijalta liikkuvuutta, 

tasapainoa, koordinaatiota ja rytmitajua ja siinä korostuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmaisullisuus ja 

esteettisyys. Yhtenäisyys ja yhtäaikaisuus antavat ohjelmalle viimeisen silauksen. Joukkuevoimistelun kil-

pailuohjelma on liikkeiden ja musiikin muodostama taiteellinen ja urheilullinen kokonaisuus. Kansallisesti 

joukkuevoimistelussa kilpaillaan sekä vapaa- (kevätkausi) että välineohjelmin (syyskausi). Kansainvälisellä 

tasolla kilpaillaan naisten ja nuorten vapaaohjelmilla. Lajin MM-kilpailut käydään vuosittain. 

                                 

                                 
                                           

 

RYTMINEN VOIMISTELU  - maailman kaunein urheilulaji 

Rytminen voimistelu on monipuolinen taitolaji, jossa musiikki, voimistelijan liike ja väline muodostavat 

saumattoman kokonaisuuden. Huipputasolla laji vaatii fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien lisäksi myös 

urheilullisuutta ja taiteellisuutta. Rytmisen voimistelun sanotaan olevan maailman kaunein urheilulaji. 

 

Elise on suomalainen rytmisen voimistelun huippuseura, joka 

tarjoaa ammattitaitoista ja laadukasta valmennusta 

kotimaisten ja ulkomaisten valmentajien johdolla. 

Seurassamme on ryhmiä lasten jumpasta kansainväliseen 

menestykseen tähtäävään huippuvalmennukseen. 

 

Valmennusryhmien tavoitteina ovat terveellisen 

liikuntaharrastuksen vahvistaminen, fyysisen kuntopohjan 

rakentaminen, terveen itsetunnon kehittyminen, itsenäisen ja 

tavoitteellisen työskentelyn oppiminen, voimistelullisten 

taitojen kehittäminen sekä kilpailullinen menestys. Lajissa 

harjoitellaan ja kilpaillaan sekä yksilönä että joukkueessa. 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

ESIVALMENNUS 

Esivalmennusryhmät ovat avoimia ja sopivat kaikille rytmisestä 

voimistelusta sekä joukkuevoimistelusta kiinnostuneille. Ryhmissä 

harjoitellaan lajin perustaitoja ja jatkossa voi valita joko harraste- tai 

valmennusryhmän.  

 

Ryhmät  

 Joukkuevoimistelun esivalmennusryhmä NASUT v. 2008-2009 

syntyneille tytöille 1 x viikossa 

 Rytmisen voimistelun esivalmennusryhmä v. 2006-2008 

syntyneille tytöille 2 x viikossa 

 Joukkuevoimistelun esivalmennusryhmä TIKRUT v. 2004-2005 syntyneille 1-2 x viikossa 

 

HARRASTEKILPARYHMÄT 

Harrastekilparyhmät ovat tavoitteellisia rytmisen voimistelun harrasteryhmiä, jossa voimistelijoilla on 

mahdollisuus osallistua seuran näytösten lisäksi Voimistelun asema- tapahtumiin sekä rytmisen voimistelun 

välinekilpailuihin. Ryhmät sopivat 9-vuodesta alkaen, aiemmin voimistelua harrastaneille tytöille. 

Harjoitukset 2-3 x viikossa. 

 

Harrastekilparyhmiin otetaan uusia voimistelijoita kaudella 2014. Ota yhteyttä ja tule kokeilemaan! 

 

RYHMÄT 

 Rytmisen voimistelun harrastekilparyhmä SINISAFIIRIT 9-12v tytöt 

 Nuorten harrastekilparyhmä RUBIINIT  yli 12-vuotiaille tytöille 

 

Tiedustelut:  

diana.hietapkka@elise.fi / minna.makinen@elise.fi 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

VALMENNUSRYHMÄT 

 

Elise-Vantaan valmennusryhmät tarjoavat laadukasta rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun 

valmennusta alkaen 6-vuotiaista lapsista. Valmennuksesta vastaavat kokeneet, koulutetut valmentajat. 

Valmennusryhmiin otetaan uusia voimistelijoita kaudelle 2014. Ota yhteyttä ja tule kokeilemaan! 

 

Valmennusryhmien tavoitteina ovat urheilijaksi kasvaminen, terveen itsetunnon kehittyminen, itsenäisen ja 

tavoitteellisen työskentelyn oppiminen sekä voimistelullisten taitojen kehittäminen. Tavoitteiden 

toteutumisen kautta pyritään kansainväliseen menestykseen. 

 

 

 Ariel (s.2006-2007) 

Joukkuevoimistelun tavoitteellinen valmennusryhmä 7-10-vuotiaille tytöille.  Tytöt osallistuvat 

Voimistelun asema-tapahtumiin kaudella 2014. Harjoitukset 2 x viikossa. 

 

Tiedustelut:  tiina.reynish@elise.fi 

 

 Hopeatähdet (s. 2004 – 2006) 

Syksyllä 2012 perustettu rytmisen voimistelun valmennusryhmä 7 -10v. tytöille. Tytöt esiintyvät 

Voimistelun –asema tapahtumissa  ja kilpailevat I, II ja III-luokissa. Hopeatähdet harjoittelevat 3-4 x 

viikossa, harjoituksiin sisältyy lajiin sovellettua balettia. 

 

Tiedustelut: terhi.neuvonen@elise.fi 

 

 

 Syrenia (s. 2002-2003) 

Joukkuevoimistelun valmennusryhmä. Syrenia kilpailee joukkuevoimistelun 10-12v. sarjassa ja ryhmä 
kuuluu Suomen voimisteluliiton aluerinkiin (II). Syrenia harjoittelee 4 x viikossa. Lajiharjoitusten lisäksi 
valmennukseen sisältyy baletti. 
 
Joukkueeseen otetaan uusia aikaisemman voimistelutaustan omaavia tyttöjä!  

 
Tiedustelut:   jonna.rauta@elise.fi   p. 050-3675665 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

KILPAILUT 

 

Rytmisen voimistelun kansallisen kilpailujärjestelmän perustan 

muodostavat luokkakilpailut, ikäkausikilpailut ja vuoden 2013 

alusta järjestelmään tulleet harrastekilpailut. 

Luokkakilpailuissa voimistelijat kilpailevat taitotason mukaisissa 

ryhmissä. Luokkajärjestelmässä voimistelijat 

aloittavat Voimistelu Asemalta, siirtyvät sen jälkeen 

ensimmäiseen luokkaan ja sieltä luokka kerrallaan aina 

Mestariluokkaan asti. Ikäkausikilpailuissa ja harrastekilpailuissa 

kilpaillaan ikäsarjoissa.  

 

Lisäksi seurat järjestävät omia kansallisia ja kansainvälisiä 

kilpailuja, joissa kilpaillaan ikäluokittain. Lasten ja nuorten 

sarjoissa on helpotetut sääntövaatimukset, jotka löytyvät 

Kilpailuohjeista. SM-kilpailut käydään naisten ja nuorten 

sarjoissa, joukkue- ja yksilökilpailuina. SM-kilpailuissa 

noudatetaan kansainvälisen voimisteluliiton (FIG) ikärajoja ja 

Suomen kilpailusääntöjä. 

 

Elise-seurojen voimistelijat osallistuvat sekä kansalliseen että kansainväliseen kilpailutoimintaan. 

Rytmisessä voimistelussa Elise-seurat ovat vuosia olleet maan kärkiseurat. Seurojemme voimistelijat 

osallistuvat vuosittain SM-kilpailuihin, ikäkausikilpailuihin, luokkakilpailuihin ja harrastekilpailuihin. Elise-

seuroissa on mahdollisuus osallistua kilpailuihin sekä yksilönä että joukkueen jäsenenä.  

 

Elisen rytmisistä voimistelijoista Katri Kalpala ja Heini Lautala ovat edustaneet Suomea Olympiakisoissa. 

Vuoden 2010 yksilöiden Suomen mestari Elise - Vantaan Julia Romanyuk on kilpauransa päättymisen 

jälkeen toiminut valmentajana. Hän osallistuu useita kertoja 

vuodessa Elise-Vantaan valmennusryhmien tehoviikonloppuihin 

ja viikonlopun harjoituksiin kaudella 2014 opintojensa ohessa. 

Julia Romanyuk toimii myös Elise-Vantaan tuomarina rytmisen 

voimistelun kilpailuissa. 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

NÄYTÖSTOIMINTA 

 

Elisen ja Elise – Vantaan huippusuositut kevätnäytökset saavat jatkoa 

3.5.2014, jolloin esitämme Korson Lumossa  Vantaalla Kevätnäytöksen 

”Seikkalujen maailma”. Näytöksissä esiintyvät Elisen ja Elise - Vantaan 

voimistelijat pienimmistä harrastajista huippuvoimistelijoihin. Seurojen 

yhteinen joulunäytös pidetään joulukuussa Töölön Kisahallissa Helsingissä.  

 

Elise - Vantaa osallistuu vuosittain erilaisiin näytöksiin mukaan lukien 

kaupunkitapahtumat ja Voimisteluliiton show-tapahtumat. Kesällä 2014 

osallistumme Voimistelupäiville ja kesällä 2015 Helsingissä järjestettävään 

maailmanlaajuiseen Gymnaestradaan (http://www.wg-2015.com). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wg-2015.com/
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

VARUSTEET 

Jumppaan kevyet sisäliikuntavaatteet esim. shortsit ja T-paita / toppi tai vaihtoehtoisesti voimistelupuku ja 

trikoot. Voimistelutunneilla ja perheliikuntatunneilla paljaat jalat tai voimistelutossut. Rytmisen voimistelun 

sekä joukkuevoimistelun tunneilla tulee olla ns. puoli-tossut, joita voi ostaa voimistelutarvikkeiden 

erikoisliikkeistä (Gymnastica, Piruetti, Suomen Tanssitarvike).  

 

 

 Hiusten tulee olla kaikilla tunneilla siististi kiinni.  

 

 Korut ja kellot jätetään pois harjoituksen ajaksi.  

 

 Harjoituksessa kannattaa olla mukana juomapullo, jossa on raikasta vettä. Mehut, limut ja 

energiajuomat eivät kuulu harjoituksiin.  

 

 Ohjaajat opastavat mielellään varusteiden hankkimisessa ja niiden säätämisessä voimistelijalle 

sopivaksi. Välineitä voidaan hankkia myös yhteistilauksena tai niitä voi ostaa voimistelutarvikkeiden 

erikoisliikkeistä (Gymnastica, Piruetti, Suomen Tanssitarvike). Harrastuksen alkuvaiheessa välineitä 

voi lainata myös seuralta.  

 

 Muista jättää arvoesineet kotiin. Elise - Vantaa ja tilojen vuokranantajat eivät vastaa pukukoppeihin 

jätetyistä esineistä. 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

OHJAAJAKSI TAI VALMENTAJAKSI 

 

Elise - Vantaa tarjoaa mukavan, innostavan ja haasteellisen työpaikan monipuolisen liikunnan parissa. Elise - 

Vantaassa toimii runsaasti tuntityötä tekeviä  liikunnan ammattilaisia sekä yksi päätoiminen  valmentaja. 

Elise - Vantaa myös panostaa ohjaajien ja valmentajien jatkuvaan kouluttamiseen ja ammattitaidon 

ylläpitämiseen järjestämällä koulutusta itse sekä kustantamalla valmentajia ja ohjaajia lajiliiton sekä muiden 

koulutusta tarjoavien tahojen kursseille.  

 

Elise - Vantaa tarjoaa myös työharjoittelupaikkoja liikunnan ammattiin opiskeleville. 

 

Huipputason voimistelija Diana Hietapakka (s. 1992) on aloittanut syyskuussa 2013 kaksivuotisen 

oppisopimuskoulutuksen liikunnanohjaajaksi Elise - Vantaalla. Koulutuksen järjestää Kisakallion 

urheiluopisto. 

 

Lisätietoja: terhi.neuvonen@elise.fi 

 

VANHEMPAIN TYÖRYHMÄ 

Vanhempaintyöryhmän tarkoituksena on lisätä voimistelijoiden vanhempien välistä yhteisöllisyyttä ja tukea 

sitä kautta seuran toimintaa. Työryhmän tehtävänä on koota talkootyöstä innostuneet vanhemmat yhteen, 

toimia huoltajina kilpailu- ja leirimatkoilla sekä järjestää seuralle vanhempien toimesta varainhankintaa. 

Talkootyö mahdollistaa seuran kilpailujen järjestämisen, sen ansiosta saamme nauttia upeista näytöksistä ja 

osallistua yhteisiin tapahtumiin lastemme ja heidän valmennustiimiensä kanssa. Vanhempaintyöryhmä 

toivottaa niin harraste- kuin valmennusryhmissä voimistelevien vanhemmat mukaan 

vanhempaintyöryhmän toimintaan. 

Vanhempaintyöryhmän yhteyshenkilö: Maarit Lindström, maarit.lindstrom@elise.fi 

 

Vanhempaintyöryhmän 

toiminnasta 

kiinnostuneet saavat 

lisätietoja ja voivat 

liittyä ryhmän 

postituslistalle 

lähettämällä omat 

yhteystietonsa 

vanhempaintyöryhmän 

yhteyshenkilölle! 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

VAKUUTUKSET 

 

Harrastajien vakuutukset  

Elise on vakuuttanut kaikki harrastajajäsenensä Suomen Voimisteluliiton jumppaturvavakuutuksella. 

Kilpailuun osallistuvilla voimistelijoilla tulee olla lisäksi joko Suomen Voimisteluliiton voimistelupassi 

(asemakilpailut) tai kilpailulisenssi.  

 

Vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutukset  

Seuralla on Pohjolan Tuplaturvavakuutus Suomen Voimisteluliiton ja SLU:n kautta. Vakuutus korvaa seuran 

toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.  

Lisää tietoa vakuutuksista saat Suomen Voimisteluliiton kotisivuilta www.voimistelu.fi 

 

YHTEYSTIEDOT 

 

 Seuran nimi ja lyhenteet  Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

    Elise – Vantaa ry 

    Elise – V 

 Seuran kotisivut   www.elise.fi/vantaa 

 Seuran sähköposti   vantaa@elise.fi 

 Voimistelu   Terhi Neuvonen 

 Jäsenrekisteri ja laskutus  Minna Mäkinen 

 

Meidät löytää myös Facebookista! 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

HARJOITUSMAKSUT 2014 

 

 

 Lasten ja nuorten voimisteluryhmät / harrasteryhmät / esivalmennusryhmät 

o 1 x viikossa: lukukausimaksu 100 €  

o 2 x viikossa: lukukausimaksu 190 €  

o 3 x viikossa: lukukausimaksu 300 € 

 

 Perheliikunta  

o 100 € / perhe (1 lapsi ja 1 aikuinen)  

 Valmennusryhmät 

o 3 x viikossa: 100 € / kk 

o 4 x viikossa: 125 € / kk  

o 5 x viikossa: 145 € / kk  

 Jäsenmaksu 25 € /vuosi 

 

 

Kahden viikon ilmainen kokeilujakso 

Kauden alussa uudet harrastajat voivat kokeilla ryhmissä kahden viikon ajan. Ennen ensimmäistä 

kokeilukertaa tulee ilmoittautua liikuntaryhmään sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä. Mikäli 

kokeilujakson päättyessä haluat perua ilmoittautumisesi tai vaihtaa ryhmää lähetä peruutus / ryhmän 

vaihto sähköpostilla osoitteeseen: ilmoittautuminen.vantaa@elise.fi. 

 

Maksuhyvitykset 

Pidempiaikainen sairauspoissaolo hyvitetään lääkärintodistusta vastaan (2 viikon omavastuuaika). 

Kansallisten kilpailujen ilmoittautumismaksut voidaan sairaustapauksissa hyvittää lääkärintodistusta 

vastaan. 

 

Lomat ym. satunnaiset poissaolot : Ei hyvitystä. 

Lopettaminen kesken kauden: 

- Harrasteryhmät ja esivalmennusryhmät: Ei hyvitystä 

- Valmennusryhmät: 1kk irtisanomisaika 

 

Keskeytyksestä tulee ilmoittaa viipymättä sekä 

ryhmän valmentajalle että osoitteeseen: 

ilmoittautuminen.vantaa@elise.fi 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.elise.fi/vantaa/perheliikunta/index.html
http://www.elise.fi/vantaa/ilmoittautuminen/index.html
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

VALMENTAJAT 2014 

 

Mahdolliset yhteydenotot toivomme tehtävän oman ryhmän ohjaajalle / valmentajalle 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@elise.fi 

 

 Jonna Clancy 

 Soile Granholm 

 Diana Hietapakka 

 Taru Kankainen 

 Minna Karhu  

 Niina Karjalainen 

 Iida Lohi  

 Terhi Neuvonen 

 Virve Olsson 

 Jonna Rauta 

 Sanna Rauta 

 Tiina Reynish 

 Julia Romanjuk (vieraileva valmentaja) 

 Taina Takanen 

 Kaisa Villanen 

 Hanna Vilhunen 

 

_______________________________________________________________________________________  

HARJOITUSPAIKKOJEN YHTEYSTIEDOT 

 

 Helsinge Skola, Ylästöntie 3, 01510 VANTAA 

 POINT, Hagelstamintie 1, 01520 VANTAA 

 Veromäen koulu, Veromiehentie 2, 01520 VANTAA 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ELISE – VANTAAN HALLITUS  

 

 Puheenjohtaja  Terhi Neuvonen p. 040-5729203 

 Varapuheenjohtaja  Maarit Lindström 

 Taloudenhoitaja  Niina Idänheimo 

 Sihteeri  Johanna Lehtonen 

 Jäsen   Heta-Leena Sierilä 

   Soile Granholm  

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@elise.fi 
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Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa ry 

Elise – Vantaan tapahtumakalenteri 2014: 

 

 

vko 1: Valmennusryhmien harjoitukset alkavat 

vko 2: JV Aluerinki II leiri, Syrenia 11.-12.1.2014 

vko 3: Harraste- ja esivalmennusryhmien harjoitukset alkavat 

vko 3: Elise - Vantaan valmennus- ja harrastekilparyhmien tehoviikonloppu 17.-19.1.2014, Veromäen koulu 

vko 7: RV Minirytmisten avoin leiri ja Miniringin valinta, Kisakallion urheiluopisto 14.-15.2.2014 

vko 10: Elise – Vantaan oma Voimistelun Asema la 8.3.2014, Veromäen koulu 

vko 11: JV Mustan Kissan Cup, Mäntsälä 15.-16.3.2014 

vko 11: RV Luokkakilpailut (Yksilöiden luokat 1,3,5,JM ja M ja Voimistelun Asema) Kamppi 15.-16.3.2014 

vko 13: JV Hyvinkää Cup 29.3.2014 

vko 14: JV Etelä-Suomen aluekilpailut, Helsinki 5.-6.4.2014 

vko 17: JV Tyttöjen Hyvänmielen kilpailut, Vantaa 26.-27.4.2014 

vko 18: Harraste- ja esivalmennusryhmien harjoitukset päättyvät 

vko 18: Elisen ja Elise –Vantaan kevätnäytös ”Seikkailujen maailma” la 3.5.2014, Lumo, Vantaa 

vko 19: RV Luokkakilpailut (Yksilöt luokat 2,4,6 ja joukkueet, Voimistelun asema) Espoo 10.-11.5.2014 

vko 21: RV Välinekilpailut (Yksilöiden sarjat 10-11v., 12-13v., 14.-15v. ja yli 15v.) Turku, 24.-25.5.2014 

vko 23: Voimistelupäivät 6.-8.6.2014, Helsinki 

vko 23-25: Elise- Vantaan kesäleirit  

vko 25: Valmennusryhmien harjoitukset päättyvät (kesäloma alkaa 19.6.2014) 

 

vko 32: Valmennusryhmien harjoitukset alkavat 

vko 36: Harrasteryhmien harjoitukset alkavat 

vko 49: Harraste- ja esivalmennusryhmien harjoitukset päättyvät 

vko 50: Elisen ja Elise – Vantaan joulunäytös Töölön Kisahalli, Helsinki 

vko 50: Valmennusryhmien harjoitukset päättyvät 

 

 

 

 

 

   

 


