
 
 

Voimistelu- ja urheiluseura ELISE - Vantaa ry. 
    

 
Kotisivut: www.elisevantaa.fi ja sähköpostiosoite: elisevantaa@elisevantaa.fi 

VOIMISTELUN KEVÄTKAUSI 2019 PÄÄTTYY 
Voimistelukoulujen, harraste- ja esivalmennusryhmien kausi päättyy Elise – Vantaan kevätnäytökseen, joka 
järjestetään Lumossa sunnuntaina 12.5.   
 
KESÄLLÄ TAPAHTUU 
Elise – Vantaa järjestää kesäkuussa suositut 6 -11-vuotiaiden tyttöjen ja poikien liikunnalliset päiväleirit. Leireillä on 
vielä muutamia paikkoja jäljellä. Ilmoittautuminen on avoinna 18.5.asti jäsenrekisterissä.  
 
Tulevana kesänä Elise-Vantaa tarjoaa harrastetoimintaa myös kesäkuussa. Pointissa järjestetään rytmisen 
voimistelun avoimet treenipäivät. Harjoitukset ovat ajalla 3.6. – 13.6. maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo. 17-19 
Treenipäivät on suunnattu seuramme harrastajille ja kaikille voimistelusta kiinnostuneille. Harjoituksissa voi käydä niin 
monta kertaa kuin haluaa.Hinta vain 50€! Ilmoittautuminen on avoinna jäsenrekisterissä 18.5.2019 asti. 
 
KOKEILUHARJOITUKSET 5 – 10-VUOTIAILLE VALMENNUSRYHMISTÄ KIINNOSTUNEILLE 
ovat avoimia maksuttomia tunteja kaikille rytmisen voimistelun esivalmennus- ja/tai valmennusryhmätoiminnasta 
kiinnostuneille. Kokeiluharjoituksen perusteella suosittelemme jokaiselle iän, innostuksen ja tämän hetkisen taitotason 
mukaista ryhmää kaudelle 2019–2020.  
 
Avoimet kokeiluharjoitukset järjestetään Pointissa seuraavasti: 
v. 2011- 2014 synt. ja v. 2009 – 2010 synt. 
tiistaina 14.5. ja keskiviikkona 15.5. klo. 16.30 -17.30 ja keskiviikkona klo. 22.5. klo.16.30-18.00 Kokeiluharjoituksiin 
osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista, mutta suosittelemme ilmoittautumaan etukäteen kokeiluharjoituksiin 
terhi.neuvonen(at)elisevantaa.fi / 050 463 98 56 tai taru.kankainen(at)elisevantaa.fi 
 
PALAUTE 
Toiminnan kehittämiseksi otamme mielellämme vastaan palautetta toiminnastamme. 
Palautetta voit antaa sähköpostitse elisevantaa(at)elisevantaa.fi, tai suoraan valmennuspäällikölle ja/tai ohjaajille. 
Kaikkien ohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi. sukunimi(at)elisevantaa.fi 
 
SYYSKAUSI 2019 
Elise-Vantaan harrastevoimistelun syyskausi käynnistyy maanantaina 2.9. (vko 36) 
Päivitämme syyskauden ryhmätarjonnan nettisivuillemme elokuun alkuun mennessä salivuorojen varmistuttua. 
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2019 klo.07:00  ja ryhmiin ilmoittaudutaan tuttuun tapaan sähköisen jäsenrekisterin kautta. 
 
Tiedotamme ennakkoon syyskaudesta ja ilmoittautumisen alkamisesta kaikkia nykyisiä jäseniämme. Tarkistathan, että 
yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä ja seuraat postiasi myös kesällä. Muistutamme, että etenkin pienten 
lasten ryhmät täyttyvät nopeasti! 
 
Tiedotamme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista myös kesällä Seuraathan seuran kotisivuja www.elisevantaa.fi 
Olemme myös Facebookissa ja Instagramista löydät meidät nimellä elise_vantaa 
 
ELISE – VANTAAN KESÄ 
Elise – Vantaan toimisto palvelee juhannukseen saakka. 
Toimisto on suljettu 20.6. - 22.7.2019  
 
Lämmin kiitos kuluneesta kaudesta.  Aurinkoista ja liikunnallista kesää kaikille! 
 
Ohjaajien ja hallituksen puolesta, 
 
Terhi Neuvonen 
Valmennuspäällikkö 
terhi.neuvonen(at)elisevantaa.fi 
p. 050 4639856  
 
Minna Lehtikallio 
Jäsenrekisteri, laskutus 
minna.lehtikallio(at)elisevantaa.fi 
p.050 4639891 (arkisin klo.12–14) 
 


