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VOIMISTELUN SYYSKAUSI 2019 PÄÄTTYY     Seuratiedote 1.11.2019 
 
Harrasteryhmien voimistelun syyskausi päättyy viikolla 49 seuran joulunäytökseen. 
Ilmoittautuminen kevätkaudelle avautuu jäsenrekisterissä 15.11.2019 
 
KEVÄTKAUSI 2020 
Harrasteryhmien kevätkausi käynnistyy maanantaina viikolla 3. Kaikkien syyskaudella mukana olleiden tulee 
ilmoittautua kevätkaudelle ennen ensimmäiselle tunnille osallistumista. Ilmoittautuminen kevätkaudelle 
avautuu perjantaina 15.11. jäsenrekisterissä. Ilmoittautumalla heti varmistat paikkasi myös kevään 
ryhmissä. 
 
Maksut / Kevätkausi 2020 
1 x viikko lukukausimaksu 125 euroa + 30 euroa jäsenmaksu 2020 
2 x viikko lukukausimaksu 220 euroa + 30 euroa jäsenmaksu 2020 
3 x viikko lukukausimaksu 280 euroa + 30 euroa jäsenmaksu 2020 
Esivalmennusryhmä 2 x viikko lukukausimaksu 250 euroa + 30 euroa jäsenmaksu 2020 
 
Sisaralennus myönnetään edullisimmasta harjoitusmaksusta. Tiedustelut seuran toimistosta 
minna.lehtikallio(at)elisevantaa.fi 
 
 
JOULUNÄYTÖS  
Voimistelu-ja urheiluseura Elise – Vantaa järjestää ”Joulukalenteri ” joulunäytöksen itsenäisyyspäivänä 
PERJANTAINA 6.12.2019 klo.12.00 Monitoimikeskus Lumossa, Korsossa Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa    
 
LIPUT (Paikkaliput) 
Aikuiset 10€ ja lapset 5€ (alle 3-v sylissä ilmaiseksi). Maksuvälineinä käteinen tai kortti. 
 
ENNAKKOMYYNTI  
Lippuja voi ostaa ennakkoon Pointissa (Talon päädyssä olevan sisäpihan liikuntasalin ovesta sisään)  
Ennakkomyyntipäivä ma 2.12. ja ti 3.12. klo. 18–19.30. 
 
LIPUNMYYNTI NÄYTÖSPÄIVÄNÄ 
Lipunmyynti alkaa näytöspäivänä Lumossa klo 10.30. 
 
JOULUNÄYTÖKSEN JÄRJESTÄMINEN TALKOOVOIMIN  
Jouluäytös järjestetään talkoovoimin. Tarvitsemme vapaaehtoisia vanhempia auttamaan joulunäytöksen 
toteutuksessa. Tule mukaan Elise-Vantaan iloiseen talkooporukkaan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
vanhempaintyöryhmän puheenjohtajalta minna.lehtikallio(at)elisevantaa.fi 
 
PUFFA JA SEURATUOTTEET  
Joulunäytöksen yhteydessä on herkullinen puffet sekä myynnissä seuratuotteita.   
  
ESIINTYJÄT 
Lumossa alakerran pukuhuoneet on nimetty ryhmien nimillä. Huolehdittehan lasten wc:ssä käynnistä 
ennen tapaamista, wc-tilat löytyvät sisääntuloaulasta sekä pukuhuoneista. 
Ohjaajat/valmentajat vastaanottavat ryhmän ennen näytöstä sovittuna aikana. Näytöksen loputtua lapset 
pyydetään noutamaan ryhmälle nimetystä pukuhuoneesta. Poikkeuksena 3-4v ryhmä, jossa lapset 
noudetaan jo väliajalla. 
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Näytöspäivän 6.12. ryhmien tapaamisajat ja kenraaliharjoitukset järjestetään seuraavasti: 
 
9:00  Kaikki seuran valmennusryhmät (jv ja rv)  
9:30  Sinisafiirit molemmat ryhmät 10-12v sekä nuoret, tapaaminen alakerran pukuhuoneessa. 
10.15  Tiana, Tikrut, Merida ja Helinä tapaaminen alakerran pukuhuoneessa 
10:30  Esivalmennus, tapaaminen alakerran pukuhuoneessa.  
10:45   Tapaaminen yläkerrassa vahtimestarin kopin edustalla. Poikien ryhmä,   
                           sekä molemmat 5-7v voimistelukoulut 
11:30  Kaikkien ryhmien yhteinen lopputanssin harjoitus esiintymisalueella. 
11.30  3-4v voimistelukoulu. Tapaaminen alakerran pukuhuoneessa. Pienillä esitys näytöksen  
                           alussa. Lapsi noudetaan väliajalla pukuhuoneesta. Näytöstä voi jäädä seuraamaan   
                           vanhemman sylissä näytöstä väliajan jälkeen.    
 
Tarkemmat tiedot esiintymisasuista yms. saa oman ryhmän vastuuohjaajalta 15.11. mennessä. Viestit 
ohjaajilta tulevat jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.  
 
PALAUTE 
Toiminnan kehittämiseksi olemme kiitollisia toimintaan kohdistuvasta palautteesta.  
Palautetta voitte antaa suoraan ryhmän valmentajille etunimi.sukunimi(at)elisevantaa.fi 
hallitukselle hallitus(at)elisevantaa.fi ja/tai allekirjoittaneille. 
 
 
Lämpimät kiitokset kaikille kuluneesta kaudesta ja rauhallista joulun odotusta! 
 
Terhi Neuvonen, valmennuspäällikkö 050-4639856 Minna Lehtikallio 050-4639891 
terhi.neuvonen(at)elisevantaa.fi  minna.lehtikallio(at)elisevantaa.fi 
    (toimisto on kiinni 18.12 – 6.1.2020) 
 
 
 
 


