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1 TOIMINNAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEET
Elise ry:n tavoitteena on luoda seuran toiminnalle hyvät toimintaedellytykset, kunnolliset harjoittelutilat sekä riittävät
taloudelliset resurssit Hyvin toimivat ryhmät tarjoavat voimistelijoille mahdollisuuden harrastaa ja valmentautua
erilaisissa ryhmissä aina alkeista huipulle saakka.
Rytmisen voimistelun tärkeimmät painopistealueet ovat naisten, nuorten ja pre-nuorten joukkue- ja sekä
yksilövalmennus sekä entistä laadukkaammat lajin harrastusmahdollisuudet. Tavoitteena on säilyttää Elise
kansallisena kärkiseurana, jossa on eniten maajoukkuetason voimistelijoita. Kansainvälisesti tavoite on
menestyminen EM- ja MM-tasolla sekä World Cup ja GP kilpailuissa.
Joukkuevoimistelun tavoitteena on tulevana vuonna nostaa Team joukkueemme yhä lähemmäs kansallista kärkeä.
Painopisteenä on laadukkaan ikäkausivalmennuksen edelleen kehittäminen vastuuvalmentaja Riina Bergin
johdolla. Nuorimmassa alle 8-v. Releve ikäluokassa tavoitteena on harrastajamäärien selkeä kasvu.
Elisen tanssillisen voimistelun aikuisten ryhmä Kokooma harjoittelee tavoitteenaan ylläpitää hyvää voimistelutaitoa
ja kuntoa. Kokooma osallistuu voimisteluliiton kilpailuihin ja katselmuksiin vuonna 2018 sekä Suomi Gymnaestradaan. Kokooma järjestää vuoden aikana myös avoimia harjoituksia, joissa voi kokeilla tanssillista voimistelua
Harrasteryhmien ja voimistelukoulun osalta painopistealueena on laadukkaan harjoittelun takaaminen kaikille
ryhmille. Pyrimme lisäämään viikkoharjoituskertojen määrää yhä useammilla asuinalueilla. Haluamme tarjota
kohtuuhintaisen ja kaikkien saatavilla olevan liikuntaharrastuksen lapsille heidän omalla asuinalueellaan ja näin
edesauttaa liikunnallista elämäntapaa yhä useamman lapsen ja nuoren arjessa. Uudet voimistelukoulu- ja
harrasteryhmät on tavoitteena avata Kalasatamaan syksyllä 2018.
Voimistelutoiminnan painopisteenä vuonna 2018 on edelleen kehittää toiminnan laatua. Kehittämisen osa-alueet
ovat
- Huippuseura – voimisteluvalmennusta ja lapsilähtöistä ohjausta
- Elämme arkea yhdessä
- Uskoa omiin kykyihin
Toiminnan laadun jatkuvan kehittämisen pohjana ovat seuran sisäinen sekä yhteistyössä Voimisteluliiton ja Sport
Focuksen kanssa toteutettava valmentajakoulutus.
Elise pyrkii vähentämään drop-out ilmiötä kehittämällä RV harrastevalmennusryhmien, JV kilpa- ja
harrastesarjajoukkueiden sekä tanssillisen voimistelun toimintaa. Uutena nuorten harrastemuotona jatkuu syksyllä
2017 aloitettu Rope skipping. Panostamme erityisesti teini-ikäisten tavoitteelliseen harrastetoimintaan, joka sisältää
mahdollisuuden sekä matalan kynnyksen kilpatoimintaan että kansalliseen ja kansainväliseen näytöstoimintaan
osallistumiseen. Vuoden 2018 harrastevalmennusryhmien päätavoite on osallistuminen Suomi Gymnaestradaan
Turussa ja Festival de Sole tapahtumaan Italiassa. Kilpauraansa lopettavia voimistelijoita seura rekrytoi aktiivisesti
mukaan valmennus- sekä tuomaritoimintaan ja kouluttaa heitä näihin tehtäviin
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Vuonna 2018 taloustilanteen seuraaminen saadaan reaaliaikaisemmaksi, kun siirrymme käyttämään
Netvisor Lisäksi siirrämme palkanlaskennan Netvisor taloushallintaohjelmaan. Kartoitamme budjettisuunnittelun
mahdollisuutta samaisessa ohjelmassa.
Salitilojen osalta tulevana vuonna tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä Voimisteluliiton, Pääkaupunkiseudun
Urheiluakatemian, Helsingin kaupungin, liikuntajärjestöjen, muiden seurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Päätavoitteena on löytää uusi tila julkisten kulkuyhteyksien varrelta, jonne seuran kilpapuolen toimintaa voitaisiin
keskittää. Kyseeseen tulee joko vuokrattava tai ostettava tila tai tontti, jonne seura voi rakentaa oman hallin yksin
tai muiden seurojen kanssa yhdessä. Tähän hankkeeseen on olemassa ja etsitään edelleen myös taloudellista
panostusta yksityispuolelta.
Valmennus
Tehtävämme on ensisijaisesti järjestää toiminnassa mukana oleville rytmisille voimistelijoille, joukkue- ja
akrobatiavoimistelijoille sekä esivalmennus-, voimistelukoulu- ja harrasteryhmien voimistelijoille riittävän
korkeatasoinen ohjaus ja valmennus.
Elise tarjoaa rytmisessä ja joukkuevoimistelussa kolmiportaisen valmennusjärjestelmän: harrastetoimintaa,
kansalliselle tasolle tähtäävää valmennustoimintaa sekä kansainväliseen menestykseen tähtäävää Voimisteluliiton
huippuvoimistelijan polun mukaista valmennustoimintaa. Akrobatiavoimistelussa tarjotaan harrastetoiminnan lisäksi
myös kilpatasolle tähtäävää toimintaa.
Tavoitteena on, että kaikille voimistelijoille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taitotasoaan ja toiveitaan
harrastuksen intensiteetistä. Tämän ohella meidän on huolehdittava siitä, että lasten- ja nuorisotoimintamme on
riittävän laajaa, monipuolista ja laadukasta.
Koripallotoiminnan kehittämisessä painopisteenä on uusien pelaajien saaminen miesten joukkueeseen. Seuran
tavoite on turvata toimintaedellytykset miesten joukkueelle.
Koulutus
Koulutus on seuran toiminnan laadun takaajana keskeisessä asemassa. Tarjoamme koulutusta, ohjausta ja
valmennusta voimistelijoille, valmentajille, tuomareille ja luottamushenkilöille.
Toimintasuunnitelman kohdan 1 Voimistelutoiminnan kehittämisen painopisteet ohjaavat seuran sisäistä
valmentajakoulutusta vuoden 2018 aikana. Syksyllä 2017 aloitettu, yhteistyössä Sport Focuksen kanssa
toteutettava valmentajien psyykkisen valmennuksen koulutus jatkuu kevään 2017 ajan. Koulutukseen osallistuu
seitsemän Elisen valmennusryhmien valmentajaa. Myös valmentajien seuran sisäistä mentorointijärjestelmää
kehitetään edelleen valmennuksen laadun nostamiseksi. Tavoitteena on aloittaa myös työnohjaus päätoimisille
valmentajille.
Huippuseurastatuksen ansiosta seura voi järjestää itsenäisesti liiton alimman tason valmentajakoulutusta.
Tähänastisen jumppakouluohjaajakoulutuksen lisäksi meillä on yhdessä Vantaan Voimisteluseuran kanssa liiton
tason 1 valmentajakoulutuksen järjestämiseen oikeuttava lisenssi. Kaikki ohjaajat saavat lisäksi käyttöönsä Seena
Jäntin laatiman Elisen valmentajan perehdytysoppaan.
Seuran sisäisen koulutuksen lisäksi ohjaajille ja valmentajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen
Voimisteluliiton ohjaaja/valmentaja/tuomarikoulutuksiin sekä Suomen Valmentajat ry:n järjestämiin koulutuksiin.
Voimisteluliiton järjestämiin rytmisen- ja joukkuevoimistelun tuomarikoulutuksissa koulutetaan seurallemme sekä
uusia että tuomarikortin tasoa nostavia tuomareita.
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Koulutusperiaatteidemme mukaisesti tarjoamme mahdollisuuden koululaisten TET-jaksoihin sekä liikunta- sekä
muun soveltuvan alan ammattiin opiskelevien nuorten työharjoitteluun.
Seurakoordinaattori Miia Green ja Seuratoimijat osallistuvat ESLU:n ja Suomen Voimisteluliiton järjestämiin seuratoimijoiden koulutuksiin.
Viestintä
Seuran sisäisinä tiedotuskanavina toimivat nettisivut (www.elise.fi), harrastajille jaettavat/sähköpostitse lähetettävät
tiedotteet ja seuran Facebook-sivut. Nettisivut pyritään jatkossa päivittämään aktiivisemmin, sillä uuden alustan
johdosta päivitys on helpompaa ja voidaan jakaa useammalle henkilölle. Nettisivuilla pidetään kaikki seuraa koskeva
perustieto ajan tasalla ja helposti löydettävissä. Etusivulla on nähtävissä myös seuran Facebook-sivut, jonne tietoa,
uutisia ja ajankohtaisia tietoja lisätään aktiivisesti. Seena Jäntti on nimitetty seuran some-vastaavaksi ja hänen
vastuulla on seuran kaikkien sosiaalisen median kanavien päivittämisestä. Rytmisen voimistelun päivitysvastuu
säilyy edelleen Laura Ahosella.
Valmennusryhmiä tiedotetaan ryhmäkohtaisesti kauden tapahtumista (leirit, kilpailut, näytökset ym.).
Valmennusryhmäläisten vanhempia tiedotetaan sähköpostitse seurajohdon lähettämillä Seurakirjeillä ja suoraan
rekisterijärjestelmästä lähtevillä tiedotteilla. Harrasteryhmäläisten vanhempien informointi keskittyy kauden alkuun ja
loppuun. Valmennuspäällikkö järjestää tarvittaessa valmennukseen liittyviä tiedotustilaisuuksia vanhemmille joko
ryhmä-, ikäkausi- tai joukkuekohtaisesti.
Vanhempainiltojen osalta palataan vanhaan käytäntöön ja pidetään kullekin ryhmälle omat vanhempainillat.
Vanhemmat voivat myös halutessaan pyytää vastuuvalmentajilta ns. vanhempien varttia, jossa on mahdollista
kerran kaudessa käydä läpi oman lapsen voimisteluun liittyviä asioita.
Kustakin valmennusryhmästä valitaan kausikohtaisesti yhteysvanhempi, joka hoitaa tiedonkulkua seuran ja ryhmän
vanhempien välillä. Yhteysvanhemmilla on käytössä oma Facebook-ryhmä tiedonkulun helpottamiseksi ja
tilaisuuksien vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi. Lisäksi on käytössä Elisen kaikille vanhemmille tarkoitettu
Facebook-ryhmä. Kaikissa seuran FB-ryhmissä noudatetaan hyviä viestinnän tapoja, yleisiä some-ohjeita ja seuran
hyväksymiä käytänteitä. Noudatamme myös yleisesti hyväksyttyjä ikärajoja some-profiileista seuran omissa
ryhmissä. Kaikki tiedonkulku seurasta vanhemmille ja voimistelijoille hoidetaan kuitenkin edelleen sähköposteilla,
eikä ketään vanhempaa voida velvoittaa perustamaan FB-profiilia saadakseen tietoa seuran toiminnasta.
Seuran työntekijöiden ja luottamushenkilöiden Toiminta- ja talousohjeeseen on kerätty seurassa voimassa olevat
käytänteet ja sen sisältöä on tarkoitus laajentaa ja jatkossa päivittää vuosittain. Uusille nettisivuille perustetaan
omat erilliset sivut seuran valmentajille ja hallitukselle, joiden avulla tiedonkulku nopeutuu ja parantuu näissä
ryhmissä.
Seuralle on laadittu uusien työntekijöiden Perehdyttämisopas, jota käytetään tietopankkina niin uusille kuin
vanhoillekin työntekijöille.

Yhteistyö
Yhteistyötä eri seurojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään edelleen vuonna 2018. Seura panostaa
erityisesti yhteistyöhön Voimisteluliiton, kaupungin, muiden liikuntajärjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa
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olosuhteiden parantamiseksi ja lisätilojen saamiseksi. Voimisteluliiton, Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian ja
Olympiakomitean kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä maajoukkuevoimistelijoiden olosuhteiden kehittämisen osalta.
Seuran Pro Huippuseurastatuksen myötä jatketaan tiivistä yhteistyötä Voimisteluliiton kanssa myös muiden huippuurheiluun liittyvien osa-alueiden osalta.
Huippuvoimistelijan polulla etenevien ikäluokkiensa kärkivoimistelijoiden valmennuksen osalta tehdään yhteistyötä
Voimisteluliiton, Urheiluakatemian, Kisakallion ja Olympiakomitean kanssa mukaan lukien myös valmentajien
yhteispalkkaukset.
Naisten maajoukkueryhmien voimistelijat harjoittelevat Kisakalliossa ja / tai Pietarin leirikeskuksessa kuukausittain
yhteensä viikon ajan. Yhteistyö koulun kanssa mahdollistaa etäopiskelun näiden viikkojen aikana. Elisen
valmennusryhmien leiritoiminta pyritään keskittämään Kisakallioon.
Elise on yhdessä muiden rytmisen voimistelun seurojen kanssa mukana kehittämässä Voimisteluliiton rytmisen
voimistelun valmennusjärjestelmää sekä valmentajakoulutusta.
Vuonna 2018 jatkamme yhteistyötä seuraavien toimittajien kanssa: seuran kirjanpitotoimisto: Nettomaster Oy, seuran tilintarkastustoimisto: Tiliextra Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajana toimii Matti A. Mäkinen ja seuran työterveyshuolto: Vantaan Työterveyslaitos.
Seuratuotteiden osalta jatkamme yhteistyötä Team Place yrityksen kanssa.
Toiminnan organisointi
Toimeenpanovaltaa käyttää seuran jäseniä edustavan syyskokouksen valitsema hallitus. Syyskokous valitsee hallituksen ja puheenjohtajan ja hallitus valitsee ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa tammikuussa hallituksen
muiden jäsenten roolit. Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 4-6 jäsentä vuosittain.
Vuoden 2018 aikana hallituksen alaisuudessa toimivat edelleen voimistelu- ja koripallojaostot.
Vastuuvanhemmat yhdessä muodostavat vanhempaintyöryhmän, jonka vetäjä valitaan joulunäytöksen yhteydessä
pidettävässä vanhempaintyöryhmän tapaamisessa. Työryhmän toiminta painottuu erilaisten kilpailujen, näytösten
ja muiden tapahtumien järjestelyjen organisointiin. Tapahtumajärjestelyistä on laadittu toimintaohjeet, jotka helpottavat ryhmän toimintaa. Kunkin tapahtuman jälkeen kerätään palautetta kokemuksista, pyritään dokumentoimaan
ne ja näin edelleen kehittämään vapaaehtoistoimintaa.
Koripallon toimintaa koordinoivat Riku Luoma ja Aki Salo.
Seuran toiminnan ohjaamiseksi laadittua toiminta- ja talousohjesääntöä täydennetään ja tarkennetaan hallituksen
toimesta vuosittain.
Voimistelujaoston toimintaa koordinoi valmennuspäällikkö Laura Ahonen, joka on pääsääntöisesti vastuussa
valmennusryhmien toiminnasta. Voimistelujaostoon kuuluvat valmennuspäällikön lisäksi seuran RV- ja JV vastuuvalmentajat sekä seurakoordinaattori. Joukkuevoimistelun päävalmentajana toimii Riina Berg. Hän vastaa joukkuevoimistelun kehittämisestä ja eteenpäinviemisestä seurassamme.
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Toiminnan arviointi
Jatkuva toiminnan arviointi ja toimiva palautejärjestelmä antavat toiminnasta vastaaville tietoa kehittämistarpeista.
Kauden päättyessä tehdään kaikille harraste- ja valmennusryhmäläisten vanhemmille kysely palautteen ja
kehitysideoiden saamiseksi. Keväällä 2018 on tarkoitus tehdä kysely voimistelijoiden vanhemmille koskien seuran
toimintaa.
Seuran huippu-urheilu
Huippuseurojen kehittämisprosessin tuloksena seuralle valittujen kehityshankkeiden toteuttamista ja edelleen
kehittämistä jatketaan tulevana vuonna. Panostamme valmennusosaamisen kehittämiseen ja ennen kaikkea
olosuhdeasioiden edistämiseen yhdessä Voimisteluliiton kanssa. Muuta huippu-urheiluun tähtäävää toimintaa
kehitetään yhdessä Voimisteluliiton, Kisakallion urheiluopiston ja URHEA:n kanssa.
Seuran huippu-urheilun pääpainopiste vuoden 2018 aikana on naisten ja nuorten maajoukkueisiin kuuluvien Elisen
voimistelijoiden tukeminen, niin että nousujohteinen kehitys alkavalla olympiadilla olisi heidän kohdallaan
mahdollista.
Seuran Sinettiseura-status
Jatkamme Eliselle myönnetyn Sinettiseura-statuksen mukaista toimintaa ja pyrimme kaikin tavoin noudattamaan
Sinettiseura-periaatteita toiminnassamme.

2 VOIMISTELUA - ALKEISTA HUIPULLE
Voimistelujaosto huolehtii seuran harraste- ja valmennustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarvittaessa
voimistelujaoston edustaja on hallituksen käytettävissä koskien lajiasioita. Vuoden 2018 voimistelujaoston
kokoonpano määritellään uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa, joka on toiminnan osalta
järjestäytymiskokous.
Seuran valmennuspäällikön Laura Ahosen pääasiallinen tehtävä on koordinoida ja kehittää seuran
valmennustoimintaa. Hän toimii voimistelujaoston puheenjohtajana ja on tarvittaessa mukana myös hallituksen
työskentelyssä. Rytmisen voimistelun vastuuhenkilönä Elisessä toimii Laura Ahonen ja joukkuevoimistelun Riina
Berg.
Päätoimisina valmentajina jatkavat Laura Ahosen lisäksi Anna Airaksinen, Minna Lepistö (vanhempainvapaalla),
Iida Ritokoski, Riina Berg ja Seena Jäntti sekä yhdessä Esvolin kanssa Ana Gimeno Guadalupe.
2.1 Harjoitustoiminta
2.1.1. Toimivat ryhmät
Rytmisen voimistelun valmennusryhmät
• Naisten valmennusryhmät (3)
• Nuorten ja pre-nuorten valmennusryhmät (6)
• Lasten valmennusryhmät (6-8)
Joukkuevoimistelun valmennusryhmät:
• Juniorit, 14-16 v. (2) ,12-14 v. (4)
• Tyttösarjat, 10-12 v. (4)
• Lasten ryhmät, alle 10 v. (4)
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Muut ryhmät:
• Esivalmennusryhmät /RV,JV (6-8)
• Voimistelukoulu- ja harrasteryhmät (22-26)
• Tanssillinen voimistelu (1)
Aikuisliikuntaryhmät (2)
• Akrobatiavoimistelun ryhmät (2)
• Rope skipping ryhmät (2)
2.1.2.

Valmentajat ja ohjaajat
• Laura Ahonen: RV, valmennuspäällikkö
• Anna Airaksinen: balettivalmentaja, RV
• Riina Berg: JV , Päävalmentaja
• Ana Gimeno Guadalupe: RV
• Janis Gangnus: Baletti
• Anna Hakala, RV
• Nina Ahonen: RV
• Emma-Leena Heikkilä: Flow Gym
• Sanna Heikkilä: Akrobatiavoimistelu
• Miriam Hägele: Ropeskipping
• Helka Jutila: Voimistelukoulu,JV
• Seena Jäntti: JV
• Riikka Kangas: Voimistelukoulu
• Nenna Karhu,:Akrobatiavoimistelu
• Inka Karimäki: JV
• Galina Korovina: JV
• Lilja Leivo: Voimistelukoulu
• Minna Lepistö: RV,JV
• Sirja Lepistö: JV, RV
• Carita Liikanen: RV
• Karla Matis, Voimistelukoulu
• Riina Määttä: RV
• Hanna Niemi: JV
• Tuuli Oinonen: Voimistelukoulu
• Eija-Leena Patanen: JV
• Minttu-Maari Patanen: JV, tanssi
• Emmi Piippo: JV
• Sofia Poteriaeva: Voimistelukoulu
• Elina Rikkas: RV
• Iida Ritokoski: RV
• Anastasia Sergeeva: RV
• Alma Smolander: RV, harrastekilpa
• Marianna Tarhala: RV, JV
• Anna Tikhomirova: Voimistelukoulu
• Ekaterina Tikhomirova: Voimistelukoulu
• Elena Ticklen: JV
• Linda Toppari: RV
• Laura Uimonen: JV
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•

Kiia Uus-Leponiemi: JV

2.2. Kilpailutoiminta
Seura tarjoaa harrastajilleen mahdollisuuden osallistua eritasoiseen kilpailutoimintaan kiinnostuksen ja
taipumusten mukaisesti. Kilpailutoimintaan osallistuu vuonna 2018 arviolta 220- 270 voimistelijaa.
2.2.1 Kilpailulliset tavoitteet
Rytmisessä voimistelussa tavoitteena on saavuttaa SM-tasolla n.10 mitalia.
RV maajoukkueessa voimistelevan Siiri Jorosen, Elisa Liinavuoren, Milja Närevaaran, Ada Oikarin ja Juulia
Vainion tavoitteena on Suomen menestyksellinen edustaminen EM- ja MM-kilpailuissa sekä World Cup ja GPkilpailuissa. Nuorten maajoukkueryhmän voimistelijoiden tavoitteena on nousta naisten maajoukkueen
haastajaryhmään (2002 syntyneet) sekä edustaa Suomea nuorten arvokilpailuissa (2003 syntyneet).
Joukkuevoimistelussa tavoitteena on kilpailla menestyksellisesti sekä mestaruus- että kilpasarjoissa.
Tavoitteena on saavuttaa molempien sarjojen mestaruuskilpailuissa finaalipaikkoja ja saavuttaa edustusoikeus
kansainvälisiin kilpailuihin vuoden 2018 aikana.
2.2.2 Tuomarit
Rytminen voimistelu:
• Laura Ahonen: kansainvälinen taso
• Iida Ritokoski: kansainvälinen taso
• Linda Toppari: kansallinen taso I
• Minna Lepistö: kansallinen taso, I
• Nina Ahonen: kansallinen taso 2
• Anastasia Sergeeva: Startti2
• Katja Tikhomirova : Startti2
• Auri Barygina: Startti1
• Vilma Lahtinen: Startti 1
• Rebecca Rikkas: Startti1
Joukkuevoimistelu:
• Seena Jäntti
2K
• Vilma Heino
3K
• Galina Korovina 2M
• Eerika Flinkkilä 2M
• Laura Uimonen 2M
• Hanna Niemi
2M
• Riina Berg
YT
• Kiia Uus-Leponiemi 3K
Tanssillinen voimistelu:
• Emma-Leena Heikkinen
• Karoliina Holmström
2.2.3. Seuran järjestämät kilpailut
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Kevätkaudelle 2018 Voimisteluliitto on myöntänyt meille järjestämisoikeuden rytmisen voimistelun SM-karsintaan
/EM-karsintaan 7.-8.4. Vastaavaan ajankohtaan on haettu myös järjestämisoikeutta ikäkausi-ja välinekilpailuun
sarjoille. Stara ja RV merkkisuorituspäivä järjestetään yhdessä Esvolin kanssa toukokuussa ja uudelleen
syyskaudella. Syyskaudella järjestetään Elise Cup RV- ja / tai JV-kilpailu lokakuussa Lisäksi järjestetään seuran
omia kisakatselmuksia ja taitokilpailuja.
2.3. Leiritoiminta
Elise järjestää valmennusryhmien kesäleirit yhteistyössä Kisakallion urheiluopiston kanssa heinä-elokuussa.
Perinteinen syyskauden avajaisleiri voimistelijoille ja heidän perheille järjestetään Kisakalliossa syyskuussa.
Valmennusryhmille järjestetään opisto- ja kaupunkileirejä koulujen loma-aikoina sekä viikonloppuisin.
Harrastevalmennuksen voimistelijoille järjestetään yksi opistoleiri kevät- ja yksi syyskaudella. Peruskoulun alaasteikäisille suunnatut 1-2 viikon mittaisen voimistelupainotteiset kaupunkileirit järjestetään kesäkuussa ja
elokuussa.
2.4 Näytöstoiminta
Koko seuran voimistelutoiminnan kattavat näytökset järjestetään aiempien vuosien tapaan kevät- ja syyskausien
päätteeksi. Joulunäytös rakennetaan jo perinteisesti sadun teemaan.
Vuonna 2018 Seura osallistuu kesäkuussa Suomi Gymnaestrada tapahtumaan ja heinäkuussa järjestettävään
Festival del Sole-tapahtumaan Italian Riccionessa. Eliseläiset esiintyvät jo perinteeksi muodostuneissa Lasten
festareilla ja Seurasaaren tonttupolulla.
Uutena toimintamuotona järjestetään hyväntekeväisyyshengessä voimisteluesiintymisiä vanhuksille ja lapsille.
Yhteistyöstä on jo sovittu Kampin palvelukeskuksen kanssa. Neuvottelut yhteistyöstä aloitetaan myös uuden
lastensairaalan kanssa.

2.5 Seuratuotteet
Kaikilla seuran jäsenillä on mahdollisuus tilata Elisen seuratuotteita nettikaupan kautta.
2.6 Seuran järjestämiä tapahtumia
Avoimet ovet voimistelukouluissa
Ystävänpäiväviikko
Valmennusryhmien talvilomaleirit
RV SM- ja EM-karsinta sekä ikäkausisarjoja
Kevätnäytös
Lasten liikuntaleirit
Valmennusryhmien kesäleirit
Syyskauden avajaisleiri
Tähtipäivä
Elise Cup ja Stara tapahtuma
Joulunäytös

Seuran kotisivut: www.elise.fi ja seuran sähköpostiosoite:

8.-14.1.
12.-18.2.
19.-25.2.
7.-8.4.
21.5.
4.-8. ja 11.-15.6.
23.-27.7 ja 30.7.-3.8.
8.-9.9.
kevät & syksy
27.-28.10.
8.12.

Voimistelu- ja urheiluseura ELISE ry.

3 VOMISTELUTOIMINNAN TALOUSARVIO 2018

VARSINAINEN TOIMINTA

€
Harjoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Harjoitustoiminta yhteensä

-

640 000,00
180 000,00
460 000,00

Koulutustoiminta
Tuotot
Kulut
Koulutustoiminta yhteensä

-

800,00
10 000,00
9 200,00
450 800,00

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-

340 000,00
66 000,00
22 000,00
428 000,00

-

115 000,00

YLEISTOIMINTA yhteensä

-

10 000,00
35 000,00
45 000,00
590 000,00

TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

-

139 200,00

VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä
YLEISTOIMINTA

Vuokrat
Muut kulut
Matkakulut
Muut yleistoiminnan kulut
Muut kulut yhteensä

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot
Jäsenmaksutuotot
Muut varainhankinnan tuotot

Varainhankinnan kulut

25 650,00
33 000,00
58 650,00

-

12 000,00
45 650,00

-

76 650,00

VARAINHANKINTA yhteensä
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

Seuran kotisivut: www.elise.fi ja seuran sähköpostiosoite:
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SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Rahoitustoiminnan tuotot
Muut rahoituskulut
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä

-

3 000,00
500,00
2 500,00

TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ

-

74 050,00

SATUNNAISET ERÄT
YLEISAVUSTUKSET
SATUNNAISET ERÄT yhteensä

65 000,00
65 000,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

9 050,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

9 050,00

Seuran kotisivut: www.elise.fi ja seuran sähköpostiosoite:
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EDUSTUSKORIPALLOJOUKKUEEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018

TAVOITE: Henkilökohtaisten perustaitojen ja tekniikan ylläpitäminen, sekä joukkuepelin
taktinen ja tekninen kehittäminen. Toiminnassa olevien pelaajien mukana pitäminen ja
uusien pelaajien värvääminen, nousu sarjatasoa ylemmäs.
JOUKKUE: Isku Basket (Elise)
JOUKKUEENJOHTAJA: Aki Salo
VALMENTAJA: Riku Luoma
PELAAJAT: Mikko Hara, Ville Syrjälä, Olli Berg, Janne Riekkinen, Riku Luoma, Kuisma Kyyhkynen, Juuso Salo, Tommi Leppänen, Joakim Larkio, Arttu Lahtinen, Juuso Lehtinen, Paavo Lehtonen, Konsta Kyyhkynen, Oskari Luoma, Joel Viskari
Joni Pirinen, Cengizhan Eren, Aki Salo

HARJOITUKSET:
MA 18.15–20.00 STADIN AMMATTIOPISTO, Nilsiänkatu 3, Vallila
TO 18.15–19.45 STADIN AMMATTIOPISTO, Nilsiänkatu 3, Vallila

KILPAILUTOIMINTA: Osallistuminen SKL:n piirisarjaan (V div.)

TALOUSARVIO VUODEKSI 2018
KULUT:
Sarjamaksu: 200 €
Liiton jäsenmaksu: 400 €
Tuomaripalkkiot: 760 €
KULUT YHTEENSÄ: 1360 €

TUOTOT:
Avustus seuralta: 300 €
Oma varainhankinta: 1060 €
TUOTOT YHTEENSÄ: 1360 €

Seuran kotisivut: www.elise.fi ja seuran sähköpostiosoite:

