
 

 
Elixiria Sport ry 

Toimintakertomus 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: maijuemiliaphotography 

  

1 



Sisällysluettelo 

Sisällysluettelo 2 

Elixiria Sport ry 3 
2§ Tarkoitus ja toiminta 3 

Vuosi 2019 tiivistettynä 3 

Seuran hallitus 4 
Kokoukset 5 

Harrasteliikunta 5 
Lasten harrasteliikunta 5 
Aikuisten harrasteliikunta 5 

Voimistelu 6 

Valmennustoiminta 6 
Kilpailumenestys 7 
Voimisteluliiton valmennusleiritoiminta 8 

Koulutus 9 
Sisäinen koulutus 9 
Muut koulutukset 9 

Tapahtumat 9 

Sponsorointi ja talkoot 10 

Viestintä ja markkinointi 11 
Sisäinen viestintä 11 
Elixiria Sport ry:n www-sivusto 12 
Sosiaalinen media 12 

Talous 12 

Strategia 2019-2021 13 

Arvot 13 
Elämykset 13 
Avoimuus ja yhteisöllisyys 13 
Ilon kautta ja liikkujan ehdoilla 14 
Tavoitteellisuus ja toiminnan kehittäminen 14 
Laatu ja ammattimaisuus 14 
Terveys ja turvallisuus 15 

2 



Elixiria Sport ry 
Elixiria Sport ry on vuonna 2019 perustettu tamperelainen voimisteluseura. Yhdistyksen          
tarkoitus ja toiminta on kuvattu yhdistyksen sääntöihin seuraavasti: 

2§ Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää voimistelua ja levittää voimistelun harrastusta,         
kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä           
ja pysyvää harrastusta voimisteluun. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

- järjestää harjoitus- ja 
valmennustilaisuuksia 

- antaa tietopuolista opetusta 
- toimeenpanee kilpailuja, 

näytöksiä, kursseja ja juhlia 
- hankkii tarvittavia välineitä 

yhdistyksen käyttöön 
- ylläpitää omia internetsivuja 
- vaikuttaa kotipaikkakunnallaan 

liikunta- , terveyskasvatus- sekä 
liikuntapaikkasuunnitteluun 

- järjestää yhdistyksen 
tarkoitukseen liittyviä matkoja 
jäsenilleen 

- osallistuu jäsentensä välittömiin 
kilpailukustannuksiin. Kuva: maijuemiliaphotography 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:        
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta         
ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa         
anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista       
talkootyötä. 

Vuosi 2019 tiivistettynä 
Elixiria Sportin tarina alkoi tammikuussa 2019, kun seuran tiedot kirjattiin Patentti- ja            
rekisterihallituksen Yhdistysrekisterin tietopalveluun. Toimintaa käynnisteltiin keväällä 2019       
muun muassa tilojen valmistelulla ja muulla suunnittelu- sekä talkootyöllä.         
Joukkuevoimistelun hakutilaisuus järjestettiin 30.5.2019 ja valmennustoiminta alkoi 3.6.2019.        
Seuran harjoitushallin, Elixiria Centerin, avajaisia juhlittiin 8.6.2019. 
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Kesällä 2019 seura järjesti kaksi eri leiriä - kesäpäivien ajanviettoon suunnatun Elixiria            
Summer Campin sekä voimistelutaitojen kehittämiseksi ja innostamiseksi pidetyn Elixiria         
Gymnastics Campin. Leireille osallistui sekä seuran jäseniä että muita henkilöitä. 
 
Elo-syyskuun vaihteessa Elixiriassa siirryttiin joukkuevoimistelussa syyskauden harjoitteluun       
sekä käynnistettiin harrasteliikunnan ryhmiä niin lapsille kuin aikuisillekin. Seuran         
markkinointia ja jäsenhankintaa toteutettiin aktiivisesti niin lähialueelle jaetulla        
printtimainonnalla kuin sosiaalisessa mediassakin. 
 
Lokakuu 2019 oli aktiivinen seuramme toiminnassa etenkin tapahtumien osalta.         
Joukkuevoimistelijat osallistuivat seuran omalle tuomarileirille, perheitä liikutettiin vilkkaassa        
Syyssäpinät -tapahtumassa ja kilpailevat joukkueet esiintyivät seuran ensimmäisessä        
joukkuevoimistelun kilpailukatselmuksessa. 
 
Joukkuevoimistelun joukkueet pääsivät valloittamaan kisa-areenoita ympäri Suomen       
jokaisena marraskuun viikonloppuna upeasti menestyen. Vuosi päättyi koko seuran         
yhteiseen joulunäytökseen, jossa iloittiin onnistunutta ensimmäistä Elixiria Sportin        
toimintakautta. 
 
Ensimmäisen toimintavuoden jäsenmääräksi vahvistui 263 oikeushenkilöä      
kannatusjäsenyydet huomioiden. Vuoteen 2020 lähdettiin innolla toimintaa kehittäen ja         
palkkaamalla ensimmäinen päätoiminen työntekijä, toiminnanjohtaja, edistämään seuran       
etua. 

Seuran hallitus 
Seuran ensimmäisessä kevätkokouksessa 13.4.2019 vahvistettiin ensimmäisen      
toimintakauden hallituksen kokoonpano korvaamalla väliaikainen hallitus. Hallituksessa       
kaudella 2019 olivat: 
 
Puheenjohtaja Elina Karppinen 
Varapuheenjohtaja ja voimisteluvastaava Joanna Mäkelä 
Sihteeri Minna Sillanpää 
Harrastevastaava Juulianna Pohjoismäki 
Joukkueenjohtaja- ja talkoovastaava Mirva Toivonen 
Tapahtumavastaava Jutta Hildén 
Yhteistyö- ja sponsorivastaava Terhi Kenkkilä 
Talousvastaava Eveliina Lautala 
Viestintä- ja markkinointivastaava Karoliina Nieminen 
 
Varajäsen Sara Hildén 
Varajäsen Laura Launis 
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Kokoukset 
Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 13.4.2019 ja syyskokous puolestaan 19.1.2020. 
 
Seuran hallitus kokoontui vuonna 2019 noin kuukausittain. 
 
Seuran valmentajille ja ohjaajille pidettiin vuonna 2019 neljä tilaisuutta aina kokouksista           
koulutuksiin. 

Harrasteliikunta 
Elixiria Sport järjesti syksyllä 2019 lapsille ja aikuisille suunnattuja harrasteliikunnan tunteja           
Vehmaisissa Elixiria Centerillä sekä Vuores-talolla. Harrasteliikunta toiminnasta vastasi        
Juulianna Pohjoismäki tiiminsä kanssa. 

Säännöllisesti tunneilla käyviä harrastajia oli noin 60. Tuntien vetämisestä vastasi seitsemän           
ohjaajaa. 

Lasten harrasteliikunta 

Lasten harrasteliikunnassa on tarjottu    
syksyn 2019 aikana satubalettia ja     
voimistelukoulua. Satubaletti-ryhmiä on   
3-4 vuotiaille ja 4-6 vuotiaille.     
Voimistelukoulu-ryhmiä on ollut tarjolla    
3-4 vuotiaille, 4-6 vuotiaille ja 7-9      
vuotiaille.  

Alkusyksystä pyrittiin myös perustamaan    
kolme muuta harrasteryhmää   
monipuolinen tuntitarjonta huomioiden,   
mutta niiden osallistujamäärät jäivät liian     
pieniksi. Agenttikerho, Cheer-Stars   
-tanssi ja Kepparikerho jäävät    
odottamaan otollisempia toteutushetkiä. 

Aikuisten harrasteliikunta 

Aikuisten harrasteliikunnan tarjontaan   
kuului syksyn 2019 aikana    
aikuisvoimistelua ja kahvakuulatunteja.   
Molemmat ryhmät keräsivät pienen    
harrastajakunnan ympärilleen ja saivat    
jatkoa keväällä 2020. Kuva: maijuemiliaphotography 
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Voimistelu 
Elixiria Sportin päälaji on joukkuevoimistelu. Elixiria Sportin joukkuevoimistelutoiminta        
käynnistyi 3.6.2019. Voimistelu-toiminnasta vastasi Joanna Mäkelä tiiminsä kanssa.        
Seurassa voimisteltiin syksyllä 2019 16 joukkueen ja 163 voimistelijan voimin monipuolisesti           
eri harjoitus-, ikä- ja taitotasot huomioiden. Kaikilla tasoilla harjoiteltiin ahkerasti kohti omia ja             
yhteisiä tavoitteita hauskanpitoa unohtamatta.  

Seuran edustusjoukkueita eli Elixiria-linjan joukkueita muodostettiin vuonna 2019 neljään         
ikäsarjaan: Elixiria Jr 14-16-vuotiaat, Elixiria Pre Jr 12-14-vuotiaat, Elixiria Kids          
10-12-vuotiaat, Elixiria Mini 8-10-vuotiaat. Joukkueet menestyivät syyskauden kilpailuissa        
hienosti palkintosijoja saavuttaen. 

Valmennustoiminta 
Elixiria Sportin valmennuksen kulmakivinä toimivat valmennuksen arvot. Valmentajat      
sitoutuvat arvoihin sekä pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään seuran tavoitteita ja          
visiota. Seuran joukkuevoimisteluvalmennuksesta vastaavat vuosien kokemuksella lajin       
parissa toimineet ammattitaitoiset ja vastuulliset valmentajat. He ovat luotsanneet         
joukkueitaan aikaisempina vuosina ikäsarjojen kärkeen aina kansainvälisille kilpakentille ja         
mestaruusmitaleille asti.  

Syksy 2019 oli menestyksekäs uudelle seuralle. Valmennustoiminnan innovatiivisuudesta ja         
kiinnostuksesta kertoi jo se, kuinka paljon joukkueita onnistuttiin perustamaan ensimmäiselle          
toimintavuodelle. 

Joukkueet syksy 2019  

STARA Efea 
STARA  Estel 
8-10 v Elixiria Mini 10 
8-10 v Elixiria Mini 09  
8-10 v  Elinor 
10-12 v Eliana 
10-12 v Elixiria Kids 
12-14 v harraste Emilie 
12-14 v kilpa Elisia  
12-14 v SM Elixir 
12-14 v SM Elixiria Pre Jr 
14-16 v SM Elixiria Jr 
16-20 v kilpa Team KN  
Yli 18v harraste Team KLM 
Yli 25v harraste Team KS 
Yli 35v harraste Team KK Kuva: Valmennuksen arvot Elixiria Sportissa. 

Seuran valmentajat valitsivat kauden joukkueeksi 12-14-vuotiaiden sarjassa välinesarjojen        
SM-kilpailuissa 4. sijan saavuttaneen Elixir-joukkueen. 
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Kilpailumenestys 

Syksy 2019 oli Elixirian joukkueille menestykseltään upea. Mahtavia mitalisijoja ja          
merkityksellisiä saavutuksia onnistuttiin nauttimaan jokaisessa kilpailussa, johon seuran        
joukkueita osallistui. 

27.10. Kolmen lajin kilpailu, Tampere 

● Elixiria Kids (10-12v), voitto 
● Eliana (10-12v), 2. sija 
● Elixiria Mini 10, kategoria 1, kunniamaininta 
● Elixiria Mini 09, kategoria 2 

2.-3.11. TTNV Cup, Tampere 

● Team KLM (yli 16v harraste), voitto 
● Team KN (16-20v kilpa), 3. sija 
● Elixir (12-14v SM), 2. sija 
● Elixiria Kids (10-12v), 2. sija 

10.11. VaVo Cup, Valkeakoski 

● Team KLM (yli 16v harraste), voitto 
● Team KN (16-20v kilpa), voitto 
● Elisia (12-14v kilpa), voitto 
● Emilie (12-14v harraste), voitto 
● Elixiria Kids (10-12v), voitto 
● Eliana (10-12v), 3. sija 
● Elinor (8-10v), kategoria 3, kunniamaininta 

16.-17.11. SyysCup, Hyvinkää 

● Elixir (12-14v SM), 3. sija 
● Emilie (12-14 harraste), sija 4. 

16.11. TULn Tampereen piirin avoimet mestaruuskilpailut, Tampere 

● Team KK (yli 35v harraste), 2. sija 
● Team KS (yli 25v harraste). voitto 
● Team KLM (yli 16v harraste), voitto 

23.11. TV Open, Tampere 

● Elixir (12-14v SM), 2. sija 

24.11. Illusion Cup, Vaajakoski 

● Team KN (16-20v kilpa), voitto 
● Elixiria Jr (14-16v SM), voitto 
● Elixiria Kids (10-12v), 3. sija 
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30.11.-1.12. Voimisteluliiton välinesarjojen mestaruuskilpailut 

● Team KN (16-20v kilpa), finaalipaikka, kokonaiskilpailun 10. sija 
● Elixir (12-14v SM), alkukilpailun 3. sija, kokonaiskilpailun 4. sija 

7.-8.12. TULn avoimet välinemestaruuskilpailut 

● Team KK (yli 35v harraste), 2. sija 
● Team KS (yli 25v harraste). voitto 
● Team KLM (yli 16v harraste), voitto 
● Elixiria Pre Jr (12-14v SM vapaasarja), voitto 
● Elixir (12-14v SM), voitto 

Vuoden 2019 lopussa Elixirian joukkuevoimistelun lasten edustusjoukkueille myönnettiin        
Voimisteluliiton edustuspaikkoja  
kansainvälisiin kilpailuihin.  
Elixiria Mini (8-10v) valittiin    
edustamaan Suomea Vantaalla   
World Cup ja Challenge Cup     
-kilpailuiden yhteydessä  
järjestettävään Yvette Trophy   
-kilpailuun maaliskuussa 2020.   
Elixiria Kids (10-12v) ja Elixiria     
Pre Jr (12-14v) valittiin    
puolestaan edustamaan  
Suomea toukokuussa 2020   
Bulgariassa järjestettävään  
Academic Spring Cupiin.   
Lisäksi Elixiria Jr -joukkue    
lähtee kilpailemaan  
kansainvälisesti ainakin  
helmi-maaliskuun taitteessa  
Virossa ja maaliskuussa   
Vantaalla. Kuva: maijuemiliaphotography 

Voimisteluliiton valmennusleiritoiminta 

Seuran useat joukkueet hakivat ja tulivat valituksi mukaan Voimisteluliiton koko maan           
kattavaan valmennusleiritykseen. Kesä-syyskaudella joukkueilla oli leirityksistä riippuen 1-2        
leiriä. 
 
SM-leiritykseen osallistuivat Elixiria Jr, Elixiria Pre Jr ja Elixir. 
 
Kohti SM-sarjaa leiritykseen osallistui Elixiria Kids. 
 
Alueleireillä mukana olivat Eliana sekä Elixiria Mini 09 ja Mini 10 -joukkueet. 
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Koulutus 
Elixiria Sportin valmentajat ovat suorittaneet Voimisteluliiton koulutuksia ja tavoitteena on          
taata jokaiselle valmentajalle sekä ohjaajalle mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan myös          
jatkossa. 

Sisäinen koulutus 

Seura järjesti vuonna 2019 sisäisiä koulutuksia valmentajilleen ja ohjaajilleen, joissa jaettiin           
valmennustietoja ja -taitoja kaikille, sekä yhtenäistettiin tiimejä ja -linjauksia. Tilaisuuksia          
järjestettiin yhteensä kuusi. 

● 13.5.2019 
○ tutustuminen, perehtyminen Elixiria Sportiin 

● 29.5.2019 
○ voimistelijan korjaaminen ja positiivinen palautteenanto 

● 22.7.2019 
○ lapsilähtöinen ja innostava valmentaminen 

● 25.8.2019 
○ oman valmennuksen tavoitteet, syksyn tuulet 

● 4.10.2019 
○ tiimityöskentely, dialogi 

● 11.12.2019 
○ tiimiytyminen, pikkujoulut 

Muut koulutukset 

Elixirian alkutaipaleen investoinnit ovat olleet suuria ja koulutuspalveluihin ei käytetty          
juurikaan seuran varoja. Seurasta osallistuttiin seuraaviin Voimisteluliiton järjestämiin        
koulutuksiin: 
 

● 20.8.-17.12.2019 
○ voimisteluseurojen avainhenkilöiden pienryhmä (viisi kokoontumista) 

● 3.-4.9.2019 
○ Valmentajapäivät 

Tapahtumat 
Tapahtumavastaavana vuonna 2019 toimi Jutta Hildén tiiminsä kanssa. Elixiria Sportin          
toiminta käynnistyi toden teolla 30.5.2019 joukkuevoimistelun hakutilaisuudella, johon        
osallistui 164 voimistelijaa. Uuden hallin avajaisia juhlittiin 8.6.2019. Tilaisuudessa kerrattiin          
seuran perustamisen vaiheita sanoin ja kuvin, ihailtiin voimistelijoiden esityksiä ja herkuteltiin           
pöydän antimilla. 

Elixiria Summer Camp keräsi 10.-14.6.2019 joukon iloisia lapsia monipuolisten liikunnallisten          
puuhastelujen pariin.  
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Kesän 2019 ajan Elixiria Sportin     
voimistelijoiden vanhemmat  
osallistuivat aktiivisesti talkoiluun   
Ilves jalkapallon tilaisuuksissa sekä    
liigapeleissä että Suomen   
maajoukkueen 
EM-karsintapeleissä.  

Elixiria Gymnastics Camp   
järjestettiin ensimmäistä  
kertaa 31.7.-2.8.2019 Elixiria 
Centerillä. Leiri keräsi päivittäin    
noin 70 innokasta voimistelijaa    
paikalle ahkerasti  
harjoittelemaan. Leirillä seuran  
omien valmentajien lisäksi   
kouluttajina toimivat Olarin   
Voimistelijoiden päävalmentaja  
Anneli Laine-Näätänen,  
joukkuevoimistelun kaksinkertainen  
maailmanmestari Ella Ratilainen ja    
Jyväskylän Voimistelijoiden  
rytmisen voimistelun valmentaja   
Sanna Aarrelampi. Mukana   
demoina oli myös Ovo Teamin     
tyttöjä ja JyVon rytmisen    
voimistelijoita, joista muut   
voimistelijat saivat ottaa upeasti    
mallia! Kuva: maijuemiliaphotography 

Lauantaina 12.10.2019 Elixiria Centerillä järjestettiin ensimmäistä kertaa koko perheen         
tapahtuma Syyssäpinät, joissa pääsi kokeilemaan taitojaan mm keppariradalla, airtrackeillä        
tai pomppulinnassa. 

Joukkuevoimistelun kisakatselmus pidettiin 26.10.2019 Kauppi Sports Centerissä. 

Perheiden pikkujouluissa 11.12.2019 juhlittiin liikunnallisesti joulutorttujen, piparien ja glögin         
kera Elixiria Centerillä. 

Vuosi päättyi joulunäytökseen 15.12.2019 Vuores-talolla. 

Tapahtumatiimi päätettiin lakkauttaa vuoden 2019 lopussa ja sen toiminnot sulautettiin          
muiden tiimien toimintaan. 

Sponsorointi ja talkoot 
Ennen kuin seurassamme oli yhtäkään voimistelijaa, tarvitsimme vapaaehtoisvoimia tilojen         
muuntamiseen toiminnalle sopivaksi ja kanveesin rakentamiseen. Yllättävää oli talkoilijoiden         
suuri määrä, mutta moni tiesi jo keväällä haluavansa voimistella seurassamme. Kanveesi           
rakentui talkoovoimin jopa etuajassa. Osaavat talkoolaiset ovat myös säätäneet ilmastoinnin          
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ja lämmityslaitteiston toimintaan sopivaksi. Hallin siivousta on myös hoidettu osittain          
talkoovoimin ja alkusiivous hoitui sen avulla kokonaan. 

Ensimmäisenä toimintavuotena hallitus teki päätöksen että seuran järjestämistä talkoista         
tuotto käytetään olosuhdevelan lyhennykseen. Seuran vanhempia pyydettiin apuun        
talkoilemaan Ilves Ry:n jalkapallo-otteluihin. Tästä seurayhteistyöstä kertyi ennen kaikkea         
hienoja kokemuksia ja yhdessä tekemisen meininkiä, pääsimme suurella joukolla esimerkiksi          
Ratinassa pidettyihin maaotteluihin. Näissä opimme tuntemaan toisiamme paremmin ja         
tavoitteesta saatiin kaikille yhteinen säännöllisellä tiedottamisella tuloksista. Tuloksista        
mainittakoon että talkoisiin osallistui 76 perheestä yhteensä 1036,5 tunnin verran väkeä.           
Ilves on maksanut näistä talkoista 8 € / tunti / henkilö ja yhteensä tuloja kertyi kaudella 8292                 
€. Otimme tavoitteeksi talkoilla 10 000 € kauden aikana, siitä jäimme 1700 € vajaaksi, mutta               
tulos ei ollut pettymys vaan hieno osoitus siitä, että joukossa on voimaa ja meidän seurasta               
löytyy me-henkeä, tahtoa ja joustavuutta. 

Talkootoiminnasta ja joukkueenjohtajista vastasi Mirva Toivonen. 

Sponsorien avulla pyrimme tarjoamaan voimistelijoille paremmat olosuhteet harjoitteluun.        
Sponsorit ovat hankkineet hallille puolapuita ja kanveesista on mahdollisuus ostaa pala           
itselle. Hallin seinällä on kartta, mistä näkee kenelle mikäkin pala kuuluu. Olemme            
kartoittaneet voimistelijoiden vanhempien kontakteja eri yrityksiin ja heidän mahdollista         
kiinnostusta tukea toimintaamme. 

Ensimmäisenä toimintavuotena saimme mukaan sponsoriksi Kvik-keittiöt ja Piruetin.        
Lahdesjärven K-Raudan kauppias lahjoitti hallille imurin. 

Tarkoitus on jatkossa löytää yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme tehdä molempia          
osapuolia hyödyntävää yhteistyötä. 

Sponsoroinnin ja yhteistyökumppanuuksien vastaavana toimi Terhi Kenkkilä. 

Viestintä ja markkinointi 
Viestinnän ja markkinoinnin toimivuudesta    
vastasi Karoliina Nieminen tiiminsä    
kanssa. 

Sisäinen viestintä 

Seuran sisäisen viestinnän työkaluina    
toimivat jäsentietorekisteri Hoika sekä    
hallituslaisten, joukkueenjohtajien ja   
vastuuvalmentajien ylläpitämät  
WhatsApp-ryhmät. Virallisessa jäsenille   
kohdistetussa viestinnässä käytettiin   
pääasiallisesti Hoikan  
sähköpostiominaisuutta ja nopeassa tai    
pienten muutoksien yhteydenpidossa   
WhatsAppia. 
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Elixiria Sport ry:n www-sivusto 

Elixiria Sportin www-sivusto on www.elixiriasport.fi. Sivustoa päivitettiin aktiivisesti uutta         
tietoa tuottaen ja seuran toimintaa esitellen. 

Sosiaalinen media 

Elixiria Sport näkyi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Kanavina käytettiin sekä Facebookia          
että Instagramia. Sosiaalista mediaa käytettiin ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa ja         
seuratoiminnan arjen esittelyssä sekä markkinoinnillisessa merkityksessä. Seuran       
päivitysten lisäksi myös joukkuevoimistelujoukkueet päivittivät ahkerasti omia tilejään        
Instagramissa. 

Talous 
Elixiria Sportin ensimmäinen vuosi oli taloudellisesta näkökulmasta karkeiden arvioiden         
vertaamista toteutumiin. Seuran perustamisvaiheessa oltiin arvioitu tarvittavien       
voimistelijoiden määrää suhteutettuna muun muassa tiloista syntyviin kustannuksiin ja         
muihin kiinteisiin kuluihin. Seura allekirjoitti vuokrasopimuksen Sporty World Oy:n kanssa          
Vehmaisissa sijaitsevasta hallista. 
 
Elixira Sport teki isoja investointeja ottamalla lainaa ja tilaamalla harjoitushallille koko           
lattiapinta-alan peittävän joustoparketin sekä joukkuevoimistelun kilpailumatot sen päälle.        
Investointeja rahoitettiin vuonna 2019 siten, että seuran valmentajat valmensivat joukkueita          
vapaaehtoisesti. Investoinneista saatiin katettua näin noin kaksi kolmasosaa. 
 
Harrasteliikunnan ryhmien hinnat vaihtelivat tuntien pituuksien mukaan 80-135 euron välillä          
sisältäen seuran jäsenmaksun. 
 
Joukkuevoimistelijat maksoivat kesäkauden (3.6.-31.7.2019) harjoittelusta 125-205 euroa       
harjoitusmäärään perustuen. Lisäksi maksettavaksi tuli seuran jäsenmaksu (25 euroa /          
henkilö). 
 
Syksyllä joukkuevoimistelijoiden maksut jakaantuivat kahteen eri osaan - harjoitusmaksuun         
ja toimintamaksuun. Harjoitusmaksulla katettiin harjoittelun kiinteät kulut ja toimintamaksulla         
puolestaan joukkueen toiminnasta (kilpailut, koreografiat, leirit,...) syntyneet kulut. 
 
Harjoitusmaksut syksyllä 2019 
Ikäsarja Joukkue h/vko h/kk kk-maksu  

5-6 Efea 2,5 10 45  

6-8 Estel 4,5 18 80  

8-10 Elinor 6 24 90  

8-10 Elinor Extra 7,5 30 115  

8-10 Elixiria Mini 10 40 150  
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10-12 Eliana 10 40 150  

10-12 Elixiria Kids 10,5 42 155  

12-14 Emilie 5,5 22 85  

12-14 Elisia 7,5 30 115  

12-14 Elixir 12 48 180  

12-14 Elixiria Pre Jr 13 52 195  

14-16 Elixiria Jr 16 64 200  

16-20 Team KN 5,5 22 85  

yli 18 Team KLM 2 8 20 (ei valmentajakuluja) 

yli 25 Team KS 1,5 6 40  

yli 35 Team KK 1,5 6 40  

 
Varainkeruuta seurassa tehtiin pienimuotoisesti tapahtumilla ja seuratuotteiden myymisellä. 
 
Vuoden lopussa seura maksoi valmentajille pienenä korvauksena palkkaa kiitoksena         
tehdystä valmennustyöstä onnistuneen kauden päätteeksi. 

Strategia 2019-2021 
● Jokainen seuran jäsen on tärkeä. 
● Haluamme olla yhdessä toteuttamassa ja ikuistamassa elämyksiä. 
● Elixiria Sport haluaa olla innovatiivinen ja ajantasainen voimisteluseura. 
● Haluamme tuoda liikkujillemme elinvoimaa jokaiseen päivään. 
● Haluamme taata jokaiselle liikkujalle turvallisen paikan harrastaa seurassamme. 
● Elixiria Sportin toiminnasta vastaa ammattitaitoiset ja vastuulliset valmentajat ja 

ohjaajat. 

Arvot 

Elämykset 

Elixiria Sportin yksi tärkeimmistä arvoista on vaalia kaikentasoisten ja -ikäisten liikkujien           
elämyksiä. Ihmisen elämykset säilyvät muistissa koko eliniän ajan, joten haluamme olla           
yhdessä toteuttamassa ja ikuistamassa niitä. Haluamme, että jokainen liikkuja saa kokea           
meillä arkipäivän onnistumisia ja kilpapuolella päästä tavoittelemaan unelmiaan.  

Avoimuus ja yhteisöllisyys 

Jokainen seuran jäsen on meille tärkeä. Haluamme luoda Elixiriaan vahvan ja osallistavan            
seurahengen. Yhteisöllisten tapahtumien, leirien ja treenipäivien ansiosta ME-henki        
vahvistuu seuran kaikkien liikkujien ja toimijoiden välillä. 
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Haluamme pitää seuran tiedottamisen avoimena ja ajantasaisena. Pidämme avointa ja          
rehellistä keskusteluyhteyttä kaikkien osapuolien välillä ehdottoman tärkeänä. 

Ilon kautta ja liikkujan ehdoilla 

Elixiriassa tehdään asiat ilon kautta ja uskomme, että positiivisuus kantaa pitkälle.           
Haluamme tuoda liikkujillemme eloa ja elinvoimaa jokaiseen päivään. 

Haluamme tarjota jokaiselle paikan liikkua ja sopivan ryhmän harrastaa liikkujan omat toiveet            
sekä taito- ja ikätaso huomioiden. 

Tavoitteellisuus ja toiminnan   
kehittäminen 

Elixiria Sport haluaa olla innovatiivinen ja      
ajantasainen voimisteluseura.  Pyrimme   
laajentamaan ja monipuolistamaan   
toimintaamme resurssien ja jäsenmäärän    
lisääntyessä. Haluamme kehittää liikkujiemme    
fyysisiä ominaisuuksia sekä liikunnallisia    
perustaitoja, unohtamatta liikunnan positiivisia    
vaikutuksia psyykkiseen ja sosiaaliseen    
hyvinvointiin. Elixiria Sportissa kehitys näkyy     
liikkujien lisäksi myös kaikkien    
seuratoimijoiden kouluttautumisena sekä   
seuraorganisaation kehittymisenä. 

Haluamme saada seuramme liikkujat    
pysymään mukana seuratoiminnassa pitkään.    
Haluamme olla menestynyt voimisteluseura    
kilpapuolella niin kansallisesti kuin    
kansainvälisestikin ja tarjota jokaiselle    
mahdollisuuden haastaa ja kehittää itseään     
taitotasosta riippumatta. 

Kuva: maijuemiliaphotography 

Laatu ja ammattimaisuus 

Elixiria Sport pyrkii luomaan yhtenäiset suunnitelmat, toimintatavat ja linjaukset koko          
seurassa sekä seuraamaan ja analysoimaan toiminnan tasalaatuisuutta. Haluamme olla         
tietoisia liikkujiemme tyytyväisyydestä toimintaamme ja antaa kaikille mahdollisuuden        
palautteenantoon. 

Elixiria Sportin toiminnasta vastaa ammattitaitoiset ja vastuulliset valmentajat ja ohjaajat.          
Elixiria Sport pyrkii tarjoamaan valmentajilleen ja ohjaajilleen mahdollisuuden        
jatkokouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan laadun ja ammattitaidon ylläpitämiseksi.  
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Terveys ja turvallisuus 

Haluamme edistää koko perheen terveyttä pyrkimällä tarjoamaan kaikenikäisille liikkujille         
monipuolisesti erilaisia harrastusvaihtoehtoja. Haluamme kohdata ihmisen kokonaisuutena      
ja edistää liikkujien kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Haluamme taata jokaiselle liikkujalle turvallisen paikan harrastaa seurassamme.        
Laadukkaiden olosuhteiden sekä ammattitaitoisten seuratoimijoiden avulla edistämme       
turvallista liikkumista. 
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