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TanssiDans ry
Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys 2018
Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus
Seuran perustehtävänä on edistää tanssiharrastusta ja tanssiurheilua sekä ylläpitää ja kehittää
tanssiurheiluvalmentajien ja -tuomareiden lajitaidon ja -tiedon tasoa. Seura myös kehittää ja lisää erityisesti lasten ja
nuorison tanssiurheilua ja -harrastusta. Seura toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä jäsenistölleen tanssiurheilun
alkeis- ja jatkotason harrastustoimintaa, tanssia aikuisille kuntoilumuotona, tanssiurheiluvalmennusta ja
kilpailutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa varainhankintaa, alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä järjestää tanssiynnä muita kulttuuritilaisuuksia.
Laadintaperiaatteet
Yhdistyksen toiminta koostuu varsinaisesta toiminnasta, jolla pyritään sääntöjen mukaisen perustehtävän ja
tarkoituksen toteuttamiseen sekä varsinaista toimintaa tukevasta varainhankinnasta. Toiminnan johtamisen ja
seurannan mahdollistamiseksi on sekä varsinaiselle toiminnalle että varainhankinnalle määritelty mitattavissa olevat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnallisilla tavoitteilla tarkoitetaan sekä määrällisiä että mahdollisuuksien
mukaan myös laadullisia tavoitteita. Taloudellisilla tavoitteilla tarkoitetaan euromääräisiä tuotto- ja kulueriä sekä
näiden erotusta kulujäämää.
1. Varsinainen toiminta
1.1 Harjoitustoiminta
Toiminta-ajatus
Seuran tavoitteena on tarjota monipuolinen ja kasvattava tanssiurheiluharrastus lapsille ja aikuisille. Erityisenä
visiona on tukea tanssijoiden elämänkaarimallin mukaista kasvua harrastuksen kautta, missä huomioidaan
harrastajien eri ikäkausiin ja elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja siirtymävaiheet.
Seura järjestää kevät- ja syyskaudella säännöllistä tanssiurheiluvalmennusta viikoittain kaikille seuran tanssijoille,
niin kilpailijoille kuin kunto- ja harrasteliikkujillekin. Seura järjestää vähintään yhden ohjatun harjoitteluvuoron viikossa
ja tarjoaa lisäksi tanssijoille vapaaharjoitusvuoroja omaa harjoittelua varten. Seura järjestää kilpaileville pareille
paripalavereita kaksi-kolme kertaa vuodessa parisuunnitelmien varmistamiseksi.
Seura järjestää Cross Over –tapahtumia, joiden tavoitteena on yhdistää seuran valmennusryhmät toimimaan
yhdessä sekä luoda harjoittelukulttuuri, jossa pystytään auttamaan yksilöitä erilaisilla tanssijan poluilla. Tätä
toimintaa tullaan monipuolistamaan jäsenistön ja valmentajien toiveiden mukaan.
Seura järjestää erilaisia leirejä: kevät- ja syyskaudella yhden Aktiivipäivä-valmennuspäivän kaikille pareille,
kesäkuussa useamman päivän kesäleirin kaikille pareille, syyskauden alussa starttileirin kilpaileville pareille,
kevätkaudella ikärileirejä ja syyskaudella erillisleirejä tarpeen mukaan. Seura järjestää myös lastentanssipäivän
perheille vuoden aikana. Leireille pyritään saamaan mukaan kaikki seuran jäsenet ja parien vanhemmat, jotta seuran
toimintaan saadaan enemmän yhdessäoloa ja aktiivisuutta. Leiripäivillä tutustutaan myös muihin lajeihin, jotka
tukevat tanssiurheilua. Muiden tanssiurheiluseurojen pareja kutsutaan leiripäiville. Seura tukee seuran parien
maajoukkuetoimintaa.
Seura jatkaa vuonna 2015 alkanutta monilukutaitohanketta hanketta vuoden 2018 kevään loppuun. Tulot sekä
menot on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa eivätkä enää näy vuoden 2018 talousarviossa:
- Lasten arki- ja harrasteliikuntatottumusten tukeminen monilukutaitomenetelmällä. Hankkeessa 6,7,8 ja 9 vuotiaiden lasten liikunnan kautta pyritään vaikuttamaan koko perheen liikuntatottumuksiin. Hankkeessa
hyödynnetään musiikkiliikunnassa lasten monilukutaitoa monipuolisten sisältöjen parissa viihtymällä, eläytymällä,
ilmaisemalla sekä aktiivisesti osallistumalla ja vaikuttamalla. Hankkeen loppumateriaalin avulla voidaan ottaa
käyttöön vastaavaa toimintaa muissa kouluissa ja kunnissa. Hanke tehdään yhteistyössä Heikkilän koulun ja Jolkbyn
päiväkodin kanssa. Seura hyödyntää saamaansa materiaalia seuran muussa toiminnassa.
Seura on mukana Masalan kisa ry:n ja Kyrkslätt Idrottförening kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa
hankkeessa ”Yhteispelillä enemmän taitoja ja käytännönarvoja”. Hankkeessa tanssijat ja jalkapalloilijat toteuttavat
yhteistoimintaa 8-12 vuotiaiden harjoittelun monipuolistamisessa. Tavoitteena on saada lapsille monipuolisia fyysisiä
sekä sosiaalisia taitoja, jotka eivät rajoitu vain yhden lajin ominaisuuksiin. Tavoitteena on myös kehittää
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valmentajaosaamista yli lajirajojen ja monipuolistaa valmennusta. Hankkeen sisältöä tullaan hyödyntämään myös
kaikille tanssijoille tanssitunneilla sekä seuran valmentajille valmentajakoulutuksissa.
Seura tekee myös yhteistyötä Kirkkonummelaisen lavatanssiseura Tanssin ilon kanssa.

Harjoitustoiminnan toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Järjestetään laadukas
viikoittainen
ryhmätuntivalmennus

Mittari
Ryhmämäärä

Tavoitetaso
Kevät 26 eri ryhmää
Syksy 32 eri ryhmää

Toteuma 2018

Oppilasmäärä ryhmässä

10-20 hlö/ryhmä riippuen
ryhmästä

Laadukas ja
johdonmukainen
valmennus
Mahdollistetaan
paripalaverit valmentajan
kanssa kaikille
kilpaileville pareille
suunnitelmallisuuden
takaamiseksi
Järjestetään erilaisia
Cross Over -tapahtumia
Järjestetään ohjattuja
harjoituksia
Aktiivipäivä kaikille
seuran pareille /kevät

Palaverimäärä

Käytetään koulutettuja
seuran ammattilais- ja
amatöörivalmentajia ja
lisä koulutetaan heitä
80-120 palaveria / vuosi

Tapahtumamäärä

4-8 tapahtumaa

Ryhmämäärä

1krt/viikko

Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

7 ryhmää
100 tanssijaa

Aktiivipäivä kaikille
seuran pareille /syksy
Ikärileirit kevät

Ryhmämäärä
Tanssijamäärä
Ryhmämäärä
Tanssijamäärä
Ryhmämäärä
Tanssijamäärä
Ryhmämäärä
Tanssijamäärä
Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

8 ryhmää
120 tanssijaa
3 ryhmää
40 tanssijaa
3 ryhmää
40 tanssijaa
3-4 ryhmää
60 tanssijaa
8 ryhmää
140 tanssijaa

Perhemäärä

30 perhettä

Koulutukset valmentajille

3-4 koulutuspäivää
vuodessa

Erillisleirit syksy
Starttileiri
Järjestetään kesäleiri
kesäkuussa kaikille
seuran pareille ja
ulkopuolisille
Järjestetään
lastentanssipäivä
perheille
Laadukkaan
valmennuksen
takaaminen seurassa

Harjoitustoiminnan talousarvio
Tuotot
Kulut
Kulujäämä

TP 2016
63 237,00
-94 897,23
-31 660,23

TA 2018
69 360,00
-82 820,00
-13 460,00

TOT 2018

ERO (TA – TOT)
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1.2 Kilpailutoiminta
Toiminta-ajatus
Seura järjestää talkootyöperiaatteella kahdet tanssikilpailut, 12.-13.5.2018 Ikäkausimestaruuskilpailut ja 30.09.2018
aluekilpailut.
Ikäkausimestaruuskilpailut järjestetään Opinmäen koulukeskuksessa, Espoossa. Yhteistyötä tehdään kilpailujen
järjestämisessä Tanssiurheiluseura Blue & White Ry:n ja Tanssiurheiluseura Habanera Ry:n kanssa. Kilpailu on
kaksipäiväinen ja kilpailujen järjestely on jo alkanut vuonna 2017. Kilpailuihin odotetaan 300 paria ja 20 joukkuetta.
30.9.2018 järjestettävät aluekilpailut pidetään Veikkolan koululla.
Seuran omat parit osallistuvat aktiivisesti kotimaan seura- ja aluekilpailuihin, valtakunnallisiin kilpailuihin, GP-, SM- ja
kansainvälisiin kilpailuihin sekä ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin. Seura tukee SM-kilpailuihin osallistuvia pareja.
Kilpailutoiminnan toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Ikäkausimestaruuskilpailut
Opinmäki

Mittari
Osallistujamäärä

Tavoitetaso
300 paria ja 20
joukkuetta

Järjestetään aluekilpailut
Veikkolan koululla

Osallistujamäärä

100 paria

Seuran parien
osallistuminen kotimaassa
järjestettäviin kilpailuihin
Seuran parien
osallistuminen ulkomailla
järjestettäviin kilpailuihin

Osallistumiskertoja

200

Osallistumiskertoja

25

Toteuma 2018

Kilpailutoiminnan talousarvio
Tuotot
Kulut
Kulujäämä

TP 2016
7 217,84
-4 711,07
2 506,77

TA 2018
41 750,00
-57 584,10
14 165,90

TOT 2018

ERO (TA – TOT)

1.3 Varsinaisen toiminnan muut kulut
Toiminta-ajatus
Seuran toiminta nojaa suureen määrään vapaaehtoistekijöitä ja toiminnasta vastaa hallitus. Seuran sisäisen
tiedottamisen tärkeimmät kanavat ovat nettisivusto, myClub -järjestelmä sekä jäsenistölle sähköpostitse lähetettävät
tiedotteet. Vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa seuran toiminnasta ja vastaanotetaan
palautetta. Lisäksi koko jäsenistölle järjestetään palautekysely. Nettisivusto ja sosiaalinen media toimii myös
seurasta ulospäin suuntautuvan tiedottamisen kanavana. Lisäksi seura painattaa mainoksia ja kirjoittaa juttuja
Kirkkonummen Sanomiin niin kilpailumenestyksestä kuin erilaisista tapahtumista. Kirkkonummipäivillä seura esittelee
toimintaansa ja innostaa kirkkonummelaisia tanssin monista mahdollisuuksista. Seura tulee hakemaan seuratukea
palkatakseen toimistotyöntekijän, jonka tehtäviin kuuluu toiminnan kasvattaminen sekä olemassa olevien hankkeiden
jalkauttaminen seuran toimintaan. Lisäksi seura tulee ostamaan kirjanpitopalvelut ulkopuoliselta taholta.
TanssiDans kuuluu Suomen tanssiurheiluliittoon sekä Etelä-Suomen liikunta ja urheilu -järjestöön. Yhteistyötä
tehdään myös muita urheilulajeja edustavien tahojen kanssa.
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Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Kirkkonummen
Sanomissa julkaistut
jutut TanssiDansista
Laadukkaan
toimihenkilöiden
toiminnan takaaminen
seurassa

Mittari
Kertamäärä

Tavoitetaso
6

Stul tai Eslun koulutus

5 koulutus kertaa

Toteuma 2018

Varsinaisen toiminnan muut kulut talousarvio
Tuotot
Kulut
Kulujäämä

TP 2016

TA 2018

-5 937,67
-5 937,67

-13 110,00
-13 110,00

TOT 2018

ERO (TA – TOT)

2. Varainhankinta
Toiminta-ajatus
TanssiDans ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä. Uusia ryhmiä pyritään keskittämään kasvukeskuksiin parhaille
ajoille. Salivuorojen haussa pyritään tekemään hyvää yhteistyötä kunnan kanssa.
Vuoden aikana tullaan järjestämään yksi näytös. Keväällä ei järjestetä kevätnäytöstä ikäkausimestaruuskilpailujen
takia mutta joulukuussa järjestetään jouluinen joulunäytös. Näytökset lisäävät yhtenäisyyttä seuran sisällä ja antavat
tanssijoille lisää esiintymiskokemusta. Näytösten kautta myös vanhemmat pääsevät mukaan toimintaan. Seuran
parit esiintyvät myös muissa näytöksissä ja tapahtumissa.
Varainhankinnan toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Järjestetään joulunäytös
koko jäsenistölle
Jäsenmäärän lisääminen
uusia ryhmiä
perustamalla

Mittari
Katsojamäärä
Tanssijamäärä
Henkilömäärä

Tavoitetaso
300 hlö
200 hlö
50 uutta jäsentä

Toteuma 2018

Varainhankinnan talousarvio
Tuotot
Kulut
Kulujäämä

TP 2016
37 857,46
-4 697,77
33 159,69

TA 2018
16 000,00
-3 400,00
12 600,00

TOT 2018

ERO (TA – TOT)

TA 2018
20,00

TOT 2018

ERO (TA – TOT)

3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Toiminta-ajatus
Seura saa korkotuottoja pankkitililtä.
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan talousarvio
Tuotot
Kulut
Kulujäämä
Liitteenä talousarvio 2018

TP 2016
28,87
-5,83
23,04

20,00

