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TanssiDans ry

Toimintakertomus 2020

Hallituksen katsaus

Suomeen julistettiin poikkeusolot koronapandemian johdosta 13.3.2020. TanssiDans onnistui uudistamaan
seuratoiminnan poikkeusolojen vaatimusten mukaisiksi nopeasti. Suurimpana muutoksena oli seuran
lähiopetuksen siirtäminen Zoom-alustalla tapahtuvaksi etävalmenukseksi. Kesällä 2020 seuran toiminta
jatkui toimintasuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti lähiopetuksena. Syksyllä 2020 seura järjesti
valtakunnalliset kilpailut Kirkkonummella. Kilpailujen järjestäminen aiheutti seuralle runsaasti ylimääräistä
työtä pandemian johdosta tarkkaan noudatettavien terveysturvallisuusohjeiden johdosta. Seuran
perusryhmätunnit jatkuivat lähiopetuksena kesän jälkeen aina marraskuulle asti. Koronapandemiatilanteen
huonontuessa Kirkkonummen kunta keskeytti aikuisten harjoittelun marraskuussa kahdeksi viikoksi.
Hallituksen rajoitusten johdosta seuran varanhankinnan kulmakivenä toiminutta joulunäytöstilaisuutta ei voitu
järjestää. Yksittäisen ryhmien jouluesitykset videoitiin ja ne jaettiin seuran jäsenten nähtäväksi.

TanssiDansin valmentajien saumaton tiimityö ja nopea mukautumiskyky poikkeusoloissa mahdollisti seuran
jäsenille heti ensimmäisestä etävalmennusviikosta lähtien tehokkaan ja laadukkaan etävalmennuksen.
Seuran kehittämän puhelimeen ladattavan Minäpuhe-Appin avulla valmentajan ja valmennettavan välinen
vuorovaikutus jatkui onnistuneesti myös etävalmennuksessa. TanssiDans jakoi aktiivisesti
etävalmennuksesta saamiaan oppeja ja tekemiään opetusvideoita muille seuroille tanssiurheiluharrastuksen
ja seurojen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

TanssiDans sai tilikauden aikana avustuksia Kirkkonummen kunnalta toiminta-avustusta 4.800€, sekä
kohdeavustusta kunnalta 3.684€ sekä Opetus ja Kulttuuriministeriöltä avustusta etä-ja digivalmennuksen
suunnitteluun ja toteutukseen 11.100 €. Lisäksi seura hyvitti lukukausimaksuja perheille, joissa pandemia oli
aiheuttanut taloudellisia ongelmia.

TanssiDansilla on Olympiakomitean myöntämä Tähtiseura-laatuohjeman Tähtimerkki-tunnus lasten ja
nuorten osa-alueella. Seuran tavoitteena on saada Tähtimerkki-tunnus myös aikuisten osa-alueella.
Tähtimerkki-tunnuksiin liittyvä auditointi on sovittu vuoden 2021 alkupuolelle.

Seuran strategisen kehittämisen tueksi vuonna 2020 tehtiin seuratoimintaa koskeva palautekysely.

1. Varsinainen toiminta

Seuran perustehtävä ja toiminnan tarkoitus

Seuran perustehtävänä on edistää tanssiharrastusta ja tanssiurheilua sekä ylläpitää ja kehittää
tanssiurheiluvalmentajien ja -tuomareiden lajitaidon ja -tiedon tasoa. Seura on tavoitteena on kehittää ja
lisätä erityisesti lasten ja nuorison tanssiurheilua ja -harrastusta. Seura toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä
jäsenistölleen tanssiurheilun alkeis- ja jatkotason harrastustoimintaa, tanssia kuntoilumuotona,
tanssiurheiluvalmennusta ja kilpailutoimintaa.

TanssiDans kehittää harrastus- ja valmennustoimintaa siten, että lapsen ja nuoren kasvua tuetaan tiiviissä
yhteistyössä perheen ja myös koulun kanssa. Seura tarjoaa monipuolisen ja kasvattavan
tanssiurheiluharrastuksen lapsille ja aikuisille sekä tukee tanssijoiden elämänkaarimallin mukaista kasvua
harrastuksen kautta. Elämäkaarimallin mukaisessa kasvun tukemisessa seura huomioi harrastajien eri
ikäkausiin ja elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja siirtymävaiheet.

Toimintansa tukemiseksi seura harjoittaa lisäksi varainhankintaa, alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä
järjestää mm. tanssi- ja kulttuuritilaisuuksia.
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Seuran hallitus kokoontui 11 kertaa. Seuran hallituksen muodostivat vuonna 2020:

Harri Antikainen puheenjohtaja
Viki Valanne varapuheenjohtaja
Noora Piili taloudenhoitaja ja turvallisuusvastaava
Maarika Mattheiszen sihteeri
Kati Rantanen tiedotusvastaava (sisäinen viestintä)
Emmi Gustafsson tiedotusvastaava (ulkoinen viestintä)
Ulla Kinnunen tähtiseuravastaava, lapset ja nuoret

Hallituksen nimeämät toimihenkilöt vuonna 2020:

Tiina Urpola-Harjunpää tähtiseuravastaava, aikuiset
Tomi Ronkainen kyselyt seuralaisille
Heidi Mäki Kirkkonummi-päivät
Niina Antikainen kilpailuvastaava
Sanna Aho terveysturvallisuusvastaava

1.1 Harjoitustoiminta

Vuonna 2020 seura järjesti kevät- ja syyskaudella säännöllistä tanssiurheiluvalmennusta viikoittain kaikille
seuran tanssijoille (niin kilpailijoille kuin kunto- ja harrasteliikkujille), vähintään yhden ohjatun
harjoitteluvuoron viikossa sekä tarjosi vapaaharjoitusvuoroja omaa harjoittelua varten. Lisäksi kilpaileville
pareille järjestettiin paripalavereita kaksi-kolme kertaa vuoden aikana parisuunnitelmien toteutumisen
varmistamiseksi. Koronapandemian johdosta valmennus toteutettiin osittain Zoom-alustalla (ajankohtina
13.3.-15.5., 9.11.-22.11.(vain aikuisille) sekä 30.11.-31.12.) Kirkkonummen kunnan sulkiessa koulun salit.

Koronapandemian johdosta seura ei pystynyt järjestämään kaikkia suunnitteluja leirejä. Seura järjesti Absolut
Judging System (AJS)- leirin (8.2.2020), seurakilpailut (9.2.2020), kesäleirin (15.-16.8.2020), minileirin
seuran MuksuMix-jäsenille (3.10.2020), sekä Aktiivipäivä-valmennuspäivän kaikille pareille (31.10.2020).
Seura osallistui leirien kustannuksiin soveltuvilta osin. Aktiivipäivä oli seuran jäsenille maksuton. Leireille
osallistui myös muiden tanssiurheiluseurojen pareja. Leirien yhteydessä pidettiin luentoja myös vanhemmille.
Seura tukee  taloudellisesti seuran omien parien osallistumista maajoukkuetoimintaan.

TanssiDans käynnisti tammikuussa 2019 Lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin hankkeen (myöhemmin
minäpuhe-appi). Minäpuhe-appin tavoitteena on tukea lapsen kasvua tasapainoiseksi sekä positiivisesti
itseensä suhtautuvaksi ihmiseksi, jolla on hyvien vuorovaikutustaitojen ja rakentavan sisäisen puheen avulla
keinoja kohdata haasteita niin harrastuksessa, kilpaurheilussa kuin koti- ja kouluarjessakin. Minäpuhe-appi
otettiin käyttöön vuoden 2019 aikana ja sen kehittäminen jatkui vuonna 2020.

Seuran valmentajina vuonna 2020 toimivat:

tanssiurheiluvalmentajat Harri Antikainen, Niina Antikainen, Helena Ahti-Hallberg, Sami Helenius,
Jutta Helenius

kuntotanssiohjaajat Rainer Harjunpää, Tiina Urpola-Harjunpää
lastentanssiohjaajat Emma-Jemina Liljestrand, Karina Valjakka, Siiri Aho
fysioterapeutti Maija Salminen, Sari Johansson
psyykkinen valmentaja Paula Thesleff
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Harjoitustoiminnan toiminnalliset tavoitteet

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteuma 2020

Järjestetään laadukas
viikoittainen
ryhmätuntivalmennus

Ryhmämäärä

Oppilasmäärä ryhmässä

Laadukas  ja
johdonmukainen
valmennus

Kevät 26 eri ryhmää
Syksy 32 eri ryhmää

10-20 hlö/ryhmä riippuen
ryhmästä

Käytetään koulutettuja
seuran ammattilais- ja
amatöörivalmentajia ja
lisä koulutetaan heitä

Kevät 25 ryhmää
Syksy 25 eri ryhmää

Oppilasmäärä 6-20 hlö/
riippuen ryhmästä

On käytetty koulutettuja
ammattilais- ja
amatöörivalmentajia ja
lisäkoulutettu heitä

Toteutunnut lähi tai
etä-opetuksena.

Mahdollistetaan
paripalaverit valmentajan
kanssa kaikille
kilpaileville pareille
suunnitelmallisuuden
takaamiseksi

Palaverimäärä 80-120 palaveria / vuosi 46 kausipalaveria, 20
lisäpalaveria

Järjestetään muita
valmennustapahtumia

Tapahtumamäärä 4-8 tapahtumaa Ei ollut mahdollista
toteuttaa, korona

Järjestetään ohjattuja
harjoituksia

Harjoitusmäärä 1krt/viikko Toteutunut ohjattuna
harjoituksena seuran
pareille
1 krt/ viikko,toteutettiin
etänä salien
sulkemisten aikana

Aktiivipäivä kaikille
seuran pareille /kevät

Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

7 ryhmää
100 tanssijaa

Ei ollut mahdollista
toteuttaa, korona

Aktiivipäivä kaikille
seuran pareille /syksy

Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

8 ryhmää
120 tanssijaa

5 ryhmää
68 tanssijaa

Ikärileirit kevät Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

3 ryhmää
40 tanssijaa

Toteutui AJS-leirinä

7 ryhmää

103 tanssijaa

Erillisleirit syksy Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

3 ryhmää
40 tanssijaa

1 ryhmää

11 tanssijaa

Starttileiri Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

3-4 ryhmää
60 tanssijaa

Kesäleiri toteutui tänä
ajankohtana. Leirille
osallistui 120 tanssijaa.

Järjestetään kesäleiri
kesäkuussa kaikille
seuran pareille ja
ulkopuolisille

Ryhmämäärä
Tanssijamäärä

8 ryhmää
140 tanssijaa

Leiri elokuussa
7 ryhmää
120 tanssijaa
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Järjestetään
lastentanssipäivä
perheille

Perhemäärä 15 perhettä Ei ollut mahdollista
toteuttaa, korona

Laadukkaan
valmennuksen
takaaminen seurassa

Koulutukset valmentajille 3-4 koulutuspäivää
vuodessa

2 koulutuspäivää

Harjoitustoiminnan talousarvio

TP 2019 TA 2020 TOT 2020 ERO (TA –
TOT)

Tuotot 64 864,50 63 800,00 74 371,50 10 571,50
Kulut -79 999,42 -79 390,00 -93 037,56 -13 647,56
Kulujäämä -15 134,92 -15 590,00 -18 666,06 -3 076,06

1.2 Kilpailutoiminta

Seura järjesti seurakilpailut 9.2.2020, jossa käytettiin UTS - tuomarointijärjestelmää toista kertaa Suomessa.
Lisäksi seura järjesti vuoden aikana valtakunnalliset kilpailut (12.9.2020) Veikkolan koululla. Kilpailujen
järjestämisessä noudatettiin terveysturvallisuusohjeita. Kilpailut onnistuivat hyvin ja seura sai kiitosta
loistavasti järjestetyistä kilpailuista.

Seuran omat parit osallistuvat kotimaan seura- ja aluekilpailuihin, valtakunnallisiin kilpailuihin, GP-, SM- ja
kansainvälisiin kilpailuihin sekä ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin. Seura on tukenut SM-kilpailuihin
osallistuvia pareja.

Seuran parit menestyivät SM-kilpailuissa seuraavasti:

Latin SM Juniori 2. Kaapo Tusa ja Malin Gustafsson
Latin SM Champion 5. Leo Pusa ja Inka Hakomäki
Vakio SM Seniori 2. Juha ja Elina Viemerö
IKM Lapsi 2. 5. Arttu Ainoa ja Ninni Väätänen
10-tanssin SM Champion 3. Emil Hallberg ja Lucy Evans
10-tanssin SM juniorijoukkue 4. TanssiDans

Kilpailutoiminnan toiminnalliset tavoitteet

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteuma 2020

Seurakilpailut Veikkolan
koululla kevät

Osallistujamäärä 100 paria 133 paria

Valtakunnalliset kilpailut
Veikkolan koululla syksy

Osallistujamäärä 100 paria 100 paria

Seuran parien
osallistuminen kotimaassa
järjestettäviin kilpailuihin

Osallistumiskertoja 200 179

Seuran parien
osallistuminen ulkomailla
järjestettäviin kilpailuihin

Osallistumiskertoja 25 7
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Kilpailutoiminnan talousarvio

TP 2019 TA 2020 TOT 2020 ERO (TA –
TOT)

Tuotot 9 876,81 11 500,00 11 687,35 187,35
Kulut -6 477,77 -9 400,00 -6 479,41 2 920,59
Kulujäämä 3 399,04 2 100,00 5 207,94 3 107,94

1.3 Varsinaisen toiminnan muut kulut

Seuran toiminta nojaa suureen määrään vapaaehtoistekijöitä. Seuran toiminnasta vastaa hallitus. Seuran
sisäisen tiedottamisen tärkein kanava on nettisivusto, myClub -järjestelmä sekä jäsenistölle sähköpostitse
lähetettävät tiedotteet. Vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa seuran toiminnasta
ja vastaanotetaan palautetta. Nettisivusto ja sosiaalinen media toimivat seurasta ulospäin suuntautuvan
tiedottamisen kanavana. Lisäksi seura painattaa mainoksia mm. toiminnan näkyvyyden edistämiseksi.
Seuralla on osa-aikainen työntekijä, jonka tehtäviin kuuluu toimistotöiden hoitaminen.

TanssiDans kuuluu Suomen tanssiurheiluliittoon sekä Etelä-Suomen liikunta ja urheilu -järjestöön. Seura
tekee yhteistyötä myös muiden urheilulajien edustajien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteuma 2020
Kirkkonummen
Sanomissa julkaistut
jutut TanssiDansista

Kertamäärä 6 1

Laadukkaan
toimihenkilöiden
toiminnan takaaminen
seurassa

Stul tai Eslun
koulutus

5 koulutus kertaa 16 koulutus
kertaa

Varsinaisen toiminnan muut kulut talousarvio

TP 2019 TA 2020 TOT 2020 ERO (TA –
TOT)

Tuotot 2 800,00 2 800,00

Kulut -9 200,20 -13 400,00 -13 489,31 -89,31
Kulujäämä -9 200,20 -13 400,00 -10 689,31 2 710,69

2. Varainhankinta

TanssiDans ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä aktiivisesti. Uusia ryhmiä keskitetään kasvukeskuksiin
parhaille ajoille. Salivuorojen haussa tehdään yhteistyötä Kirkkonummen kunnan kanssa. Seuran
jäsenmäärä vuoden lopussa oli 409, joista kirkkonummelaisia oli 309.

Vuoden aikana ei järjestetty kevät- ja joulunäytöstä, eikä seuran pareilla ei ollut mahdollista esiintyä
erilaisissa näytöksissä ja tapahtumissa koronapandemian johdosta.

Seura sai  lisäksi avustuksia Kirkkonummen kunnalta seuraavasti: 4.800,00 toiminta-avustus, 1.800,00
kohdeavustus syksyn kilpailuihin ja 1.884,00 koulutusavustus. Opetus- ja Kulttuuriministeriön antoi lisäksi
seuralle 11.100,00 avustuksen digi- ja etävalmennuksen kuluihin. Seura sai seuratuen jatkoa vuonna 2019
alkaneeseen lasten ja nuorten hyvinvointi-hankkeeseen. Vuonna 2020 seura sai 12.000,00 ja siitä käytettiin
vuonna 2020 10.871,36. Lisäksi Säästöpankkisäätiö vuonna 2019 antama avustus 2.000,00 lasten
minäpuhe-appin kehittämiseen käytettiin vuonna 2020.
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Varainhankinnan toiminnalliset tavoitteet

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteuma 2020

Järjestetään kevätnäytös
koko jäsenistölle

Katsojamäärä
Tanssijamäärä

300 hlö
200 hlö

ei ollut mahdollista
toteuttaa, korona

Järjestetään joulunäytös
koko jäsenistölle

Katsojamäärä
Tanssijamäärä

300 hlö
200 hlö

toteutettiin
videotallenteena
mahdollisuuksien
mukaan, korona

Jäsenmäärän lisääminen
uusia ryhmiä
perustamalla

Henkilömäärä 50 uutta jäsentä 104 uutta jäsentä

Varainhankinnan talousarvio
TP 2019 TA 2020 TOT 2020 ERO (TA – TOT)

Tuotot 30 273,24 19 400,00 32 755,36 13 355,36
Kulut -9 241,70 -4 800,00 -3 607,94 1 192,06
Kulujäämä 21 031,54 14 600,00 29 147,42 14 547,42

3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Seura ei ole saanut korkotuottoja pankkitililtä.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan talousarvio

TP 2019 TA 2020 TOT 2020 ERO (TA – TOT)
Tuotot 0,00 20,00 0,00 -20,00
Kulut 0,00 0,00 0,00 0,00
Kulujäämä 0,00 20,00 0,00 -20,00

Liitteenä tuloslaskelma ja tase 2020


