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Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys 2021 
 
Tässä dokumentissa on kuvattu TanssiDans ry (myöhemmin ”seura”) perustehtävä, visio ja tavoite. Lisäksi 
dokumentissa kuvataan seuran toimintasuunnitelma, tavoiteohjelma sekä talousarvioesitys vuodelle 2021.  
 
1.Varsinainen toiminta 
 
Seuran perustehtävänä on edistää tanssiharrastusta ja tanssiurheilua, sekä ylläpitää ja kehittää           
tanssiurheiluvalmentajien ja -tuomareiden lajitaidon ja -tiedon tasoa. Seura toteuttaa perustehtäväänsä järjestämällä           
jäsenistölleen tanssiurheilun alkeis- ja jatkotason harrastustoimintaa, tanssia aikuisille kuntoilumuotona,         
tanssiurheiluvalmennusta ja kilpailutoimintaa. Seuran tehtävänä on lisäksi kehittää ja lisätä erityisesti lasten ja             
nuorison tanssiurheilua ja harrastusta. 
 
Seuran toiminta koostuu toiminnasta, jolla pyritään sääntöjen mukaisen perustehtävän ja sen tarkoituksen            
toteuttamiseen sekä toimintaa tukevasta varainhankinnasta. Näiden lisäksi seura harjoittaa alaansa liittyvää           
julkaisutoimintaa sekä järjestää tanssi- ja muita kulttuuritilaisuuksia. Seura noudattaa perustehtävän harjoittamisessa           
toimintaa sääteleviä lakeja ja muita yleisiä ohjeistuksia. 
 
Seuran visiona on tukea tanssijoiden elämänkaarimallin mukaista kasvua harrastuksen kautta, missä huomioidaan            
harrastajien eri ikäkausiin ja elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja siirtymävaiheet.  
 
Seuran tavoitteena on tarjota monipuolinen ja kasvattava tanssiurheiluharrastus lapsille ja aikuisille. Tavoitteen            
saavuttamiseksi on määritelty toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joita seurataan ja mitataan järjestelmällisesti.            
Taloudellisilla tavoitteilla tarkoitetaan euromääräisiä tuotto- ja kulueriä ja näiden erotusta kulujäämää . Toiminnallisilla            
tavoitteilla tarkoitetaan määrällisiä ja mahdollisuuksien mukaan laadullisia tavoitteita.  
 
Seuran vuosien 2019-2020 ”Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi” -hanke sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä             
seuratuen kehittämistukea 12000 € vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on tukea tanssijan kasvua tasapainoiseksi,             
positiivisesti itseensä suhtautuvaksi ihmiseksi, jolla on hyvien vuorovaikutustaitojen ja rakentavan sisäisen puheen            
avulla keinoja kohdata haasteita niin harrastuksessa, kilpaurheilussa kuin koti- ja koulu/työarjessakin. Hankeen yksi             
osa on älypuhelimella toimiva tekninen sovellus (Minäpuhe-appi), joka ohjaa ja opettaa tanssijaa selkiyttämään ja              
huomioimaan minäpuhettaan. Hankkeen myötä koulutetaan myös seuran valmentajia psyykkisen valmennuksen          
osaamisessa. Hanke päättyy vuonna 2021.  
 
Koronapandemian aikana seura harjoittaa jatkuvaa vastuullisuutta harjoitustoiminnan paikkojen käytössä ja niitä           
koskevien viranomaisten koronaohjeiden noudattamisessa.  
 
Seura hakee jatkoa Olympiakomitean tähtiseurasinettille lapsille ja nuorille sekä uutta tähtiseurasinettiä aikuisille.            
Tähtiseurasinetteihin liittyvä auditointi suoritetaan alkuvuodesta 2021.  
 
Vuoden 2021 aikana seura jatkaa toiminnan kehittämistä toimeenpanemalla sekä uusia että jo aloitettuja             
kehittämistoimenpiteitä, ylläpitää aktiivista yhteistyötä eri tanssiurheiluseurojen ja muiden alan keskeisten          
sidosryhmien kanssa. 
 
 
 
 
1.1 Harjoitustoiminta 
 
Seura järjestää kevät- ja syyskaudella säännöllistä tanssiurheiluvalmennusta viikoittain kaikille seuran tanssijoille           
(kilpailevat parit, kunto- ja harrasteliikkujat). Tanssijoille on järjestetty vähintään yksi ohjattu harjoitteluvuoro viikossa             
ja vapaaharjoitusvuoroja omaa harjoittelua varten. Kilpaileville pareille järjestetään lisäksi kesäharjoituksia          
salimahdollisuuksien mukaan ja paripalavereita kaksi/kolme kertaa vuodessa laadittujen parisuunnitelmien         
toteutumisen varmistamiseksi.  
 
Seuran toimintaan kuluu myös erilaisten valmennustapahtumien järjestäminen, joiden tavoitteena on yhdistää seuran            
valmennusryhmät toimimaan yhdessä ja auttaa yksilöitä erilaisilla tanssijan poluilla. Tätä toimintaa kehitetään            
jatkuvasti tanssijoiden, valmentajien, sekä jäsenistön toiveiden pohjalta. 
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Seuran toiminnassa korostuu aktiivinen leiritoiminta. Seura järjestää tanssijoille erilaisia leirejä kuten mm.  
- kevät- ja syyskaudella yhden Aktiivipäivä-valmennuspäivän kaikille pareille, 
- kesäkuussa useamman päivän kesäleirin kaikille pareille,  
- syyskauden alussa starttileirin kilpaileville pareille,  
- kevätkaudella ja syyskaudella erillisleirejä tarpeen mukaan, 
- vuoden aikana seura järjestää lisäksi lastentanssipäivän perheille.  
 
 
Seuran leiritoiminnan tavoitteena on, että 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          
tanssiurheiluseurojen välisen yhteistyön ja lajin kehittämiseksi. Seura tukee kilpailevien parien          
maajoukkue-toimintaa. 
 
 
1.1.1 Harjoitustoiminnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 
 
Seura on määritellyt kaksitoista (12) harjoitustoiminnan toiminnallista tavoitetta: laadukas viikoittainen          
ryhmä-tuntivalmennus, paripalaverit valmentajan kanssa kaikille kilpaileville pareille, muiden valmennustapahtumien         
järjestäminen, ohjauttujen harjoituksien järjestäminen, aktiivipäivän järjestäminen syksylle, aktiivipäivän järjestäminen         
kevälle, ikärileirit, erillisleirit, starttileiri, kesäleiri, lastentanssipäivä, laadukkaan valmennuksen takaaminen.  
 
 
Harjoitustoiminta toteutetaan etävalmennuksessa tilanteen vaatiessa. Seuralla on valmiudet siirtyä         
etävalmennukseen.  
 
 
Harjoitustoiminnan toiminnalliset tavoitteet, mittarit, tavoitetaso ja toteuma on kuvattu Taulukossa 1.  
 
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 

 

Mahdollistetaan 
paripalaverit valmentajan 
kanssa kaikille 
kilpaileville pareille 
suunnitelmallisuuden 
takaamiseksi 

Palaverimäärä 80-120 palaveria / vuosi  

Järjestetään muita 
valmennustapahtumia  

Tapahtumamäärä 4-8 tapahtumaa  

Järjestetään ohjattuja 
harjoituksia 

Ryhmämäärä 1krt/viikko  

Aktiivipäivä kaikille 
seuran pareille /kevät 

Ryhmämäärä 
Tanssijamäärä 
 

7 ryhmää 
100 tanssijaa 

 

Aktiivipäivä kaikille 
seuran pareille /syksy 

Ryhmämäärä 
Tanssijamäärä 

8 ryhmää 
120 tanssijaa 

 

Ikärileirit kevät Ryhmämäärä 
Tanssijamäärä 

3 ryhmää 
40 tanssijaa 

 

Erillisleirit syksy Ryhmämäärä 
Tanssijamäärä 

3 ryhmää 
40 tanssijaa 

 

Starttileiri Ryhmämäärä 
Tanssijamäärä 

3-4 ryhmää 
60 tanssijaa 
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Taulukko 1. Harjoitustoiminnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit  
 
 
 
 
1.1.2 Harjoitustoiminnan talousarvio  
 

 
Taulukko 2. Harjoitustoiminnan talousarvio 
 
 
 
1.2 Kilpailutoiminta  
 
Seura järjestää talkootyöperiaatteella kahdet tanssikilpailut, 27.3.2021 valtakunnalliset kilpailut ja seurakilpailut          
(lokakuussa 2021) Veikkolan koululla. Talkooväelle järjestetään vuosittain kiitosjuhla. 
 
Seuran omat parit osallistuvat aktiivisesti kotimaan seura- ja aluekilpailuihin, valtakunnallisiin kilpailuihin, GP-, IKM,             
SM- ja kansainvälisiin kilpailuihin sekä ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin. Seura tukee SM-kilpailuihin osallistuvia            
pareja. Seuran parit osallistuvat myös IKM ja SM joukkuekilpailuihin. 
 
 
1.2.1 Kilpailutoiminnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 
 
Seura on määritellyt neljä (4) kilpailutoiminnan toiminnallista tavoitetta: seurakilpailut Veikkolan koululla,           
Valtakunnalliset kilpailut, seuran parien osallistuminen kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin ja seuran parien           
osallistuminen ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin.  
 
Kilpailutoiminnan toiminnalliset tavoitteet, mittarit, tavoitetaso ja toteuma on kuvattu Taulukossa 3.  
 

 
Taulukko 3. Kilpailutoiminnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit  
 
 

Järjestetään kesäleiri 
kesäkuussa kaikille 
seuran pareille ja 
ulkopuolisille 

Ryhmämäärä 
Tanssijamäärä 
 

8 ryhmää 
140 tanssijaa 
 

 

Järjestetään 
lastentanssipäivä 
perheille  

Perhemäärä 15 perhettä  

Laadukkaan 
valmennuksen 
takaaminen seurassa 

Koulutukset valmentajille 3-4 koulutuspäivää 
vuodessa 

 

 TP 2019 TA 2021 TOT 2021 ERO (TA – TOT)  
Tuotot 64 864,50 69 400,00   
Kulut -79 999,42 -82 790,00   
Kulujäämä -15 134,92 -13 390,00   

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteuma 2020 
Valtakunnalliset kilpailut 
Veikkolan koululla kevät 

Osallistujamäärä 100 paria 
 

 

Seurakilpailut Veikkolan 
koululla syksy 

Osallistujamäärä 100 paria  

Seuran parien 
osallistuminen 
kotimaassa 
järjestettäviin kilpailuihin 

Osallistumiskertoja 200  

Seuran parien 
osallistuminen 
ulkomailla järjestettäviin 
kilpailuihin 

Osallistumiskertoja 25  
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1.2.2 Kilpailutoiminnan talousarvio  
 

 
Taulukko 4. Kilpailutoiminnan talousarvio  
 
 
1.3 Varsinainen toiminta 
 
Seuran toiminta nojaa suureen määrään vapaaehtoistekijöitä. Seuran 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 mm. kilpailumenestyksestä ja            
erilaisista tapahtumista. Kirkkonummipäivillä seura esittelee toimintaansa ja innostaa kirkkonummelaisia tanssin          
monista mahdollisuuksista. Seura ostaa kirjanpitopalvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta.  
 
TanssiDans kuuluu Suomen tanssiurheiluliittoon sekä Etelä-Suomen liikunta ja urheilu -järjestöön. Yhteistyötä           
tehdään myös muita urheilulajeja edustavien tahojen kanssa. 
 
 
1.3.1 Varsinaisen toiminnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 
 
Seura on määritellyt kaksi (2) toiminnallista tavoitetta: Kirkkonummen Sanomissa julkaistut jutut TanssiDanssista, ja             
laadukkaan toimihenkilöiden toiminnan takaaminen seurassa.  
 
Toiminnalliset tavoitteet, mittarit, tavoitetaso ja toteuma on kuvattu Taulukossa 5.  
 

 
Taulukko 5. Varsinaisen toiminnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 
 
 
1.3.2 Varsinaisen toiminnan muut kulut talousarvio 
 

 
Taulukko 6. Varsinaisen toiminnan muut kulut talousarvio 
 
 
 
 
 
 

 TP 2019 TA 2021 TOT 2021 ERO (TA – TOT)  
Tuotot 9 876,81 7 000,00   
Kulut -6 477,77 -8 400,00   
Kulujäämä 3 399,04 -1 400,00   

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteuma 2020 
Kirkkonummen 
Sanomissa julkaistut 
jutut TanssiDansista 

Kertamäärä 6  

Laadukkaan 
toimihenkilöiden 
toiminnan takaaminen 
seurassa 

Stul tai Eslun koulutus 5 koulutus kertaa  

 TP 2019 TA 2021 TOT 2021 ERO (TA – TOT)  
Tuotot     
Kulut -9 200,20 -13 400,00   
Kulujäämä -9 200,20 -13 400,00   
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2. Varainhankinta  
 
Seura pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä. Uusia ryhmiä pyritään keskittämään kasvukeskuksiin parhaille ajoille.           
Salivuorojen haussa pyritään tekemään hyvää yhteistyötä kunnan kanssa.  
 
Vuoden aikana tullaan järjestämään kaksi näytöstä, keväällä kevätnäytöksen ja joulukuussa joulunäytöksen.           
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. 
 
 
2.1.1 Varainhankinnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 
 
Seura on määritellyt kolme (3) varainhankinnan toiminnallista tavoitetta: kevätnäytöksen järjestäminen jäsenistölle,           
joulunäytöksen järjestäminen jäsenistölle, jäsenmäärän lisääminen uusia ryhmiä perustamalla.  
 
 
Varainhankinnan toiminnalliset tavoitteet, mittarit, tavoitetaso ja toteutuma on kuvattu taulukossa 7.  
 

 
Taulukko 7. Varainhankinnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 
 
 
2.1.2 Varainhankinnan talousarvio 

 
Taulukko 8. Varainhankinnan talousarvio  
 
 
3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
 
Seura saa korkotuottoja pankkitililtä. 
 
3.1.1 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan talousarvio 
 

Taulukko 9. Sijoitus. ja rahoitustoiminnan talousarvio  
 
 
 
Liite 1: Talousarvio 2020 

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteuma 2020 
Järjestetään kevätnäytös 
koko jäsenistölle 

Katsojamäärä 
Tanssijamäärä 

300 hlö 
200 hlö 

 

Järjestetään joulunäytös 
koko jäsenistölle 

Katsojamäärä 
Tanssijamäärä 

300 hlö 
200 hlö 

 

Jäsenmäärän lisääminen 
uusia ryhmiä 
perustamalla 

Henkilömäärä 50 uutta jäsentä  

 TP 2019 TA 2021 TOT 2021 ERO (TA – TOT)  
Tuotot 30 273,24 20 100,00   
Kulut -9 241,70 -4 300,00   
Kulujäämä 21 031,54 15 800,00   

 TP 2019 TA 2021 TOT 2021 ERO (TA – TOT)  
Tuotot 0,00    
Kulut 0,00    
Kulujäämä 0,00 

    


