RIIHIMÄEN TANSSIKLUBI RY

TOIMINTAKERTOMUS 2018

1. YLEISTÄ
Riihimäen Tanssiklubi ry on tanssiurheiluseura, joka on Suomen Tanssiurheiluliiton
jäsenseura. Tämän lisäksi seura on jäsenenä Hämeen Liikunta ja Urheilu järjestössä.
2018 oli seuran 48. toimintavuosi ja jäsenmäärä 31.12.2018 oli 37 jäsentä.
Seuran toimintaa ja taloutta suunnittelee, kehittää ja ylläpitää hallitus, johon kuuluu
puheenjohtajan lisäksi 6-10 varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Seurassa toimii
kaksi valmentajaa sekä noin 20 vapaaehtoistyössä mm. kilpailujärjestelyissä.
Riihimäen Tanssiklubi ry:n tarkoituksena on auttaa, opastaa, edistää ja levittää tanssiurheilu- sekä seuratanssiharrastusta. Toiminta pyritään tarjoamaan useilla sektoreilla lasten ja nuorten liikunnassa, harrasteliikunnassa (aikuisliikunta) sekä kilpaurheilussa.
Toiminnallaan seura haluaa parantaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, sekä
herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää kiinnostusta tanssiurheiluun ja
tanssiliikuntaan.
Seurassa nähdään tärkeänä kunnioittaa jokaisen omista lähtökohdista tanssinharrastamista. Ketään ei painosteta kilpailemiseen. Tavoite on myös tukea ja kannustaa
harrastuksen kautta lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvatusta ja oppimista yhteiskunnan jäseneksi. Yksilöllistä kehittymistä on huomioitu.
Ryhmässä lapsille lajin myötä kehittyy arvokkaita elämätaitoja mm. toisten huomioiminen, myötätunnon kokeminen, tapakasvatus ja onnistumisen kokemukset.
Riihimäen Tanssiklubi ry pyrkii tarjoamaan mahdollisimman laadukasta opetusta
ryhmien tarpeiden mukaisesti. Seurassa pyritään avoimeen ja julkiseen toimintaan.
Seuramme jäsenillä on monenlaista tietotaitoa, jolla on arvokas merkitys seuralle.
Talkootyötä on tehty monella saralla.
Seuran kilpailevia pareja on pyritty tukemaan monipuolisesti kilpaurheiluvalmennuksen eri osa-alueiden keinoin lähtökohtana kunkin parin oma kokemus kilpailutilanteista ja -menestyksestä.
Harrastus- ja kilpatoiminnan lisäksi seura tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuden kouluttautua tanssiurheilukilpailun eri toimihenkilötehtäviin sekä luottamustoimitehtäviä
omassa organisaatiossa tai kilpailujen järjestelyjen yhteydessä.
Toimintamme tavoitteena on ylläpitää jäsenten tarpeita vastaavaa toimintaa mm. kyselyjen, kartoituksien pohjalta ja ottamalla jäsen mukaan kehittämään toimintaa. Arvomaailma ja painopiste toiminnassa on: ”Sen mikä teemme, niin teemme hyvin ammattimaisella otteella kaikilla toiminnan tasoilla”. Mottomme on ”Laatu - toisemme
huomioiden. Jokainen kohtaaminen on tärkeä”.
Seura toimii Riihimäen kaupungin saleissa ja Tanssikoulu M&R Dance Academyn
vuokraamissa tiloissa.

2. KOKOUKSET
Vuoden aikana pidettiin kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokous.
Kevätkokous pidettiin 10.5, paikkana Uramon koulu.
Syyskokous pidettiin 20.11, paikkana Uramon koulu.

3. HALLITUS 1.1.- 31.12.2018
Riihimäen Tanssiklubi ry:n hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa.
3.1 Hallituksen varsinaiset jäsenet
Ylönen-Leino Merja, puheenjohtaja sekä valmennus-, harjoitus- ja koulutusvastaava
Tamlander Tomi, varapuheenjohtaja
Uusitalo Daniel, rahastonhoitaja ja kirjanpito sekä www-sivujen ylläpito
Leino Rauno, valmennus-, harjoitus-, koulutus- ja musiikkivastaava
Lehtonen Jukka, jäsensihteeri ja parikortiston pitäjä, sihteeri
Aarnio Outi
3.2 Varajäsenet
Jussila Tuula, kilpailuihin ilmoittautumiset
Seppo Liisa
Seesteilä Sari
3.3 Edustukset
Seuran valmentajat, kansainväliset alan ammattilaistuomarit Rauno Leino ja Merja
Ylönen-Leino olivat kysyttyjä tuomareita kotimaan kilpailuihin.
Teimme tanssiurheilua tutuksi nuorisolle 5.9.2018 Riihimäen kaupungin harrastemessuilla sekä järjestämällä seuratanssiopetuksen tunnit 12.11. Peltosaaren koulussa ja 14.11. Eteläisellä koululla.
4. TOIMIHENKILÖT
Seuran kirjanpidon on hoitanut Daniel Uusitalo.
Toiminnantarkastajana toimi Pauli Åhman.
Jaakko Isotalo on toiminut internet-sivujen teknisenä yhteyshenkilönä ja sivuston ylläpidosta on vastannut Daniel Uusitalo.
Ammattivalmennus hankitaan alan huippuammattilaisilta. Ryhmävalmennuksista ovat
vastanneet Rauno Leino ja Merja Ylönen-Leino.
Merja Ylönen-Leino on huolehtinut seuran salivuorojen hankinnasta eri kouluilta.
Riihimäen Tanssiklubi ry:n seuratoiminta perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoiseen
talkootyöhön. Seurassa ei ole palkallista henkilökuntaa, joten seuran toimintaan kuuluvia työtehtäviä on pyritty jakamaan kaikille hallituksen jäsenille oman kiinnostuksen
mukaisesti. Tiedotuksesta, markkinoinnista ja kilpailujärjestelyistä vastasi koko hallitus yhteistyössä.

5. TIEDOTUSTOIMINTA
Seurassa on jatkettu rehellistä ja avointa tiedotustoimintaa. Kaikkia pareja on kohdeltu seuran puolelta samanarvoisesti lehtiuutisoinneissa. Kilpailutuloksista tiedottamisesta lehdessä vastasi Daniel Uusitalo.
Tiedotustoiminta on keskitetty sähköpostiin ja nettisivuille, joista on vastannut Daniel
Uusitalo.
Seuran Facebook-profiilin kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Profiilin ylläpidosta vastaavat Annemari Jantunen ja Marianne Korhonen.
Seuran sähköposti posti@riihimaentanssiklubi.fi ohjautuu puheenjohtajan, sihteerin
ja rahastonhoitajan sähköpostiosoitteeseen.

6. TALOUS
Seuran varainhankinta perustuu pääsääntöisesti ryhmä- ja jäsenmaksuihin, kilpailujen järjestämistuloihin sekä kaupungin myöntämään tukeen. Yhteistyö M&R Dance
Academyn kanssa on tukenut seuran taloutta ja aktiivisesti kilpailevien parien harrastamista monissa eri yhteyksissä.
Jäsenmaksut koko vuodelta olivat aikuisilta 50 €/hlö ja alle 16 -vuotiailta 25 €/hlö.
Tilinpäätös osoitti 381,06€ ylijäämää.

7. LAPSI-, NUORISO- JA AIKUISLIIKUNTA
Lavatanssit, Harrastajaryhmät ja Kilpatanssi
Ammattilaisvalmentajat ovat vastanneet seuran tanssiurheilun eli kilpatanssin valmennuksesta sekä lavatanssien ohjauksesta.
Riihimäkeläiset diplomitanssinopettajat Rauno Leino ja Merja Ylönen-Leino ovat vastanneet alkeis- ja jatkokilparyhmien valmennuksesta läpi vuoden sekä vakio- että latinalaistanssipuolella.
Kevään ryhmät:
Nuorten ja aikuisten harrastajaryhmä, vakiot ja latinalaistanssit
Aikuisten E-A -kilparyhmä, vakiot ja latinalaistanssit
Kesän ryhmät:
Aikuisten harrastajaryhmä, lapsilla ja junioreilla osallistumisoikeus
Aikuisten vakiokilpatanssiryhmä, lapsilla ja junioreilla osallistumisoikeus
Aikuisten latinalaiskilpatanssiryhmä, lapsilla ja junioreilla osallistumisoikeus
Syksyn ryhmät:
Nuorten ja aikuisten tanssiharrastuksen alkeis- ja jatkoryhmä, vakiot ja latinalaiset
E-A -kilparyhmä, vakiot ja latinalaistanssit
Leirit
Vakiotanssien kesäleiri järjestettiin 22.- 23.7 Kauppaoppilaitoksen salissa yhteistyössä M&R Dance Academy Oy:n kanssa.

Latinalaistanssien kaikille kilpatanssin harrastaille avoimia leiripäiviä järjestettiin
syyskaudella kolme kertaa: 9.9, 28.10 ja 9.12. Kouluttajana leiripäivissä toimi Mikko
Kaasalainen
Vapaaharjoittelu
Seuran tanssiparien vapaaharjoitteluun on ollut mahdollisuus Uramon koulun (ent.
Kauppaoppilaitoksen) salissa maanantaisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.
Seuran salivuorojen lisäksi Tanssikoulu M&R vuokraamia tiloja on hyödynnetty saliaika tarpeeseen.
Jäsenmaksua vastaan sallittiin muiden seurojen edustusparien käydä seuran vapaaharjoitusvuoroilla harjoittelemassa.
Riihimäki-päivät
Riihimäkipäivät ovat olleet ilmainen ekstra -valmennuspäivä seuran C-A luokan edustuspareille sekä kutsutuille, M&R:n valmennuksessa oleville pareille.
8. KILPAILUTOIMINTA
Riihimäen Tanssiklubi järjesti seurakilpailun Uramon koululla 18.3.2018. Kisajärjestelyt onnistuivat hyvin ja kiitosta saatiin niin yleisöltä kuin osallistuneilta pareilta.
Seuran tanssipari Jere Parviainen - Eedla Parhiala nousi J2D-luokkaan nousupisteiden täytyttyä 4.2. Hämeenlinnan Pivot-kerhon järjestämässä kilpailussa, jonka he
myös voittivat.
8.1 Kansallinen toiminta
Vuoden aikana Riihimäen Tanssiklubi ry oli esillä useissa kilpailuissa. Tanssiklubin
parit saavuttivat seura- ja aluekilpailuissa finaali- sekä palkintosijoja.
8.2 Kansainvälinen toiminta
Kuluneena vuonna seuran jäsenet eivät osallistuneet kansainvälisiin kisoihin ulkomailla.
8.3 Uudet edustusparit (Seurasiirrot)
Kuluneella kaudella ei seuraan siirtynyt kilpailevia pareja.

9. KOULUTUSTOIMINTA
Ammattivalmentajat Merja Ylönen-Leino ja Rauno Leino osallistuivat omalla kustannuksella erityyppisiin lajin ulkopuolisiin koulutuksiin, jotka tukevat parien valmentautumista ja harrastamista tanssiliikunnassa.
Daniel Uusitalo, Kari Hassinen ja Jukka Lehtonen osallistuivat STULn järjestämään
tuloslaskentakoulutukseen 27.5.2018 Helsingissä.
10. VIRKISTYSTOIMINTA
Pikkujoulua ei järjestetty tämän vuoden osalta.

11. MUU TOIMINTA
Tanssipari Jere Parviainen - Eedla Parhiala tanssivat demotansseja sekä esittelivät
tanssiklubin toimintaa yhdessä Annemari Jantusen, Tomi Tamlanderin ja Jukka Lehtonen kanssa Riihimäen harrastemessuilla Urheilutalolla 5.9. Ohjelmassa oli lisäksi
varuste-esittelyä, videoita ja tanssikokeilua.
Riihimäen kaupungin kevään siivoustalkoissa siivottiin seitsenhenkisellä iskujoukolla
klubille osoitettu alue sairaalan risteyksestä 54 -tielle 15.5.2017
12. HUOMIONOSOITUKSET
Joulumuistamiset toteutettiin aiempien vuosien tapaan. Muistettavina olivat hallitus,
siirtoparketin säilöntäpaikan omistaja, toiminnantarkastaja sekä verkkosivujen tekninen vastaava.
13. YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
Seura on tarjonnut mahdollisuuden muiden seurojen pareille osallistua Riihimäellä
ammattilaisvalmentajien tunneille. Valmennustilaisuuksissa on ollut pareja mm. Hämeenlinnasta, Hyvinkäältä, Turusta, Helsingistä ja Lahdesta.
Seuran omat entiset amatöörit nykyiset ammattilaiset Rauno Leino ja Merja YlönenLeino ovat pitäneet yhteyksiä niin Suomen Tanssiopettajainliiton hallitukseen kuin
seura- ja tanssiurheilujaoksiin. Kansainvälisistä kontakteista on myös pidetty huolta.

14. HANKINNAT
Harjoitus- ja kilpailutoimintaa varten on saatu käyttöön uusia CD -levyjä M&R Dance
Academyltä sekä ostettu seuralle omia.

