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Leppävirran Tanssiseura ry:n toimintalinja 
  
  
    
1 Seuran esittely ja toimintalinjan yleiskuvaus 

Leppävirran Tanssiseura ry perustettiin 7.8.1997. Jäseniä on tällä hetkellä noin 
150, jonka lisäksi erilaisille tiiviskursseille osallistuu vuoden aikana 50-70 
harrastajaa. Seura on järjestäytynyt Suomen Tanssiurheiluliittoon. Seurassamme 
noudatetaan Nuori Suomi -pelisääntöjä. 

Tämä toimintalinja esittelee visiomme, tavoitteemme, käytännön 
toimintaperiaatteemme ja organisaatiomme. Toimintalinja toimii käsikirjana, johon 
kaikki seuran jäsenet pääsevät tutustumaan harjoituspaikoissamme ja internet 
sivuillamme. Käsikirja toimii myös oppaana uusille jäsenillemme. 

Toimintalinjaa tullaan päivittämään aina tarvittaessa. Päivityksestä vastaa 
tanssiseuran johtokunta. 

2 Seuran visio  

Leppävirran tanssiseura on tanssiurheiluseura, jossa kaikenikäiset voivat 
harrastaa tanssia omien tavoitteidensa mukaisesti. Tarjoamme laadukasta ja 
pedagogisesti hyvin suunniteltua valmennusta. Kaikki jäsenet ovat meille tärkeitä 
ja tervetulleita.  

Haluamme olla seura, jossa kaikki viihtyvät ja jokainen tuntee itsensä 
hyväksytyksi. Jokaista tanssijaa huomioidaan sekä kannustetaan omien 
tavoitteiden saavuttamisessa. 

3 Eettiset linjaukset 

Toimintamme tärkeimpiä tehtäviä on innostaa lapsia ja nuoria tanssimaan, tarjota 
iloa ja mielihyvää tuottava turvallinen ja monipuolinen harrastus. Kaikille seuran 
jäsenille, ikään, sukupuoleen tai kykyihin katsomatta, tarjotaan mahdollisuus 
osallistua, harjoitella ja harrastaa oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti.  

Lapsille ja nuorille pyritään antamaan tasapuolisesti huomiota seuran 
harjoituksissa. Opettajat antavat myös paljon positiivista palautetta. Vanhempia 
ohjataan kannustamaan ja tukemaan lapsia sekä harjoituksissa että kotona. 
Pyrimme tukemaan lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja haluamme tuottaa 
lapsille oppimisen iloa. 

Toimintamme ei syrji ketään. Uudet jäsenet pyritään heti ottamaan osaksi 
ryhmää. Haluamme tukea ja ohjata harrastuksen alkua niin, että kynnys aloittaa 
harjoittelu on mahdollisimman matala. Pyrimme säilyttämään avoimet ja 
säännölliset keskusteluyhteydet vanhempien, tanssijoiden ja opettajien välillä. 
Seuran opettajilta edellytetään toimivaa yhteistyötä. 
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Edistämme lasten ja vanhempien hyviä käytöstapoja. Koemme tärkeäksi, että 
lasten vanhemmat, ohjaajat, opettajat ja ylemmällä taitotasolla olevat tanssijat 
ovat esimerkkinä nuoremmille. 

Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n 
vahvistamaa antidopingsäännöstöä. 

 
4 Seuran tavoitteet  
 
4.1 Kasvatukselliset tavoitteet  

  
Tavoitteenamme on omalta osaltamme kasvattaa vastuuntuntoisia ja muut 
ihmiset huomioonottavia lapsia, nuoria ja aikuisia. Harjoituksissa ja kaikessa 
kanssakäymisessä noudatamme hyviä käytöstapoja. Osaamme tervehtiä, katsoa 
silmiin, pyytää anteeksi ja suhtautua luontevasti vastakkaiseen sukupuoleen 
sekä erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin. 

Tuemme lapsen terveen itsetunnon kehittymistä ja elämme mukana 
onnistumisen hetkissä. Autamme käsittelemään myös pettymyksiä ja 
epäonnistumista.  

 
4.2 Urheilulliset tavoitteet  
 

Kaikille tanssiurheilun harrastajille annetaan seurassamme mahdollisuus edetä 
omien tavoitteiden mukaisesti tai pelkästään nauttia tanssitunneista ilman 
tavoitteellisuutta. Kaikessa tekemisessä pyrimme säilyttämään tanssin ilon.  

Kannustamme liikkumaan monipuolisesti myös tanssiharjoitusten ulkopuolella 
sekä huolehtimaan lihaskunnosta ja venyttelystä. Korostamme myös päivittäisen 
hyötyliikunnan merkitystä peruskunnon ylläpitämisessä. 

Tavoitteenamme on auttaa jäseniämme kehittymään monella eri tasolla: 
fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti. Pyrimme huomioimaan myös 
yksilölliset tarpeet sekä kasvavien lasten ja nuorten erilaiset kehitysvaiheet. 

 
4.3 Viihtyisän ilmapiirin tavoitteet 
  

 seuran sisällä vallitsee positiivinen ilmapiiri, jossa jokainen tuntee itsensä 
hyväksytyksi ja tasavertaiseksi seuran jäseneksi  

 jokaista tanssijaa arvostetaan riippumatta taitotasosta 

 yhteiset pelisäännöt takaavat harjoitusrauhan ja viihtyvyyden salilla   

 avoin tiedottaminen helpottaa vuorovaikusta jäsenten kesken  
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 vaalimme yhteishenkeä järjestämällä tai olemalla mukana myös muissa 
kuin varsinaisissa harjoittelutoimintaan liittyvissä tapahtumissa 

 pyrimme säilyttämään avoimet keskusteluyhteydet kaikkien kesken 

 tavoitteenamme on avoin ilmapiiri, missä uskalletaan tarvittaessa puhua 
myös vaikeimmista asioista  

 
4.4 Terveellisiin elämäntapoihin ja etiikkaan liittyvät tavoitteet  
 

 harjoituksissa painotetaan terveitä elintapoja ja reilun pelin henkeä  

 tavoitteenamme on luoda tanssin ja kaikenlaisen liikunnan 
harrastamisesta pysyvä, koko iän kestävä elämäntapa 

 kaikki seuran nuorille suunnatut tilaisuudet ovat päihteettömiä 

 lasten harjoitukset sijoitetaan alkuiltaan  

 lapsia ja nuoria informoidaan urheilevan nuoren monipuolisen ravinnon ja 
riittävän unen tarpeesta  

 
4.5 Taloudelliset tavoitteet  

Seuran toiminta on voittoa tavoittelematonta ja pyrimme järjestämään 
ammattitaitoisen valmennuksen niin, että kaikilla halukkailla olisi taloudellinen 
mahdollisuus osallistua siihen. Seuran talouden perustan muodostavat jäsen- ja 
kurssimaksut sekä erilaiset tukirahat. Lisätoimintaa saamme talkootyöllä. 
Saaduilla varoilla kustannetaan salivuokrat, opettajien palkat ja 
kilometrikorvaukset sekä muut toiminnan juoksevat kulut.   

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Kaikki palkat, palkkiot ja km-korvaukset 
maksetaan tilitoimiston kautta. Palkoista perityt ennakonpidätykset ja sotumaksut 
tilitetään kuukausittain verottajalle. Seuralla on kaikki lakisääteiset vakuutukset. 
Veroilmoitus tehdään joka vuosi. Seura ei ole arvonlisäverollinen.  

 
5 Käytännön toimintaperiaatteet   

Leppävirran Tanssiseura ry:n toiminnan perustana on Suomen laki, yhdistyslaki 
sekä seuran omien ja Suomen tanssiurheiluliiton sääntöjen noudattaminen 
kaikessa toiminnassa. 

 
6 Harjoituspaikat  
 

Leppävirran Tanssiseura tanssittaa jäseniään pääasiassa Seurakalliolla 
(Nuorisoseuran talo) sekä Leppävirran lukion salissa. Poikkeustilanteissa 
käytämme myös muita koulujen saleja.  
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7 Organisaatio 
  

Tanssiseuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä. Johtokunnan 
kokoonpano löytyy seuran nettisivuilta. Pyrimme pitämään toiminnassa mukana 
myös nuorisojäsenen, jos nuorista löytyy halukas jäsen. 

  
8 Esitystoiminta  
 

Yrityksillä ja erilaisilla yhteisöillä on mahdollisuus tilata tanssiryhmiä esiintymään 
omiin tilaisuuksiinsa. Joka vuosi järjestetään kevätnäytös, jossa kaikki halukkaat 
saavat esiintyä. Seura ja opettajat kannustavat esiintymään, mutta esiintyminen 
perustuu vapaaehtoisuuteen. Tavoitteena on tehdä tanssiurheilua tunnetuksi ja 
samalla saada esiintymiskokemusta. 
 

9 Ongelmien ratkaisumallit  
  

Ongelmat pyritään ratkaisemaan ennen kuin niistä tulee varsinaisia ongelmia. 
Jos hankaluuksia ilmenee, niille etsitään ratkaisumallia yhdessä oppilaan ja 
vanhempien tai huoltajien kanssa. Tanssiryhmien opettajat pitävät huolta 
tanssituntien järjestyksestä.  
 
Mikäli seuran harjoituksissa tai tilaisuuksissa sattuu loukkaantumisia, 
tanssiseuran välineistössä on ajan tasalla pidetyt ensiapuvälineet saatavilla.  

  
10 Tiedotus  
 

Sisäinen tiedotus hoidetaan jäsenille ja muille tanssista kiinnostuneille 
sähköpostin kautta. Ulkoinen tiedotus hoidetaan kotisivujen ja facebookin 
välityksellä, joskus mainostamme myös julkisilla ilmoitustauluilla. Keskeisimpiä 
ilmoituskanavia ovat paikallislehdet, internet ja facebook. 
  
Tanssiseuran kotisivuilta www.leppavirrantanssiseura.fi löytyy yhteystiedot ja 
kontaktihenkilöt. Lisäksi Seurakalliolla on ilmoitustaulu virallisille tiedotuksille ja 
mainoksille.  
  
Lisäksi levitämme tietoutta tanssiurheilusta olemalla mukana 
yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa ja jakamalla siellä tarkempaa 
tietoa seurasta ja tanssitarjonnasta. 

 
11 Seuran harjoitukset  
  

Harjoituksia järjestetään lajeittain pääsiassa kerran viikossa. Kannustamme 
jäseniämme kuitenkin osallistumaan useampiin lajeihin ja tanssiryhmiin 
tarjoamalla seuraavat ryhmät puoleen hintaan.  
 
Ajantasainen tieto ryhmätarjonnasta sekä maksuista löytyy seuran kotisivuilta 
www.leppavirrantanssiseura.fi 

http://www.leppavirrantanssiseura.fi/
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12 Pelisäännöt  
 
Seurassa on tehty lasten ja nuorten viikkoryhmille sisäiset pelisäännöt, jotka 
tarkistetaan aina kauden alussa. Sovituista asioista annetaan kopio jokaiselle 
lapselle ja oman harjoitussalin seinälle. Palaute sääntöjen toimivuudesta 
pyydetään aina kauden lopussa.  
 
Jokaisen seuran jäsenen tulee noudattaa pelisääntöjä, joilla taataan kaikille  
yhtäläiset oikeudet harjoitteluun ja seuratoimintaan.  

    
Opettajat keskittyvät palautteen antamiseen lapselle positiivisella tavalla  
ulottaen sen myös lapsen kotijoukkoihin. Näin tuetaan kasvatuksellisten 
tavoitteiden toteutumista ja yhteistyötä seuran ja kodin välillä.   
 

13 Palkitseminen  
 

Lapsille järjestetään omat pikkujoulut ja kaikille tanssijoille kevätnäytös, jossa 
pääsee ilmaiseksi tutustumaan muiden lajien harrastajiin ja näkemään heidän 
osaamistaan. Näytöksessä jaetaan harkinnan mukaan tanssijapatsas tai muu 
muistaminen ansioituneille seuratoimijoille tai harrastajille. Kevätnäytöksessä 
jaetaan myös kiitokseksi kaudesta pieni muistaminen kaikille esiintyneille.  
 

14 Suhde yhteistyökumppaneihin  
  

Seura pyrkii pitämään hyvät suhteet eri yhteistyötahoihin. Teemme yhteistyötä 
mm. alueen muiden tanssiseurojen, Leppävirran kunnan, Seurakunnan, Soisalon 
Seudun ja Vesileppiksen kanssa.  
 


