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1 YLEISTÄ
Rauman Dansseor ry toimii Rauman talousalueella ja on Suomen Tanssiurheiluliiton
jäsen. Seura on perustettu v. 1982. Seuran tarkoituksena on kehittää ja tukea
lasten, nuorten ja aikuisten tanssiurheilua ja -harrastusta. Tarkoituksena on myös
edistää tanssiharrastusta ja ylläpitää tanssiurheilua. Lajin tavoitteena on myös
tanssiurheiluvalmentajien ja – tuomareiden lajitaidon ja – tiedon tason ylläpitäminen
ja kehittäminen.

2 SEURAN VISIO
Rauman Dansseor ry:n tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukas,
monipuolinen sekä kasvattava tanssiurheiluharrastusmahdollisuus taitotasoon
katsomatta. Harrastajien kehitystä tuetaan jokaisen yksilöllisen taitotason,
halukkuuden sekä tavoitteiden mukaisesti. Lajin rakenne myös tukee tätä
tavoitetta. Se tarjoaa muun muassa elämyksiä ja kokemuksia omassa ikä- ja
taitotasoluokassa. Seura suuntaa myös harjoittelua näiden luokkien suunnassa.
Rauman Dansseoran lähitulevaisuuden tavoitteena on näkyvyyden lisääntyminen ja
sitä kautta harrastajamäärien lisääminen.
Edellisessä Toimintalinjauksessa haettiin kilpailujen järjestämisellä nostetta lajiin
alueellamme. Neljän kisajärjestämisvuoden jälkeen olemme joutuneet toteamaan,
että kilpailut eivät saavuta raumalaista yleisöä siinä määrässä, tai laajuudessa, että
ne toisivat uusia tanssiharrastajia. Kilpailuihin suunnattu valtava seuratyöponnistus
ei tuota toivottavaa tulosta. Panos-tuotos on ollut tältä kannalta negatiivinen.
Tämän vuoksi olemme päättäneet suunnata seuratyöpanoksen muualle. Seura pyrkii
näkymään raumalaisten nuorten liikuntamahdollistajana. Haemme mahdollisuuksia
tuoda lajia näkyville
- lapsille ja nuorille: koulujen yhteydessä, kuten koulujen teemapäivillä, ottamalla
osaa kerhotarjontaan (mm. Lasten Liike -kerhot), järjestämällä tanssin
peruskursseja.
- aikuisille: Bailatinon avulla tehdään tunnetuksi lajia ja harjoitteluamme,
järjestämällä tanssikursseja
- ottamalla osaa erilaisiin liikuntatapahtumiin
Pyritään myös löytämään yhä edelleen uusia tapoja, joilla innostetaan uusia lajin
harrastajia mukaan toimintaan. Tällä tavoin tavoitellaan seuran jäsenmäärän
kasvattamista.
Tavoitteena on myös kilpaurheilullisen menestyksen nostaminen kansalliselle tasolle.
Tässä tavoitteessa onkin menty valtavasti eteen päin eri ikäluokissa.
2

3 SEURAN EETTISET LINJAUKSET
● Kaikkia lapsia ja nuoria tuetaan ja kannustetaan tasa-arvoisesti
taitotasostaan riippumatta.
● Seuran toiminta on päihteetöntä ja lapsille sekä nuorille korostetaan
terveellisten elintapojen merkitystä. Seura on sisällyttänyt sääntöihinsä
antidoping-pykälän.
● Seuran toiminnassa korostetaan hyviä tapoja, toisen huomioon ottamista ja
suvaitsevuutta.
● Harrastustoiminta tarjoaa iloa, mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia.
Harrastustoiminta tarjoaa myös kokemuksia, miten vastoinkäymiset
kohdataan ja miten niistä voidaan ponnistaa eteen päin.
● Seuran toiminnassa keskeistä ovat myös erilaiset yhteiset tapahtumat, jotka
luovat hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä koko seuran sisälle. Varsinkin
vapaaharjoitustilanteet ovat sosiaalisen kanssakäymisen tilanteita.

4 SEURAN TAVOITTEET
Seuran tavoitteet voidaan jakaa kasvatuksellisiin, urheilullisiin, viihtymiseen ja
ilmapiiriin liittyviin, terveellisiin elämäntapoihin liittyviin, eettisiin sekä
taloudellisiin tavoitteisiin.
.

4.1 Kasvatukselliset tavoitteet
Tavoitteena on, että lapset ja nuoret sisäistävät hyvät käytöstavat ja tietoisuus
omasta toiminnasta ja sen vaikutuksesta ympäristöön selkiintyisi.
Suvaitsevaisuus, toisen huomioon ottaminen sekä kunnioittaminen kuuluvat tärkeänä
osana seuran toimintaan ja niiden merkitystä korostetaan sekä tuodaan
konkreettiseksi osaksi harjoittelua ja valmennusta.
Tavoitteena on, että lapsen ja nuoren luottamus omiin taitoihin kasvaisi.
Kannustamalla ja positiivisella palautteella tuetaan jokaista omien tavoitteiden
mukaisesti ja näin myös tanssijan itsetunto ja positiivinen minäkuva vahvistuu.
Tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat luonnollisen suhtautumisen
vastakkaiseen sukupuoleen. Koska kilpatanssi on pariurheilua, opetellaan
kunnioittamaan toista ja ottamaan huomioon tanssipari hänen omine tapoineen ja
tottumuksineen. Toisaalta opetellaan myös joustavuutta ja yhteisten päätösten
tekemistä myös perheiden kesken.

3

4.2 Urheilulliset tavoitteet
Tavoitteena on, että seura tukee tanssijan/parin urheilullisia tavoitteita,
yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Valmennus tähtää jokaisen yksilöllisen
taitotason kehittymiseen. Harjoittelussa huomioon otetaan fyysiset ja psyykkiset
kehitysvaiheet. Tällä pyritään siihen, että tanssiliikunta kehittää jokaista
kokonaisvaltaisesti niin fyysisellä, psyykkisellä kuin emotionaalisellakin osa-alueella.
Tätä tavoitetta tuetaan seurassamme siten, että valmennus on suunnitelmallista,
yksilön taidot ja tarpeet huomioonottavaa, sekä mahdollisimman monipuolista.
Harjoittelussa pyritään hyödyntämään myös muita lajeja ja tuntien suunnittelussa
otetaan huomioon tanssijan ikä ja taitotaso.
Seuran tavoitteena on tukea ja kannustaa jokaisen kilpailullisia tavoitteita. Pareilla
on vapaa valinta osallistua kilpailutoimintaan. Laadukkaan valmennuksen sekä seuran
tuen puitteissa kaikilla on mahdollisuus edetä kilpailutavoitteissaan itse
asettamaansa päämäärään, josta pari sopii yhdessä valmentajan kanssa pidettävissä
ns. paripalavereissa. Keskusteluun voivat osallistua myös parin vanhemmat; etenkin
lapsi- ja junioriluokan parien kohdalla tämä on erittäin suositeltavaa.

4.3 Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
Seuran toiminnan tavoitteena on luoda seuran sisälle ilmapiiri, jossa jokainen tuntisi
itsensä hyväksytyksi ja tasavertaiseksi jäseneksi. Toiminnan lähtökohtana on, että
jokainen on yhtä tärkeä, ainutkertainen yksilö. Arvostaminen ei saa olla riippuvainen
voittamisesta eikä kilpailumenestyksestä.
Hyvä ilmapiiri saavutetaan avoimella ja kannustavalla toiminnalla. Seurassa pyritään
keskustelemaan ja tiedottamaan toiminnasta ja tavoitteista tasapuolisesti, jotta
asiat eivät jää arvailujen varaan. Tiedottaminen ja toiminta ovat avointa, ettei
syntyisi erillisiä kuppikuntia. Pyritään myös siihen, että ilmapiirissä uskalletaan
sanoa, jos on paha olla.
Valmennuksessa korostetaan fyysisten taitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja,
yhdessä tekemistä ja yhdessä iloitsemista. Tämä saavutetaan mm. järjestämällä
leirejä ja aktiivipäiviä.
Tavoitteena on saada koko perhe mukaan seuran toimintaan. Tavoitteena on myös,
että lapset ja nuoret oppisivat tanssin ja yhteisen tekemisen kautta suhtautumaan
myönteisellä tavalla ympäristöönsä. Aikuisten antama malli on ensiarvoisen tärkeää
myönteisen suhtautumisen kannalta. Näin ollen seuran toiminnan tavoitteena on
myös tavoittaa perheet, jotta he omaksuisivat positiivisen toimintatavan joka
sisältää myönteisiin asioihin keskittymisen sekä toisen perheen tapojen ja
tottumusten kunnioittamisen.
Seuran tapana on kannustaa sekä kiittää niin aktiivisia harrastajia omien taitojen
kartuttamisessa, sekä heidän perheitään seuran yhteisten asioiden hoitamisessa.
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Eräänä esimerkkinä tästä seura jakaa kevätnäytöksessään ”Ryhtipokaalin” yhdelle
lapsi-, tai nuorisoparille esimerkillisestä toiminnasta jollain urheilun osa-alueella
(esim. vuoden tunnollisin harjoittelijapari).
Seura järjestää vuosittain kevätjuhlan ja joulujuhlaan. Juhlien tärkeimpiä
tavoitteita on yhteisöllisyyden kasvattaminen. Yhteiset juhlat antavat perheille
mahdollisuuden tavata toisiaan. Heille tarjoutuu tilaisuus nähdä seuran eri
ikäluokkien tanssijoita ja nauttia huikeista esityksistä. Juhlissa aina myös tulee
yhteistanssi, jossa tanssijat hakevat sukulaisiaan valssiin.
Seuran hallitus huomioi myös kaksi kertaa vuodessa valmentajat pienellä
huomionosoituksella.
Näillä erilaisilla toimilla pyritään lisäämään jokaisen yksilön omaa kehittymishalua ja
ryhmässä viihtymistä.

4.4 Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.
Lapsille ja nuorille kerrotaan alkoholin, tupakan ja huumeiden aiheuttamista
vaaroista ja niiden vaikutuksesta niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin suorituskykyyn.
Koska lapset oppivat mallista, tavoitteena on informaatiolla saavuttaa lasten
vanhemmat, valmentajat ja toimihenkilöt. On tärkeää, että aikuiset ymmärtävät
olevansa vastuussa siitä, millainen päihdekulttuuri siirretään lapsille. Seuran
periaatteena on, että seuran järjestämissä tilaisuuksissa seuran jäsenet tai
vanhemmat eivät esiinny päihtyneenä.
Lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen korostetaan terveellisiä elämäntapoja,
joihin kuuluvat esimerkiksi monipuolisen ravinnon ja riittävän unen merkitys. Nämä
asiat
tulevat
korostetusti
esiin
kilpailuihin
valmistautumisessa
ja
kilpailutapahtumissa.

4.5 Eettiset tavoitteet
Eettisiin tavoitteisiin sisältyvät kaikki edelliset tavoitteet.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena on taata kaikille lapsille, nuorille, aikuisille ja heidän
taustajoukoilleen tasa-arvoinen kohtelu. Tämä sisältää sen, että jokaisella on
mahdollisuus osallistua seuran toimintaan ja valmennukseen tasapuolisesti
taitotasoon katsomatta. Seura kannustaa ja tukee kaikkia jäseniään heidän omissa
tavoitteissaan, tähtäsivät ne sitten kuntotason ylläpitämiseen, harrastustoimintaan
tai taitotason kehittymiseen ja sitä kautta kilpailullisiin tavoitteisiin.

5

4.6 Taloudelliset tavoitteet
Seuran taloudenhoidossa tavoitellaan hyvää tulosvastuullisuutta ja sen tulee
täyttää lain edellyttämät vaatimukset.
Seuran tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen, jotta saadaan riittävästi jäsenja kausimaksumaksuja. Hallitus seuraa talouttaa ja sopeuttaa budjettia tarpeen
mukaan. Tavoitteena on, että jäsen- ja kausimaksut kattavat seuran perustoiminnan.
Tällä tavoin pyritään taloudellisesti takaamaan lapsille, nuorille ja aikuisille laadukas
valmennus mm. käyttämällä valmennuksessa ammattiopettajia.
Seuran toiminnassa tarvitaan myös seuran kaikkien jäsenten yhteistä panostusta
talkootoimintaan ja osallistumista erilaisiin varainhankintakampanjoihin, jotta
seuran talous tukisi tavoitteita. Tanssiurheilukilpailuiden järjestäminen on eräs
tällainen varainhankintakeino, jossa tarvitaan talkootoimintaa ja sillä pyritään
kohentamaan seuran taloutta. Toisaalta usean vuoden kilpailujärjestämistoiminta on
osoittanut, että niiden järjestäminen ei ole seuran tämän hetkisessä tilanteessa
myöskään taloudellisesti kannattavaa. Tästä johtuen kilpailujen järjestämisessä
pidetään toistaiseksi tauko ainakin vuonna 2018 ja 2019.
Seuran toimesta pareille järjestetään harjoituskaudella leirejä ja aktiivipäiviä.
Myös yhteistyösuhde Rauman kaupunkiin pidetään hyvänä.
Seura kannustaa jäseniään monipuoliseen itsensä kehittämiseen kustantamalla heille
toimihenkilö-, valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia mahdollisuuksien mukaan. Näin
seura saa uusia resursseja toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET
Seuran toiminnan perustana ovat käytännön toimintaperiaatteet. Näiden
periaatteiden tulee olla linjassa seuran muiden toimintamallien kanssa. Seuraavassa
on esitelty seuratoiminnan kannalta keskeiset toimintaperiaatteet.

5.1 Osallistumismaksut
Seuran osallistumismaksut koostuvat kahdesta eri osasta; jäsenmaksusta ja
kausimaksusta. Jäsenmaksun vahvistaa vuosittain seuran sääntömääräinen
syyskokous. Kausimaksun suuruudesta päättää seuran hallitus. Maksut pyritään
pitämään kohtuullisella tasolla, joka mahdollistaa harrastukseen pääsemisen
helpoksi.
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5.2 Ryhmien muodostus
Seuran valmennusryhmät muodostetaan pääasiallisesti tanssijan/parin iän ja
taitotason, sekä kulloisenkin parimäärän mukaan. Kilpailevilla pareilla on omat
ryhmänsä. Kaikilla ikätasoilla harrastus aloitetaan ensin alkeisryhmästä.
Alkeisryhmäläiset käyvät läpi F-katselmuksen, jonka jälkeen he siirtyvät
jatkoryhmään. Oikean valmennusryhmän valintaan auttavat ryhmäkuvaukset, jotka
löytyvät seuran kotisivuilta. Ryhmäkuvausten ajantasaisuus tarkennetaan aina
kauden alkaessa. Seuran hallitus muodostaa valmennusryhmät kulloisenkin tilanteen
mukaan. Tavoitteena on, että harrastajat saavat mahdollisimman sopivaa
valmennusta omaan taitotasoonsa nähden mahdollisimman tasapuolisesti. Parit ja
parien vanhemmat voivat myös halutessaan keskustella oikeasta ryhmävalinnasta
opettajan/valmennusvastaavan kanssa.

5.3 Lasten ja nuorten harjoittelu
Seura tarjoaa lapsille ja nuorille ammattilaisvalmentajan ohjattua jatko-opetusta
kerran viikossa. Alkeiskurssit vedetään seuran kokeneiden tanssijoiden voimin.
Valmennus kattaa sekä vakio- että latinalaistanssit.
Ammattilaisvalmennus
tarkoittaa pääasiassa ryhmätuntia. Tämän lisäksi pareilla on mahdollisuus
halutessaan ottaa omakustanteisesti yksityisvalmennusta.
Dansseor on pari vuotta sitten tehnyt valmentajavaihdokset ja nykyisin meillä on
sekä vakioihin ja lattareihin erikoistuneet valmentajat. Tämä vaihdos koettiin
erittäin tärkeänä asiana. Aikaisempi valmennussuhde oli jo yli kymmenen vuotta
vanha ja tämä vaihdos toi tarpeellisen näkökulmien vaihdon.
Valmentajat suunnittelevat tuntien harjoitteet aina ottaen huomioon lasten sekä
nuorten iän ja taitotason. Pitkäaikainen suhde huippuvalmentajien kanssa takaa sen,
että he pystyvät muokkaamaan tanssijoillemme sopivaa ja tehokasta valmennusta.
Tähän Rauman Dansseor pyrkiikin osoittamalla valmentajille arvostustaan.
Tanssiin valmistaudutaan kehon eri aistimuksia hyväksikäyttäen, jotta koko keho
olisi hereillä ja valmiina tanssiin. Asiaa harjoitellaan sekä yksin, että parin kanssa.
Lopussa keräännytään yhteen, jossa valmentajalla sekä lapsilla/nuorilla on
mahdollisuus antaa palautetta tai kysyä, jos jokin asia jäi askarruttamaan mieltä.
Ryhmätuntien lisäksi seura tarjoaa useita mahdollisuuksia omatoimiseen
harjoitteluun vapaaharjoitteluvuoroilla.
Seuran valmentajat kannustavat pareja ottamaan yksityistunteja yksilöllisten
tavoitteiden mukaisesti, sekä osallistumaan kilpailuihin.
Vaikka monet tanssijat tähtäävätkin kilpailuihin ja niitä silmälläpitäen harjoitellaan,
harjoitukset eivät kuitenkaan luo kilpailutilanteita. Harjoituksissa pyritään siihen,
että taito kehittyy kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että tanssijoille kehittyy
omaehtoinen tarve oppia ja kehittyä lajissa. Tähän päästään luomalla
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valmennustilanteet sellaisiksi, joissa vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Näin
ollen harjoitukset eivät muodostu pakonomaisiksi, vaan tilanteiksi, joissa tanssijat
ovat vastuussa itselleen ja ryhmälle omasta suorituksestaan.
Omaehtoisen
motivaation löytyessä kehittyy luonnollinen tarve ja oppia uusia asioita ja taitoja.
Perusryhmävalmennuksen lisäksi seura tarjoaa jokaiselle parille kerran viikossa
järjestettävät practice -harjoitukset. Näiden harjoitusten tavoitteina on simuloida
kilpailusuoritusta. Tarkoituksena on nostaa tanssikuntoa ja pyrkiä tanssimaan omat
kuviot läpi keskeytyksettä. Practisen vetäjänä toimii aina kokenut harrastaja, joka
voi kannustaa pareja ja antaa myös palautetta ja ohjeita. Lasten ja nuorten on
erittäin tärkeää osallistua practice -harjoituksiin, sillä sen avulla tanssirutiini
kehittyy ja omat kuviot tulevat tutuiksi. Practice -harjoituksissa tanssitaan sekä
vakio- että latinalaistanssit. Practicet ovat myös sosiaalisia tilaisuuksia, joissa
tsempataan omaa paria ja muita pareja.
Seura järjestää vuodessa ainakin yhden leirin, joka on vakiintunut loppiaisleiriksi.
Leirien tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia tanssitekniikkaan, parantaa jäsenten
yhteenkuuluvuutta ja kehittää monipuolisesti tanssissa tarvittavia taitoja, sekä
tuoda nautintoa ja iloa.

5.4 Osallistuminen kilpailuihin
Seuran toiminnan periaatteena on, että jokaista paria rohkaistaan ja heille annetaan
mahdollisuus osallistua kilpailuihin. Parit luovat omat kilpailulliset tavoitteensa
yhdessä valmentajien kanssa. Seura ja valmentajat tukevat tavoitteiden
asettamisessa sekä tavoitteisiin pääsemisessä. Kilpailevat parit suunnittelevat
valmentajan ja tarvittaessa vanhempien kanssa kauden aikataulun ja tavoitteet.

5.5 Tiedotus seurassa
Tiedotusvastuu on jaettu seurassa. Nykyisin seura tiedottaa sanomalehdissä,
seuran nettisivuilla, seuran Facebook -sivulla, sosiaalisessa mediassa ja
sähköpostitse. Tiedottaminen jakautuu hallituksen jäsenten välillä tehtävien
mukaisesti.
Seuran viestinnässä pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
● Lisätä seuralaisten tietoa seuran toiminnasta.
● Herättää kiinnostusta ja osallistumishalukkuutta seuran järjestämiin
tapahtumiin.
● Edistää palautteen saamista ja antamista.
● Ohjata seuran jäseniä käyttämään etujaan ja täyttämään velvollisuutensa.
● Luoda avoin ja tiedotusystävällisen ilmapiiri.
● Poistaa epävarmuutta ja luoda turvallisuutta.
Jäsenistölle pyritään tiedottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevista
tapahtumista. Seuran virallisena ilmoituslehtenä on kaupunkilehti Raumalainen.
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Eri yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille tiedotetaan erikseen heitä koskevat
ajan-kohtaiset asiat. Esimerkiksi Suomen Tanssiurheiluliitolle lähetetään vuosittain
tiedot seuran toimihenkilöistä tms. OneDance -ohjelma avustaa seuraa liittoon päin
tiedottamisessa.
Seuran tapahtumien yhteydessä tiedotetaan seuran tulevista toiminnoista. Lisäksi
vanhemmille tiedotetaan esimerkiksi juhlien yhteydessä seuran toiminnasta ja
pääpainona on huomioida seuran uudet jäsenet. Tällöin pyritään henkilökohtaisesti
vastaamaan esille nousseihin kysymyksiin ja keskustelemaan seuran toiminnasta.

5.6 Seuran linja päihteiden käytön suhteen
Seuran järjestämät tilaisuudet ovat päihteettömiä. Jäsenistölle tiedotetaan
päihteiden vaikutuksesta, sekä dopingtietoisuutta pyritään lisäämään ja
päivittämään.

5.7 Talkootyö ja seuratoimijoiden rekrytointi
Jotta seura pystyy järjestämään erilaisia tapahtumia, vaatii se seuraväeltä
talkoohenkeä. Periaatteena on, että talkootyö perustuu jokaisen vapaaehtoisuuteen.
Seura pyrkii kannustamaan talkoisiin osallistumista mm. sillä, että yhteisellä työllä
parannetaan seuran yhteishenkeä ja ilmapiiriä, sekä pystytään taloudellisesti
turvaamaan laadukas valmennus, leiritoiminta sekä mahdollisuus järjestää
kilpailutoimintaa.
Kaikkia seuran jäseniä pyritään aktivoimaan ja etenkin uusia vanhempia toivotaan
aktiivisesti mukaan seuratoimintaan. Tämä edesauttaa myös uusien jäsenten
tutustumista seuran käytäntöihin ja toimintaan.

5.8 Seuratyöntekijöiden kiittäminen
Hallitus pyrkii muistamaan ja kiittämään aktiivisia seuran työntekijöitä. Hallitus
muistaa erilaisten tapahtumien yhteydessä työntekijöitä, jotka omalla panoksellaan
mahdollistivat tapahtuman.

5.9 Esiintymiset
Erilaisilla yhteisöillä ja yrityksillä on mahdollisuus tilata seuran pareja esiintymään
omiin tilaisuuksiinsa. Vaikka seura ja valmentajat kannustavat pareja osallistumaan
niihin, perustuu se kuitenkin vapaaehtoisuuteen. Esiintymisten tavoitteena on tehdä
tanssiurheilua tunnetuksi ja lisätä parien esiintymiskokemusta. Esiintymisillä on
myös kasvattava vaikutus, sillä näin lapset ja nuoret näkevät kuinka omalla
panoksellaan voi vaikuttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
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5.10 Suhde yhteistyökumppaneihin
Rauman Dansseor ry on Suomen tanssiurheiluliiton jäsen, joka taas on WDSF:n
jäsen.
Seura pyrkii pitämään hyvät suhteet yhteistyökumppaneihin tiedottamalla omasta
toiminnastaan ja osallistumalla näiden tarjoamiin palveluihin ja koulutuksiin.
Rauman Dansseor ry:n toiminnan perusteena on Suomen lain, yhdistyslain sekä
Dansseor ry:n ja Suomen Tanssiurheiluliiton sääntöjen noudattaminen kaikessa
toiminnassaan.

5.11 Seuran toimintamuodot
Rauman Dansseor järjestää jäsenistölleen tanssiurheilun alkeis- ja jatkotason
harrastustoimintaa,
tanssia
kuntoilumuotona,
tanssiurheiluvalmennusta
ja
kilpailutoimintaa.
Seuran ammattivalmentajat kuuluvat Suomen tanssinopettajain liitto STOL ry:hyn
ja WDSF:n PD:hen. Seuralla on myös STUL:n koulutuksen läpikäyneitä Nuori-Suomi
ohjaajia,
STUL:n Bailatino-ohjaajia ja Suomen Olympiakomitean koulutuksen
käymiä kerho-ohjaajia.

6 YHTEISET SÄÄNNÖT
Seuramme kaikkien lasten ja nuorten valmennusryhmien kanssa käydään läpi
keskustelu yhteisistä säännöistä. Yhdessä valmentajan kanssa lapset ja nuoret
miettivät, mitkä asiat ovat tärkeitä juuri sen ryhmän kannalta, jotta jokainen voisi
nauttia ja osallistua valmennukseen motivoituneena ja iloisella mielellä.
Hallituksen parissa, keskusteluissa vanhempien ja lasten/nuorten
muodostetaan seuran toimintasääntöjä, joista pidetään kiinni.

kanssa
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7 SEURAN ORGANISAATIO
Seuraa johtaa sen syyskokouksessaan valitsema hallitus, joka vastaa ja huolehtii
seuran talouden ja omaisuuden hoidosta ja seuran hallituskauden aikaisesta
toiminnasta. Hallitukseen kuuluu toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, sekä
kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi
varajäsentä.
Hallitus jakaa sille kuuluvat tehtävät järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus nimeää
keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja voi lisäksi valita
tarpeelliset toimihenkilöt hallituksen ulkopuolelta. Hallituksessa olevien henkilöiden
tehtävistä on laadittu myös yksityiskohtaisempi tehtävälista, jota hallitus
täydentää hallituksen toimintakauden alussa.
Seuran vuosikokoukset pidetään sääntömääräisesti sekä keväällä että syksyllä.
Seuran hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

7.1 Vastuuhenkilöiden toimenkuvat:
Puheenjohtaja:
– Johtaa ja koordinoi seuran toimintaa.
– Vastaa vuosikokouksien järjestämisestä.
– Laatii hallituksen kokouksen esityslistat yhteistyössä sihteerin kanssa.
– Toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana ja kokoonkutsujana.
– Pitää yhteyksiä yhteistyökumppaneihin ja toimii seuran edustajana erilaisissa
tilaisuuksissa.
– Puheenjohtajalla on seuran nimenkirjoitusoikeus.
– Kokoaa seuran toimintalinjan, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset.
Varapuheenjohtaja:
– Toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana puheenjohtajan poissa ollessa.
– Varapuheenjohtajalla on seuran nimenkirjoitusoikeus yhdessä toisen hallituksen
jäsenen kanssa.
Sihteeri:
– Toimii kokoussihteerinä ja kirjoittaa kokouspöytäkirjat.
– Hoitaa seuran erilaisia juoksevia asioita.
– Pitää yhteyttä Tanssiurheiluliittoon.
Rahastonhoitaja:
– Vastaa seuran rahaliikenteestä.
– Maksaa seuran laskut.
– Toimittaa tositteet kirjanpitäjälle.
– Vastaa toiminta- ja muiden avustusten hakemisesta.
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Kirjanpitäjä:
– Vastaa seuran kirjanpidosta.
– Laatii talousarvion seuran hallituksen päätösten pohjalta.
Jäsenvastaava:
– Ylläpitää jäsenrekisteriä (STUL/OneDance).
– Hoitaa jäsen-, kausi- ym. laskutuksen jäseniltä.
– Ylläpitää seuran parikortistoa.
Valmennusvastaava:
– Koordinoi seuran valmennustoimintaa.
– Hoitaa yhteydenotot valmentajiin selvittääkseen kauden valmennustarpeen ja sisällön. Ryhmien ja tuntien organisointi, sekä ryhmäjakojen ja -aikojen suunnittelu
ennen kauden alkua yhdessä valmentajien, hallituksen ja puheenjohtajan kanssa
(syys- ja kevätkaudet).
- Valmennuksesta tiedottaminen, tiedotteiden lähettäminen pareille koskien mm:
– ryhmäjaot
– ryhmien aloitus- ja lopetuspäivämäärät
– mahdolliset valmennuspäivien muutokset ja peruutukset
– Yksityistuntien ajankohtien sopiminen valmentajien kanssa, varaaminen,
aikatauluttaminen ja niistä tiedottaminen. (Sopimukset ammattivalmentajien kanssa
yksityistuntien päivämääristä: keväällä seuraava syyskausi, loppuvuodesta seuraava
kevätkausi)
– Salivastaavalle tiedottaminen valmennuspäivistä ja aikatarpeesta.
– Yksityistunneista salimaksun laskuttaminen tanssijoilta, sekä valmennuslaskujen
tarkistaminen.
– Seuraa valmennusbudjettia ja -toimintaa.
Kilpailuihin ilmoittaja:
– Hoitaa seuran parien kilpailuilmoittautumiset.
Tiedotusvastaava:
– Ylläpitää seuran nettisivuja.
– Pitää yhteyttä lehdistöön ja hoitaa seuran kilpailutulosten lehti-ilmoitukset.
– laatii seuran mainosmateriaalit.
Leikekirjavastaava
– Pitää yllä seuran leikekirjaa.
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Nuorisotoimikunta:
– Toimikunnassa on mukana nuorison jäseniä.
– Toimii linkkinä hallitukseen lasten ja nuorten asioissa.
Esiintymisvastaava:
– Vastaa seuran parien ja ryhmien esiintymisistä.
Salivastaava:
– Vastaa salien varauksista yhteistyössä hallituksen ja Rauman kaupungin kanssa.
Lavatanssivastaava:
– Vastaa lavatanssitoiminnan
yhteydenpidosta hallitukseen.

koordinoinnista,

sekä

tiedottamisesta

Järjestelyvastaava:
- Vastaa juhlien ja leirien yms. tarjoiluista ja tilajärjestelyistä.
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