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RAUMAN DANSSEOR RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
YLEISTÄ
Rauman Dansseor ry toimii Rauman talousalueella ja on Suomen
Tanssiurheiluliiton jäsen.
Dansseoran toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja talkootoimintaan.
Tavoitteena on edistää tanssiurheilun harrastamista, tanssikulttuuria ja
lavatanssia, sekä luoda pohja kaikille halukkaille lähteä kokeilemaan
taitojaan kilpailuissa. Parit tekevät seuraamme ja lajia tunnetuksi
tanssimalla erilaisissa tilaisuuksissa, näin he parantavat myös seuramme
taloutta.
Dansseor tukee resurssien mukaan halukkaita tanssinohjauksesta
kiinnostuneita kouluttautumaan seuraohjaajiksi sekä kilpatanssin että
lavatanssin puolella. Korkeatasoisen valmennuksen tarjoamiseksi
kilpaileville pareille ja tanssiurheilun kiinnostuksen lisäämiseksi
seuramme valmennuksesta vastaavat vierailevat ammattivalmentajat.
Sinettiseurahankkeeseen liittyen on laadittu toimintalinja, jonka sisältö
tarkistetaan auditoinnin yhteydessä. Pelisääntökeskustelut käydään
uusien ryhmien kanssa.
SEURATOIMINTA
Seuratoimintaa pyörittää hallitus, joka kokoontuu noin kerran
kuukaudessa. Lavatanssitoiminnasta vastaa lavatanssitoimikunta. Seuran
yleiset vuosikokoukset pidetään maalis- ja lokakuussa.
Jäsenten yhteishenkeä kasvatetaan järjestämällä kevät- ja joulujuhla sekä
pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia seuran jäsenille ja heidän
perheilleen. Kevätjuhlassa palkitaan ansioituneita kilpailijoita ja
seuratyöntekijöitä.
Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien ja kurssien lisäksi järjestetään
tanssiharrastukseen liittyviä erilaisia tapahtumia.
Tiedottamiseen käytetään Raumalainen-lehteä, seuran internet-sivuja
(www.raumandansseor.net), Facebook-sivuja, Instagramia, Whatsupia ja
sähköpostia. Seuralla on myös Youtube-kanava. Lisätään seuran
näkyvyyttä ja tunnettavuutta paikkakunnan lehdissä mahdollisuuksien
mukaan.
Tavoitteena on saada lasten vanhemmat entistä aktiivisemmin tukemaan
seuran toimintaa, jotta lasten ja nuorten edellytykset lajin harrastamiseen
paranisivat.
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VARAINHANKINTA
Seuran tulojen perustan muodostavat jäseniltä perittävät jäsen- ja
kausimaksut sekä kurssimaksut.
Lisärahoitusta hankitaan järjestämällä tilauksesta esiintymisiä erilaisiin
juhlatilaisuuksiin. Pyritään hankkimaan yhteistyökumppaneita
paikkakunnan liike-elämästä.
Haetaan Rauman kaupungin liikuntatoimen toiminta-avustusta sekä
Vakka-Suomen Nuorisosäätiön apurahaa.
KILPATANSSI
Koulutetaan seuran ohjaajia lähettämällä heitä kursseille mm. Nuori
Suomi -ohjaajien kurssit. Kannustetaan ohjaustoiminnassa mukana olevia
hankkimaan lisää koulutusta.
Seura tekee yhteistyötä ammattivalmentajien kanssa.
Seuran vakiovalmennuksesta vastaa tamperelainen Sami Vainionpää,
joka pitää ryhmäpäivät keskiviikkoisin kaksi kertaa kuukaudessa ja antaa
myös yksityistunteja. Vakiovalmennuspäivinä seuran parit on ryhmitelty
taitotasoittain ryhmätunneille: E-C ja B-A.
Seuran nuoria tanssijoita kannustetaan valmistavan juhliin
kilpatanssiesityksiä ja myös show-tanssinumeroita.
Seuramme latinalaistanssien valmennuksesta vastaavat tamperelaiset
Mikko Kaasalainen ja Adrienn Fitori. Mikko ja Adrienn opettavat seuran
ryhmiä maanantaisin kaksi kertaa kuukaudessa, sekä antavat pareille
yksityistunteja. Lattariryhmät jaetaan myös kahteen eri taitotasoryhmään.
Kilpatanssissa annetaan valmennusta myös erillisillä valmennuspäivillä
sekä leireillä.
Ammattivalmentajat ohjaavat tanssijoitamme suunnitelmalliseen
harjoitus- ja kilpailutoimintaan.
Practice Night -tehoharjoitukset pidetään joka viikko kaikille ryhmille.
Vetäjinä toimivat vuorovetovastuulla seuramme tanssiparit. Practiset ovat
lattariryhmäviikoilla keskiviikkoisin ja vakioryhmäviikoilla maanantaisin
klo 18.30 alkaen. Syksystä alkaen ne pidetään keskiviikkoisin.
Seuran parit pääsevät harjoittelemaan omatoimisesti
vapaaharjoitusvuoroille Kortelan koululle maanantaisin ja
keskiviikkoisin (kun ei ole valmennuksia), sekä tiistaisin, perjantaisin ja
sunnuntaisin, sekä Säkylän Lallin koululle lauantaisin ja sunnuntaisin.
Kilpailevat parit osallistuvat tanssikilpailuihin, joita ovat seura-, alue- ja
valtakunnalliset kilpailut sekä aluemestaruus-, ikäkausimestaruus-, SM-,
GP- ja kansainväliset kilpailut.
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Seura pyrkii järjestämään tanssijoilleen leirejä kauden aikana.
Osallistujamäärän lisäämiseksi leireille voivat osallistua myös muiden
seurojen tanssijat. Seuralaisia rohkaistaan osallistumaan myös muiden
seurojen leireille.
Seura ei järjestä toimintavuonna 2018 kilpatanssikilpailuja. Prioriteetiksi
on nostettu uusien tanssijoiden saaminen seuraan ja kaikki liikenevä
seuratyöpanos suunnataan siihen tavoitteeseen. Tavoitteena on aktivoida
mahdollisimman paljon uusia pareja kilpatanssiharrastuksen pariin ja
kilpailemisen aloittamiseen.

LAVATANSSI
Lavatanssitoiminnasta vastaa lavatanssitoimikunta, johon kuuluvat
Johanna Lassila (pj), Taru Salminen, Mauno Kuusisto sekä Pekka
Teerialho. Puheenjohtaja edustaa lavatanssitoimintaa Dansseoran
hallituksen kokouksissa.
Tulevana toimikautena pyritään järjestämään osaksi ohjattuja jaksoja
osallistujien toivomusten mukaisista tanssilajeista. Entiseen tapaan
vuoroja hyödynnetään vapaaseen tanssimiseen, jolloin tanssitaan
pääasiassa kuntoilumielessä sekä harjoitellaan ja kertaillaan muilta
kursseilta opittuja kuvioita yhdessä tai parikohtaisesti.
Kysynnän mukaan pyritään järjestämään lavatanssikursseja niistä
kiinnostuneille tahoille (esim. Rauman OKL).

