Lavatanssikerho Sekahaku ry

Vuosikertomus tilikaudelta 1.1.2007-30.4.2008
Itsenäistyminen omaksi ry:ksi
Kerhon toiminta alkoi 10.8.2005 Turun Kansantanssin Ystävät ry:n (myöhemmin TKY) alajaostona
jatkuen vuoden 2007 kesäkuuhun asti. Toiminnan kasvettua haluttiin varmistaa verottajan kanta
toiminnan yleishyödyllisyydestä ja arvonlisäverovelvollisuudesta. 2.5.2007 verottajan antaman
”ohjauksen” mukaan kerhomme toiminta on liiketoimintaa ja laajuutensa johdosta myös alvvelvollista. Verottajan tulkinnan seurauksena TKY antoi, toimintaamme silloin johtaneelle
toimintaryhmälle, toimeksiannon rekisteröityä omaksi ry:ksi. Uuden yhdistyksen
perustamisasiakirja allekirjoitettiin 18.6.2007.
21.10.2007 pidettiin uuden yhdistyksen Lavatanssikerho Sekahaku ry:n hallituksen
järjestäytymiskokous. Patentti ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen säännöt 24.1.2008 ja ne
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.sekahaku.net
Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat ko. päivästä alkaen toimineet:
Matti Mustajärvi
pj
Harri Petäjä
vara pj ja Loimaan aluevastaava
Pirjo Anttio
sihteeri
Erkki Kaitsalmi
controller
Sirkku Vanhanen
kurssivastaava
Helena Feldt
Vakka-Suomen aluevastaava
ja varajäseninä:
Vesa Lukka
Risto Laaksonen
Kaisa Jaakkola
Raija Nieminen
Marita Kajala
Seppo Linkinen
Yhdistyksen kirjanpitäjäksi valittiin Tilitoimisto Jaana Lahti Oy ja tilintarkastajaksi Minna Vieno
varamiehenään Leena Pulkkanen
Tilikauden aikana alkuperäinen toimintaryhmä kokoontui 6 kertaa ja hallitus järjestäytymisestään
alkaen 9 kertaa.

Toiminta-ajatus
Lavatanssikerho Sekahaku on perustettu laajentamaan ja monipuolistamaan lavatanssiharrastusta
Turussa ja lähiseudulla.
Tarkoituksena on toimia aatteellisena yhdistyksenä, joka edistää ja kehittää lava-/
seuratanssikulttuuria, -musiikkia sekä muuta näihin liittyvää suomalaista ja kansainvälistä
seuratanssitoimintaa sekä tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia harrastaa tanssia ja kehittää
tanssitaitojaan. Lisäksi kerhotoiminnalla ja tanssiharrastuksella halutaan edistää osallistujien
fyysistä hyvinvointia, mielenterveyttä sekä sosiaalista vuorovaikutustaitoa.
Yhdistys pyrkii yhteistoimintaan koulujen ja muiden nuorisokasvatusta tekevien tahojen kanssa ja
saamaan siten seuratansseja tunnetuiksi ja laajentamaan seuratanssiharrastusta.
Tavoitteisiin kuuluu myös tapa toimia siten että uusien ihmisten on helppo tulla toimintaan mukaan
eli kynnys olisi mahdollisimman matala.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa voittoa tai muuta välitöntä tai välillistä
taloudellista ansiota. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Toiminta alue
Kuluneella tilikaudella säännöllistä treenitoimintaa järjestettiin:
Turussa, Aurassa, Mynämäellä, Raisiossa, Nousiaisissa, Uudessakaupungissa, Kalannissa ja
Loimaalla.
Kesäkauden pääasiallisena toimintapaikkana oli yhdistyksen ylläpitämä Littoisten lava Kaarinassa.
Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestettiin tanssitreenejä eri puolilla Varsinais-Suomea yhteistyössä
eri tanssijärjestäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jäsenyydet
Yhdistys on Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n jäsen

Jäsenmäärät
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksellä oli 31.12.2006 yhteensä 784 ja 31.12.2007 yhteensä
969. Kasvua 185 henkilöä. Jäsenmäärä ei ole itsetarkoitus, mutta sen kehitys on osoitus toiminnan
tarpeellisuudesta ja kyvystä vastata jäsenten tarpeisiin. Jäsenmäärä 18.8.2008 oli 855.

Treenien osallistujamäärät toiminta kausittain
Kevät 2007
Kesä 2007
Syksy 2007
Kevät 2008

5535 suorituskertaa
4698 suorituskertaa
4093 suorituskertaa
6454 suorituskertaa

Merkittävimmät tapahtumat
Hyväntekeväisyystanssikurssi 21.1.2007
Uudenkaupungin Työväentalolla järjestettiin hyväntekeväisyystanssikurssi lasten ja nuorten
päihteiden ja huumeiden vastaisen työn tukemiseksi yhteistyössä Asennetta.fi yhdistyksen kanssa.
TS tutustumistreenit 10.3.2007
Yhteistyössä Turun Sanomien kanssa järjestettiin lehden kestotilaajille ilmaiset
tutustumistanssitreenit lajeina Cha Cha ja Hidas valssi. Osallistujia oli n. 220
NaisDay 21.3.2007
Sekahaku ry:n miehet kävivät elävöittämässä Turun AKK:n naisten hyvinvointitapahtumaa
Naamiaistanssit 1.4.2007
Hauskat naamiaistanssit järjestettiin Pyrkivän Urheilutalolla. Tanssimenosta ja musiikista vastasi
Timo Rautala ja ohjelmatoimisto Atlas.
Kesäkauden avajaiset Littoisten lavalla 20.5.2007
”Laidunkauden” alkamista juhlisti arviolta 300 tanssijaa.
Synttärit 10.8.2007
Sekahaun 2v. synttäreitä vietettiin Littoisten lavalla tanssin ja ohjelman merkeissä

Lavatanssikisat 11.8.2007
Kilpailussa kisattiin SUSEL lavatanssi Cup:n osakilpailu jossa lajina oli ”Hitaat” eli tanssittiin
musiikkia tulkiten hitaaseen musiikkiin. Täytelajina oli Jenkka kilpailu.
Kisajärjestelyt olivat Sekahaun suurin yksittäinen voimanponnistus kautta koko sen lyhyen
historian. Kisajärjestelyt onnistuivat loistavasti ja saimmekin osallistujilta runsaat kiitokset.
Erityisesti meitä kiiteltiin myös kisapaikan somistuksesta ja uskalluksesta käyttää loppukilpailussa
live-musiikkia, josta vastasi Timo Rautala kumppaneineen.
Kisaajien ja yleisön määrä jäi kuitenkin alle odotusten ja niinpä kisat tuottivat taloudellisesti
tappiota.
Yhdistyksen jäsenet tekivät bussilla yhteisiä tanssiretkiä
31.3.07 Järvenpään Huvikeskukseen, 27.4.07 ja 22.3.08 Esakalliolle
Suuri Tanssiristeily 7.10.2007
Sekahaku järjesti risteilykansalle tanssitreenit Latinobicssä, Wanhassa Tangossa, Cha Cha:ssa ja
Swing Polkassa.
Pikkujoulujuhla 1.12.2007
Ohjelmassa kahvittelua, ohjelmaa ja tietysti myös tanssia.
Uudenvuoden tanssit Pyrkivällä 31.12.2007
Uutta vuotta vastaanotettiin n. 100 hengen voimalla.

Littoisten lava
Yhdistys on vuokrannut Kaarinan kaupungilta Littoisten tanssilavan, kunnostanut sen ja on pitänyt
sitä kesätoimintojen pääasiallisena paikkana. Torstaisin lavalla järjestetään yleiset tanssit ja tanssien
vastuullisen järjestäjänä toimii Timo Rautala ja ohjelmatoimisto Atlas.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit
Mainostoimisto visualnet&print
On tuottanut toteuttanut yhdistyksen kotisivut sekä mainos-/ tiedotusmateriaalin
Timo Rautala ja ohjelmatoimisto Atlas
Järjestämällä jäsenistölle edullisia tansseja sekä Littoisten lavalla että Pyrkivän Urheilutalolla.
Suomen Media & Action
On tarjonnut jäsenistölle edullisia jatko ja konkaritason tanssikursseja, vastavuoroisesti Sekahaku
on mainostanut SMA:n tapahtumia nettisivuillaan ja jäsentiedotteissaan.

Toiminnan käytännön toteutus
Yhdistyksen toimintaa on pyöritetty vapaaehtoisvoimin talkooperiaatteella. Varsinaisia palkkoja ei
toimikauden aikana ole maksettu. Eri toiminnoissa mukana olleille on korvattu todellisia kuluja
tositteiden ja ajopäiväkirjojen pohjalta. Treenien ohjaukset on ostettu itsenäisiltä yrittäjiltä.
Lämpimät kiitokset kaikille toiminnassa mukana olleille me jäsenethän tämän teemme kukin
vuorollaan ja omassa roolissaan. Kokonaisuudessaan kausi oli meille kaikille loistava menestys.
Hallitus

