
Lavatanssikerho Sekahaku ry 
 
Vuosikertomus tilikaudelta 1.5.2008-30.4.2009 
 
Kerhon toinen itsenäisenä yhdistyksenä toimittu tilikausi 
 
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 alv-
velvollista. Verottajan tulkinnan seurauksena TKY antoi, toimintaamme silloin johtaneelle 
toimintaryhmälle, toimeksiannon rekisteröityä omaksi ry:ksi. Uuden yhdistyksen 
perustamisasiakirja allekirjoitettiin 18.6.2007. 
Ensimmäinen tilikautemme oli pidennetty 1.1.2007-30.4.2008. Nyt käsiteltävä toinen tilikausi on 
ensimmäinen ns. säännönmukainen tilikausi. 
 
Vuosikokous 
Kerhon vuosikokous pidettiin 24.8.2008 Littoisten lavalla. Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 
mukaiset asiat kuten hallituksen laatiman toimintakertomuksen ja tilien hyväksymien, vahvistettiin 
tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Sirkku Vanhanen, Erkki Kaitsalmi ja Matti Mustajärvi valittiin 
uudelleen hallitukseen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Vesa Lukka, Risto Laaksonen, Raija 
Nieminen, Marita Kajala, Seppo Linkinen ja Katja Rintala.  
 
Hallitus 
Hallitus järjestäytyi välittömästi  vuosikokouksen jälkeen, 24.8.2008 klo 14.05, sopien 
seuraavanlaisesta työnjaosta: 
-puheenjohtaja Matti Mustajärvi 
-varapuheenjohtaja Harri Petäjä 
-sihteeri  Pirjo Anttio 
-controller  Erkki Kaitsalmi 
-treenivastaava Sirkku Vanhanen 
-aluevastaavat Helena Feldt, Vakka-Suomi 
  Harri Petäjä , Loimaan seutu 
 
Hallitus jatkoi järjestäytymistään 2.9.2008 klo 18.00  
-arvottiin varajäsenten ensisijaisuusjärjestys:  
1. Raija Nieminen 
2. Katja Rintala 
3. Risto Laaksonen 
4. Marita Kajala 
5. Vesa Lukka 
6. Seppo Linkinen 
-nimettiin hallituksen muut toimielimet. 
-talousvaliokunta: Erkki Kaitsalmi, Raija Nieminen ja Matti Mustajärvi 
-huvitoimikunta: Helena Feldt 
-Turku 2011 projekti Anne Venho projektisihteerinä ja Matti Mustajärvi 
-erityisneuvonantajaksi ja puheenjohtajan tueksi nimettiin Markku Niemelä 
 
Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana yhteensä 9 kertaa. 



Yhdistyksen kirjanpitäjäksi valittiin Tilitoimisto Jaana Lahti Oy ja tilintarkastajaksi Minna Vieno 
varamiehenään Leena Pulkkanen. 
 
 
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, Maskussa, Kaarinassa, Uudessakaupungissa 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. 
Myös Englannin kielellä, yliopiston kampus alueella, toimiva SODA Club vakiinnutti toimintansa. 
 
Jäsenyydet 
Yhdistys on Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n jäsen. 
 
Jäsenmäärät 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksellä oli 31.12.2007 yhteensä 969 ja 31.12.2008 yhteensä 
1033. Kasvua 64 henkilöä. Jäsenmäärä ei ole itsetarkoitus, mutta sen kehitys on osoitus toiminnan 
tarpeellisuudesta ja kyvystä vastata jäsenten tarpeisiin.  
 
Omien treenien osallistujamäärät toiminta kausittain 
Kesä  2008 115 treenikertaa joissa yhteensä 4473 osallistujaa 
Syksy 2008 236 treenikertaa joissa yhteensä 6230 osallistujaa 
Kevät 2009 304 treenikertaa joissa yhteensä 8627 osallistujaa 
Yhteensä 655 treenikertaa joissa yhteensä            19330 osallistujaa = 29,5 osallistujaa/treeni 
 
Vastaavana aikana ed. kaudella 421 treenikertaa, 15245 osallistujaa = 36.2 osallistujaa/treeni 
Eri tehtävien hoitamiseen on tilikauden aikana osallistunut 107 talkoo-/vapaaehtoistyön tekijää. 
Tehtyjen työtuntien määrää ei ole tilastoitu. 
 
Oikaisuvaatimus verottajalle 
Toimiessamme vielä TKY:n alajaostoja saimme verottajalta ohjeistuksen jonka mukaan 
toimintaamme ei pidetä yleishyödyllisenä jolloin olemme toiminnastamme sekä tulo- että 



arvonlisäverovelvollisia. Hallitus on antanut konsulttiyritys KPMG:lle toimeksiannon laatia 
muutoshakemus verottajan päätökseen.  
Merkittävimmät tapahtumat 
 
Littoisten lavan kevättalkoot 10.5.2008 
Laitettiin lava kesäkuntoon, siivottiin sisältä ja ulkoa, poistettiin ikkunaluukut ja pestiin ikkunat, 
maalattiin ja ”paklattiin”. 
 
Sekahaku aktiivien laivaristeily 17.5.2008 
Eri tehtävissä toimineiden aktiivien virkistys ja neuvottelupäivä bignig risteilynä Turku – 
Maarianhamina – Turku. Mennessä Siljan Festivalilla ja tullessa Europalla. 
 
Lavakauden Avajaiset 22.05.2008 
Jäsenille ilmaiset, ”laidunkauden” avajaistanssit Littoisten lavalla. 
 
Lasten tanssileiri 9-12.6.2008 
YOUNG DANCERS tanssileiri Littoisten lavalla.  
 
Kehonhallinnan peruskurssi 30.6 ja 1.7. 2008 
Jäsenille ilmainen kevytpilates pohjainen kehonhallintakurssi Littoisten lavalla. Vetäjänä Satu-Elina 
Laamanen. 
 
Synttärit 7.8.2008 
Sekahaun 3v. synttäreitä vietettiin Littoisten lavalla tanssin ja ohjelman merkeissä. 
 
Ulkomaalaisia vieraita 15.8.2008 
Pietarin Turku-Seura oli vierailulla turussa ja heille järjestettiin opetusta Suomalaisesta 
lavatanssitoiminnasta, lavatanssietiketistä ja Suomalaisesta Tangosta. Opetuskielinä Suomi, Venäjä 
ja Englanti. 
 
Vuosikokous 24.8.2008 
Lavatanssikerho Sekahaku ry:n sääntömääräinen vuosikokous Littoisten lavalla. 
 
Killin Markkinat 30.8.2008 
Esiinnyttiin ja esiteltiin kerhon toimintaa Raisiossa Killin Markkinoilla. Ensisijaisena tavoitteena oli 
markkinoida uutta treenipaikkaa, Huhkotaloa, Raisiolaisille. 
 
Syksyn Suuri Tanssiristeily 5-6.10.2008 
Sekahaku osallistui suurella joukolla ja lisäksi ohjaajat osallistuivat tanssikurssien järjestämiseen.  
 
Sekahaku Aktiivien ideointipäivä 12.10.2009 
Keskustelu ja ideointipäivä Huhkotalolla. 
 
Tanssin huumaa Linnanmäellä ym. 1.11.2008 
Tanssiretki Tanssiliittojen SUSEL, STUL ja FDO Tanssin Huumaa tapahtumaan ja paluumatkalla 
tanssittiin Martti Metsäkedon orkesterin tahdissa Lohjan Tanhuhovissa. 
 
SODA Clubin pikkujoulut 24.11.2008 
SODA Club järjesti omat pikkujoulut S-Osiksella, soittamassa Sohon Torwet. 
 



Koko kerhon Pikkujoulujuhla 29.11.2008 Mynämäen Työväentalolla 
Ohjelmassa kahvittelua, ohjelmaa ja tietysti myös tanssia. 
 
Suomi Viihteen Suurtapahtuma 5.12.2008 
Sekahaku välitti jäsenilleen tapahtumalippuja edullisesti ja osallistui myös ohjelman tuottamiseen 
järjestämällä juhlakansalle intensiivikursseja tapahtuman yhteydessä. 
 
Tanssiretki Harjavaltaan 14.2.2009 
Ystävänpäivän kosioretki Harjavaltaan V2:n lavalle jossa järjestettiin myös Rumba-kurssi ennen 
tanssien alkua. Illan orkesterina toimi Pekkaniskan Pojat. Pojat olivat kiitettävällä innolla mukana 
myös Rumba-kurssilla. Mukana 90 kerholaista. 
 
Kevään Suuri Tanssiristeily 19-20.4.2009 
Sekahakulaiset olivat mukana suurella joukolla ja ohjaajat osallistuivat tanssikurssien 
järjestämiseen ja jakoivat esitteitä yleisölle. 
 
Ammattilaisvierailijoita 
Kauden aikana jäsenistölle oli tarjolla myös vierailevien tähtien opetusta ja ohjausta. Vieraina 
kävivät mm Eija Puranen, Kimmo Luukkonen, Pirjo ja Tommi Koivula sekä Marja Hietanen ja Aki 
Uppa. 
 
Littoisten lava 
Yhdistys on vuokrannut Kaarinan kaupungilta Littoisten tanssilavan, kunnostanut sen ja on pitänyt 
sitä kesätoimintojen pääasiallisena paikkana. Torstaisin lavalla järjestettiin yleisiä tansseja ja 
tanssien vastuullisen järjestäjänä toimi Timo Rautala ja ohjelmatoimisto Atlas. 
 
Tärkeimmät yhteistyökumppanit 
 
Mainostoimisto Visual Net & Print 
On tuottanut ja 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 
 
 


