
Lavatanssikerho Sekahaku ry 

 

Vuosikertomus tilikaudelta 1.5.2009-30.4.2010 
 

Kerhon kolmas 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. 

 

Vuosikokous 

Kerhon vuosikokous pidettiin 30.08.2009 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 Helena Feldt ja Harri Petäjä valittiin uudelleen ja Vesa Lukka  

uutena hallitukseen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Pirjo Anttio, Risto Laaksonen, Raija 

Nieminen, Anneli Etelävirta, Seppo Linkinen ja Anne Venho.  

 

Hallitus 

Hallitus järjestäytyi välittömästi  vuosikokouksen jälkeen, 30.08.2009 klo 14.10, sopien 

seuraavanlaisesta työnjaosta: 

-puheenjohtaja Matti Mustajärvi 

-varapuheenjohtaja Harri Petäjä 

-sihteeri  Anne Venho 

-controller  Erkki Kaitsalmi 

-aluevastaavat Helena Feldt, Vakka-Suomi 

  Harri Petäjä, Loimaan seutu 

Nimettiin hallituksen muut toimielimet 

-talousvaliokuntaan Erkki Kaitsalmi, Raija Nieminen ja Matti Mustajärvi 

-huvitoimikuntaan Anne Venho, (koollekutsuja) Anneli Etelävirta ja Helena Feldt 

-jäsenrekisterin hoitajaksi Minna Vieno 

 

Hallitus jatkoi järjestäytymistään 20.09 jolloin  arvottiin varajäsenten ensisijaisuusjärjestys:  

1. Anneli Etelävirta 

2. Anne Venho 

3. Pirjo Anttio 

4. Raija Nieminen 

5. Risto Laaksonen 

6. Seppo Linkinen 

 

Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana yhteensä 11 kertaa. 

Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut Tilitoimisto Jaana Lahti Oy ja tilintarkastajana Minna Vieno 

varamiehenään Leena Pulkkanen. 

Lavaisäntänä Littoisten lavalla toimi Vesa Lukka. 

 

 



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 

sekä 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, 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. 

Ensisijaisesti englannin kielellä toimiva SODA Club siirtyi yliopiston kampus alueelta 

keskikaupungille. 

 

Nuoret seura-aktiiveina Turussa hanke 
Yhteistyössä LiikU ry:n kanssa käynnistettiin nuorten oma toimintaryhmä. Isoisikseen nuoret 

valitsivat Vesa Lukan ja Minna Harjulan. 

 

Jäsenyydet 
Yhdistys on Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, LiikU 

ry:n jäsen. 

 

Jäsenmäärät 
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksellä oli 31.12.2009 yhteensä 1265, vuotta aiemmin 

jäsenmäärä oli 1033 eli kasvua 232. Jäsenmäärä ei ole itsetarkoitus, mutta sen kehitys on osoitus 

toiminnan tarpeellisuudesta ja kyvystä vastata jäsenten tarpeisiin.  

 

Omien treenien osallistujamäärät toiminta kausittain suluissa vastaava aika 2008-2009 

Kesä  2009 164 (115) treenikertaa joissa yhteensä 6951 (4473) osallistujaa 

Syksy 2009 358 (236) treenikertaa joissa yhteensä 7844 (6230) osallistujaa 

Kevät 2010 453 (304) treenikertaa joissa yhteensä 9440 (8627) osallistujaa 

Yhteensä 975 (655) treenikertaa joissa yhteensä   24235 (19330) osallistujaa  

 

Osallistujamäärä ei ole kasvanut aivan treenikertojen lisääntymisen tahdissa. Kun 2008-2009 

keskimääräinen osallistujamäärä oli 36,2 / treenikerta niin nyt vastaava luku on 24,8. 

 

Eri tehtävien hoitamiseen on tilikauden aikana osallistunut 115 talkoo-/vapaaehtoistyöntekijää. 

Tehtyjen työtuntien määrää ei ole tilastoitu, mutta arviolta se on 6500 tunnin luokkaa. 

 



Oikaisuvaatimus verottajalle 
Verottaja hyväksyi kerhon yleishyödylliseksi yhteisöksi. Päätös on kirjattu 19.4. 

 

Yhdistyksen talous 
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla, maksuvalmius on hyvä ja laskut on voitu maksaa ajallaan. 

Turun kaupungin peruspalvelulautakunta myönsi 1500 euron kohdennetun avustuksen, 

kalenterivuodelle 2010, 60+ toiminnan tukemiseen. 

 

Merkittävimmät yksittäistapahtumat 

 
Littoisten lavan kevättalkoot 17.5.2009 

Laitettiin lava kesäkuntoon, siivottiin sisältä ja ulkoa, poistettiin ikkunaluukut ja pestiin ikkunat, 

lavaa maalattiin ja ”paklattiin”. 

 

Lavakauden Avajaiset 21.5.2009 

Yhdistys tarjosi jäsenille ilmaiset, ”laidunkauden” avajaistanssit Littoisten lavalla. 

 

Ohjaajakoulutusta Littoisten lavalla 22.-24.5.2009 

Senioritanssin ohjauksen peruskurssi Littoisten lavalla 

 

Tangomarkkinoiden semifinaali 4.-6.6.2009 

Sekahakulaiset esiintyivät, tanssivat ja tanssittivat tangokansaa Caribiassa 4.6 ja Turun 

kauppatorilla 6.6.  

 

Lasten tanssileirit 7.-17.6.2009 

JUNIOR DANCERS 8-10 vuotiaille 7-10.6 ja YOUNG DANCERS 11-14 vuotiaille 14.-17.6 

Littoisten lavalla.  

 

Synttärit 13.8.2009 

Sekahaun 4v. synttäreitä vietettiin Littoisten lavalla tanssin ja ohjelman merkeissä. 

 

Killin Markkinat 29.8.2009 ja Kaarinan Markkinat 5.-6.9.2009 

Esiinnyttiin ja esiteltiin kerhon toimintaa Raisiossa sekä Kaarinassa.  

 

Vuosikokous 30.8.2009 

Lavatanssikerho Sekahaku ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Littoisten lavalla. 

 

SODA Club 2.9.2009 

SODA Club esillä Ready, Study, Go, Turku! –opiskelijamessuilla 

 

Littoisten lavan syystalkoot 26.9.2009 

Laitettiin ikkunaluukut paikoilleen ja muutoinkin lava talvikuntoon 

 

Syksyn Suuri Tanssiristeily 4.-5.10.2009 

Sekahaku osallistui suurella joukolla, lisäksi ohjaajat osallistuivat tanssikurssien järjestämiseen ja 

kerhon toimintaa esiteltiin SUSEL ry:n ständillä.  

 

SODA Clubin pikkujoulut 22.11.2009 

SODA Club järjesti omat pikkujoulut S-Osiksella 22.11.2009. 

 



Koko kerhon Pikkujoulujuhla 28.11.2009 Mynämäen Työväentalolla 

Ohjelmassa oli kahvittelua, ohjelmaa ja tietysti myös tanssia. 

Valitettavan yhteensattuman seurauksena osa miehistä joutui poistumaan juhlista kesken, kun 

samalle illalle oli luvattu mennä tanssittamaan TYKS:n lastenklinikan henkilökuntaa, Turun VPK:n 

talolle. 

 

Jäähyväiset Mielikille 18.1.2010 

60+ kerholaiset osallistuivat tanssijoina ja tanssittajina Turun kaupungin vanhuspsykiatrian 

Mielikki-hankkeen päätösjuhlaan. 

 

Tanssiretki Harjavaltaan 13.2.2010 

Kohta perinteeksi muodostuva ystävänpäivän kosioretki Harjavaltaan V2:lle la 13.2.2010. 

 

Kevään Suuri Tanssiristeily 19.-20.4.2010 

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 Carina ja Mikko Ahti, Kimmo Luukkonen, Marika ja Ramon Silverio sekä Marja 

Hietanen ja Aki Uppa. 

 

Littoisten lava 
Yhdistys on vuokrannut Kaarinan kaupungilta Littoisten tanssilavan, kunnostanut sen ja on pitänyt 

sitä kesätoimintojen pääasiallisena paikkana. Vuokrasopimus uusittiin toistaiseksi voimassa 

olevaksi. 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  

On järjestänyt 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. Lisäksi Sekahakulaiset 

ovat toimineet talkooapuna SMA:n tapahtumissa. 

 

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 

 

 


