
Lavatanssikerho Sekahaku ry 

Vuosikertomus tilikaudelta 1.5.2011-30.4.2012 

Kerhon viides itsenäisenä yhdistyksenä toimittu tilikausi 

Lavatanssikerho Sekahaku (myöhemmin Kerho) aloitti toimintansa 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 kokonaisuudessaan 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 11.9.2011 Littoisten lavalla, kokoukseen osallistui 24 kerhon jäsentä .  

Kokouksessa käsiteltiin Kerhon sääntöjen mukaiset asiat kuten hallituksen laatiman toimintakertomuksen ja 

tilien hyväksyminen, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Vesa Lukka, Harri Petäjä ja Raija Nieminen valittiin uudeksi 

kaksivuotiskaudeksi. Ei erovuoroisen Sirkku Vanhasen tultua valituksi kerhon työsuhteiseksi toimihenkilöksi 

valittiin hänen tilalleen Minna Haila. Hallituksen varajäseniksi valittiin Anneli Etelävirta, Sirpa Vuola, Ritva 

Salonen, Sirkku Vanhanen, Risto Laaksonen ja Raimo Lehtilä. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Minna Vieno ja hänen varamiehekseen Leena Pulkkanen. 

Hallitus 

 

Hallitus järjestäytyi välittömästi vuosikokouksen jälkeen, 11.9.2011 sopien seuraavanlaisesta työnjaosta: 

Matti Mustajärvi puheenjohtaja  

Harri Petäjä  varapuheenjohtaja, Loimaan aluevastaava 

Erkki Kaitsalmi controlleri 

Minna Haila  nuorisovastaava 

Sirkku Vanhanen treenivastaava ja treenitoimikunnan puheenjohtaja 

Raija Nieminen rahastajien esinainen  

Risto Laaksonen turvallisuus- ja lavaisännistön päällikkö 

Vesa Lukka  sähköpostitiedotteiden lähettäminen 

Sirpa Vuola  huvitoimikunnan puheenjohtaja/koollekutsuja 

Anneli Etelävirta huvitoimikunnan jäsen 

Raimo Lehtilä  Lavasotureiden soturipäällikkö ja sparrareiden yhteyshenkilö   

Ritva Salonen  Uudenkaupungin paikallisvastaava  

                                                               

Nimettiin muut yksilöityjen tehtävien hoitajat 

Raija Pohjavirta järjestösihteeri, hallituksen sihteeri 

Minna Vieno  jäsenrekisterin hoito ja jäsenkorttien teko 

Kaisa Jaakkola tilastointi 

Anne Venho  huvitoimikunnan jäsen 

Pirjo Anttio  nimettiin myöhemmin huvitoimikunnan jäseneksi 

 



 

 

Työsuhteisten toimijoiden palkkaaminen 

Kerho oli anonut ja sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (myöhemmin OKM) tukea päätoimisen 

järjestösihteerin palkkaamiseen. Tehtävä laitettiin avoimeen hakuun Kerhon kotisivuille ja siitä tiedotettiin 

myös jäsenpostitiedotteessa. Tehtävää haki kaikkiaan 9 henkilöä, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Tehtävään 

valittiin Raija Pohjavirta, joka siirtyi palvelukseemme Suomen Parkinson-liiton talouspäällikön tehtävistä. 

Raija aloitti tehtävässään 1.8.2011. OKM maksaa tukea 22 kk:n ajalta enintään 22.000€ sekä velvoittaa meitä 

hoitamaan taloutemme niin, että työsuhde voi jatkua tukiajan päättymisen jälkeenkin. Samalla kertaa valittiin 

Sirkku Vanhanen puolipäivätoimiseksi treenipäälliköksi myös 1.8.2012 alkaen. Treenipäällikön 

palkkaukseen ei saada julkista rahoitusta vaan se pitää kattaa omalla tulorahoituksella. 

Palkatuilla työntekijöillä pyritään turvaamaan vapaaehtoistoimijoiden jaksamista ja keventämään heidän 

työtakkaansa. 

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 niihin 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. 

Tavoitteisiin kuuluu myös tapa toimia siten, että uusien ihmisten on helppo tulla toimintaan mukaan eli 

kynnys olisi mahdollisimman matala. 

Kerhon tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan taloudellista voittoa tai muuta välitöntä tai välillistä 

taloudellista ansiota. Kerho on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Toiminta-alue 

Kuluneella tilikaudella säännöllistä treenitoimintaa järjestettiin:Turussa, Raisiossa, Kaarinassa, Pöytyällä, 

Loimaalla, Uudessakaupungissa ja Raumalla. Kesäkaudella pääasiallinen toimipaikkana oli yhdistyksen 

ylläpitämä Littoisten lava Kaarinassa. 

Treenejä oli laajasti kaikenikäisille alkaen ryhmistä Vaavit (3kk-1v.) ja Taaperot (1-3v.) jatkuen 60+ 

ryhmään jossa iäkkäin osallistuja oli syntynyt 1926- ihan oikeasti Vauvasta Vaariin. 

Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestettiin tanssitreenejä eri puolilla Varsinais-Suomea yhteistyössä eri 

tanssijärjestäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Jäsenyydet  

Kerho on Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n, Läntisen Tanssin aluekeskus ry:n ja Lounais-Suomen 

Liikunta ja Urheilu, LiiKu ry:n jäsen. 

Jäsenmäärä                                                       

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä kerholla oli 31.12.2011 yhteensä 1386, vuotta aiemmin jäsenmäärä oli 1265 

eli kasvua 121. Jäsenmäärä ei ole itsetarkoitus, mutta on kuitenkin yksi osoitus kerhon ja sen toiminnan 

tarpeellisuudesta ja kyvystä vastata jäsenten tarpeisiin. 

 

 

 



 

 

Omien treenien osallistumismäärät toimintakausittain, suluissa vastaava aika 2010-2011 

Kesä 2011   195 (231) treenikertaa, joissa yhteensä   6 209 (6199) osallistujaa 

Syksy 2011   414 (430) treenikertaa, joissa yhteensä 10 229 (8610) osallistujaa 

Kevät 2012   570 (509) treenikertaa, joissa yhteensä 12 279 (10369) osallistujaa 

Yhteensä       1 179(1 170)treenikertaa, joissa yhteensä 28 717 (25178) osallistujaa 

Keskimääräinen osallistujamäärä oli 24,35, kun se edellisellä tilikaudella oli 21.5.  

Keskimääräistä pienemmillä ryhmillä toimineiden Mynämäen ja Maskun jättäminen pois tarjonnasta on 

johtanut toivottuun tulokseen. 

Edellä mainitun lisäksi sparrarit ym. vapaaehtoiset ovat osallistuneet treeneihin  9 875 kertaa joten kaikkien 

osallistumiskertojen määrä on huikeat 38 592. 

Eri tehtävien hoitamiseen on tilikauden aikana osallistunut 120 talkoo-/vapaaehtoistoimijaa. Tehtyjen 

työtuntien määrää ei ole tilastoitu, mutta 9 875 x 2 tuntia on 19 750 tuntia. Edellä mainitun lisäksi tulee vielä 

järjestyksenvalvonnat ja Littoisten lavan hoitoon liittyvät tehtävät, tapahtumajärjestelyt, hallitus- ja 

toimikuntatyöskentely ym. 

 

Kerhon talous 
 

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

Talouden perustan muodostavat treenimaksut (osuus tuloista 63 %), varainhankinta (20 %), oman toiminnan 

kautta tulevat tulot (8 %) ja avustukset (7 %). Avustuksia on saatu Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä 

seuratyöntekijän palkkaamiseen sekä toimihenkilöiden koulutukseen, Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) –

ohjelmaan (toteutus kuitenkin seuraavalla tilikaudella), Turun kaupungin liikuntatoimelta lasten- ja nuorten 

projekteihin sekä toiminta-avustuksena Kerhon toimintaan Turussa, Raisiossa ja Kaarinassa. 

 

Merkittävimmät yksittäistapahtumat 
 
Littoisten lavan kevättalkoot 7.5.2011 

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

 

Littoisten lavalla avajaistanssit 19.5.2011 

Perinteisen tavan mukaan Littoisten lavan kesän ensimmäiset tanssit olivat jäsenille ilmaiset. 

 

Sinustako seuratanssiohjaaja 26.5.2011 

Sekahaku järjesti infotilaisuuden ohjaajakoulutuksen erilaisista vaihtoehdoista. 

 

Vapaaehtoistoimijoiden sauna- ja virkistysilta 29.5.2011 

Kaikkein ahkerimmille vapaaehtoistoimijoille eli ns. aktiiveille järjestettiin sauna- ja virkistäytymis-/ 

kiitostilaisuus Kavallon Maatilamatkailutilalla Piikkiössä. 

 

Tango Soi 11.6.2011 

Sekahakulaiset olivat tanssimassa ja tanssittamassa yleisöä Merimaskun Rantamakasiinilla järjestetyssä 

Tango-tapahtumassa. Muina järjestäjinä olivat Naantalin kaupunki, Merimaskuseura, Merimaskun Maa- ja 

Kotitalousnaiset, Ravintola Rantamakasiini ja Vir-Ma osuuskunta. 

 

Kaupunkilehti Kulmakunnan synttäritanssit 12.6.2011 

Itä-Turun ja Kaarinan oman kaupunkilehden 30v taivalta juhlittiin tanssien Littoisten lavalla. Sekahaku 

vastasi tanssien järjestelyistä ja Kulmakunta markkinoinnista. 

 

 

 



 

Valasrannan Tanssileiri 22–31.7.2011  

Sekahaku vastasi Suomen Media & Action Oy:n (Niina Huhtala) järjestämän Valasrannan tanssileirin 

järjestyksen valvonnasta, liikenteenohjauksesta, lattiamajoituksen yövalvonnasta sekä koulukeskuksen 

siivouksesta. Sekahaku on ollut mukana saman järjestäjän muidenkin leiritapahtumien kuten Tanssi-Startin 

(Harjavallassa) Pääsiäisleirin (Somerolla) ja Halloween tapahtuman (Liedossa) järjestelyissä järjestyksen- ja 

yövalvonta. 

 

Kalevan Kisat 4-7.7.2011 

Sekahaun vapaaehtoiset olivat järjestyksen valvojina mukana Turun urheilupuistossa, Paavo Nurmen 

Stadionilla, järjestetyissä yleisurheilun SM-kisoissa. 

 

Kehitysvammaisten tanssikurssi 17.8.2011 

Yhteistyössä Kaarinan kaupungin Timo Rautalan kanssa järjestettiin tanssikurssi / -tapahtuma 

kehitysvammaisille. Tilaisuudessa oli mukana n. 50 hlöä ja fantastinen meno ja tunnelma. 

 

Littoisten Tanssileiri 18-21.8.2011 

Kerho järjesti Littoisten lavalla 4-päiväisen tanssileirin. Joka päivä oli tanssitreenejä aamuvarhaisesta alkaen, 

lajitarjontana normaalien lavatanssien lisäksi myös mm. Argentiinalaista tangoa, Salonkitansseja ja lasten 

laululeikkejä.  

Ja joka ilta oli lisäksi yleiset tanssit live-musiikin tahdittamana. 

 

Muinaistulet Littoisten lavalla ja rannassa 27.8.2011 

Kaarinan kaupungin perinteinen tapahtuma, jossa oli tanssia, ilotulitus ja iso kokko. Sekahaku tarjosi puitteet 

ja järjestyksenvalvontaa. Netissä levinneen tiedotuksen seurauksena paikalla oli tuhansia nuoria joiden 

”aisoissa” pitämiseen tarvittiin myös virkavallan apua.  

 

Aktiivien ilta Littoisten lavalla 2.9.2011 

Yhteinen illanvietto Turun Kansantanssin Ystävien kioskiporukan ja kesällä aktiivisesti mukana olleille 

Sekahaun vapaaehtoistoimijoille. 

 

Loimaan messut 9-10.9.2011 

Sekahaku osallistui omalla ständillä Loimaan Hirvihovissa järjestettyyn ”SiNUA varten” vapaa-aikamessu- 

tapahtumaan. Loimaan lapsiryhmä esiintyi tapahtumassa. 

 

Littoisten lavan syystalkoot 11.9.2011 

Syystalkoot pidettiin välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Siivottiin ja laitettiin ikkunaluukut paikoilleen. 

 

Sparrarikokous Littoisten lavalla 17.9.2011 

Sparrareille (ohjaajien avustajille) järjestettiin yhteinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus. 

 

Tanssiristeily 2-3.10.2011 

Osallistuttiin 100 hengen joukolla syksyn suurelle Tanssiristeilylle. 

 

Osaava nainen messut 16.10.2012 

Sekahaku oli mukana Turun Messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa. Kerholla ei ollut omaa osastoa, 

vaan oltiin mukana Turun kaupungin liikuntatoimen osastolla ja toteutettiin tanssiesityksiä messuyleisölle. 

 

Unto Monosen muistokisat Somerolla 12.11.2011 

Oltiin isolla joukolla mukana Someron kisoissa sekä kannustamassa kerhon omia pareja että tutustumassa 

kisajärjestelyihin. 

 

 

 

 



 

Aktiivien koulutuspäivä Huhkotalolla 26.11.2011  

Koulutukseen osallistui 50 Kerhon vapaaehtoistoimijaa (sparrareita, rahastajia ja ohjaajia). Päivä toteutettiin 

ulkopuolisten ammattilaisten, Pirjo ja Tommi Koivulan, vetämänä. Päivän aikana käsiteltiin monipuolisesti 

jokaisen asiakaspalvelutyössä ja vapaaehtoistoiminnassa toimivan kannalta tärkeitä asioita asiakkaan 

kohtaamisessa. 

 

Sekahaun joulujuhla Littoisten työväentalolla 17.12.2011  

Joulujuhlaan osallistui 201 Kerhon jäsentä ja ystävää, mikä tiesi ahtautta, mutta myös hyvää ja tiivistä 

tunnelmaa. Ohjelmassa oli joululauluja ja –leikkejä, arpajaiset, Lavasoturien esitys ja tietysti paljon tanssia 

”neulapoikien” säestyksellä. Cateringistä huolehti TKY:n porukka. 

Illan päätteeksi oli kiitospiiri ja ihan lopuksi siivottiin  ja laitettiin paikat kuntoon porukalla.  

 

Skanssi, Sekahaku tanssii ja tanssittaa 21.12.2011 

Sekahaku oli mukana Tanssin Läntisen aluekeskuksen joulukalenteriohjelmassa, jossa tanssin eri toimijat 

käyvät esittelemässä omaa lajiaan mitä erilaisimmissa paikoissa. Sekahaun osana oli tanssia ja tanssittaa 

seuratansseja Kauppakeskus Skanssin käytävällä. 

 

Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö 26.1.  ja 31.1.2012 

Sekahaun Lavasoturit olivat tanssittamassa säätiön henkilökuntaa heidän virkistyspäivillään Turun Data 

Cityssä. 

 

Tammiristeily 28-29.1.2012 

Tammiristeily järjestettiin yhteistyössä Viking Linen ja Matkapoikien kanssa. Sekahaku vastasi 

tanssikurssien järjestämisestä risteilykansalle sekä soitti tanssittavaa levymusiikkia orkesterien tauolla. 

 

Tanssiretki 11.2.2012 

Järjestettiin perinteinen Ystävänpäivän ”Kosioretki” Harjavallan V2-tanssipaikalle. 

 

Fusku SM tanssikilpailut 18.2.2012 

Sekahaku vastasi Fuskun SM-kisojen järjestelyistä yhteistyössä Suomen Lavatanssicupin kanssa. Kisapaikka 

oli Kerttulan liikuntahalli ja paikalla oli ennätyksellinen osallistuja- sekä yleisömäärä. 

Kerhon omat parit menestyivät loistavasti. 

 

Ohjaajien kokous 25.2.2012  

Ohjaajat keskustelivat porukalla ohjaamisen pääperiaatteita ja erityisesti ongelmatilanteista. Samalla pyrittiin 

jakamaan hyviä käytäntöjä ja luomaan yhteistä linjaa eri alueilla toimivien kesken. 

 

Tiina Palmu Turun Taideakatemiasta 6.3.,13.3. ja 20.3.2012  

Tiina kuvasi oppilastyötään aiheesta ”Valssi” kerhon treeneissä. Kaikki Hitaan Valssin treenien osallistujat 

toimivat kuvausavustajina. 

 

Tilitoimisto Visma Services Teemuaho Oy, henkilökunnan Tyky-treenit Huhkotalolla 14.3.2012 

Sekahaun Lavasoturit tanssittivat ja opastivat Visman henkilökuntaa Fuskun saloihin heidän 

virkistyspäivänään.  

 

Elämän Kevät 17.3.2012 

Sekahaku oli mukana omalla osastolla Uudenkaupungin Elämän Kevät tapahtumassa. Lisäksi sekä 

lapsiryhmä (3-6v.) että aikuispari esittivät omat tanssinäytöksensä. 

 

Onnen sirpaleet-musiikkielokuvan kuvaukset Huhkotalolla 11.4.2012  

Kymmeniä Sekahaun aktiiveja oli mukana kuvausavustajina. Pääesiintyjinä olivat kehitysvammaiset nuoret 

Villa Aurasta sekä Joel Hallikainen. 

 

 



 

Tanssiristeily 15–16.4.2012 

Taas risteiltiin noin 100 henkilön voimin ja oltiin osaltamme tuottamassa risteilyn ohjelmaa 

 

EA-koulutus Huhkotalolla 28.4.2012 

Sekahaku järjesti omille vapaaehtoisilleen erityisesti tanssitapahtuman riskeihin keskittyvän 

ensiapukoulutuksen. Mukana 25 vapaaehtoistoimijaa. 

 

Ammattilaisvierailijoita 

Kauden aikana jäsenistölle oli tarjolla myös vierailevien tähtien opetusta ja ohjausta. Vieraina kävivät mm. 

Pirjo ja Tommi Koivula, Kimmo Luukkonen ja Taina Puujalka. 

 

Littoisten lava 

Kerho on vuokrannut Kaarinan kaupungilta Littoisten tanssilavan, kunnostanut sen ja pitänyt sitä 

kesätoimintojen pääasiallisena paikkana. Lavaa on talkoovoimin kunnostettu ja ehostettu vuosittain. Kesällä 

2011 korjattiin sähkölaitteiden suurimpia puutteita. Kioskiin hankittiin uudet hyllyt, kaapistot ja jääkaappi. 

Saunaan hankittiin uusi lämminvesiboileri sekä suihkukaappi. 

Torstaisin lavalla järjestettiin yleisiä tansseja ja tanssien vastuullisena järjestäjänä toimi ohjelmatoimisto 

Atlas Oy ja Timo Rautala. Kioski on avoinna tanssi-iltoina ja sen hoitaminen on ollut TKY:n vastuulla. 

 

Lavasoturit 

Lavasoturit on kerhon tanssiva miesten ryhmä. Ryhmä on Tanssin Läntisen aluekeskuksen ”kummiryhmä”, 

jolle aluekeskus tarjoaa ohjauksen harjoitustilat. Aluekeskuksen ohjaajat suunnittelevat myös esitysten 

koreografiat. Ryhmän ensisijainen tehtävä on harjoitella esityksiä kerhon omien tapahtumien ohjelmaksi, 

mutta esiintymisiä on tilattu myös ulkopuolisiin tapahtumiin. Lisäksi soturit ovat toimineet ns. maksettuina 

tanssittajina naisvaltaisissa tapahtumissa.  

 

Kilparyhmä 

Kuluneella kaudella kerholla toimi myös kilparyhmä, jonka jäsenet osallistuivat menestyksellisesti Suomen 

Lavatanssicupin osakilpailuihin. Ryhmän jäsenet saavuttivat lukuisia Suomen mestaruuksia kauden aikana ja 

mm. omissa kisoissa lähes ”putsasivat pöydän”, saaliinaan 4 voittoa ja lukuisia muita mitali- ja pistesijoja. 

Keväällä 2012 ryhmä siirtyi toisen organisaation alaisuuteen, kun Sekahaku ei pystynyt tarjoamaan riittävän 

tasokkaita harjoitusolosuhteita. 

 

Vuoden 2011 seuratyöntekijä 

Kerhon vuoden seuratyöntekijäksi nimettiin Uudenkaupungin toiminnan sielu, Ritva Salonen. Valinta liittyy 

Lounais-Suomen  Liikunta ja urheilu, Liiku ry:n traditioon huomioida jäsenseurojen aktiiveja juhlallisessa 

Gaala tapahtumassa Siljan laivalla. 

 

Koulutus 

Kerhon ohjaajat ja muut toimihenkilöt ovat kiitettävästi osallistuneet erilaisiin koulutustapahtumiin ja heidän 

kouluttautumistaan on tuettu myös taloudellisesti. 

 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit 

 
Mainostoimisto T2 

On suunnitellut, tuottanut ja toteuttanut Kerhon kotisivut, mainos-, tiedotus- ja markkinointimateriaalin. 

 

Timo Rautala ja ohjelmatoimisto Atlas Oy 

On järjestänyt jäsenistölle edullisia tansseja sekä Littoisten lavalla, että Pyrkivän Urheilutalolla. 

 

 

 

 



 

 

 

Suomen Media & Action Oy (jatkossa SMA) 

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 leiri- ym. tapahtumissa. 

 

Turun Seudun Osuuskauppa, TOK 1.1.2012 alkaen 

On tarjonnut Kerholle mainostilaa ”Ostokset” jäsenpostissaan 3 kertaa vuodessa eli aina Kerhon 

toimintakauden alussa. Samassa on Osuuskaupan jäsenille lähetetty alennuskuponkeja. Postitus tavoittaa 

128000 taloutta.  

  

 

Toiminnan käytännön toteutus 

Kerhon toimintaa pyöritettiin täysin vapaaehtoisvoimin 1.8.2011 asti. Toiminnan jatkuva kasvu on kuitenkin 

johtanut siihen, ettei entisin ”eväin” enää selvitä. Kuten jo edellä on kerrottu, on meillä 1.8.2011 alkaen ollut 

kaksi palkallista toimihenkilöä. Tekemistä on riittänyt kummallekin yllin kyllin ja edelleen meillä tarvitaan 

noin 80 vapaehtoista viikoittain. Vapaaehtoistoimijoille on korvattu tehtävien hoidosta aiheutuneet todelliset 

kustannukset 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, jälleen kerran, loistava menestys. 

 

Hallitus 

 


