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Lavatanssikerho Sekahaku ry

Vuosikertomus tilikaudelta 1.5.2012–30.4.2013
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. Päättynyt tilikausi on Kerhon 6. itsenäisenä yleishyödyllisenä
yhdistyksenä.

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 ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Toiminta-alue ja toimitilat
Kuluneella tilikaudella säännöllistä treenitoimintaa järjestettiin Turussa, Raisiossa, Kaarinassa, Pöytyällä,
Loimaalla, Uudessakaupungissa ja Raumalla. Kesäkaudella pääasiallinen toimipaikka oli yhdistyksen
ylläpitämä Littoisten lava Kaarinassa. Lisäksi järjestettiin Uittamon lavalla aikuisten ja lasten treenejä sekä
Pappisten lavalla ja Huvilinnussa aikuisten treenejä. Kerhon toimisto sijaitsee Raisiossa Huhkotalon
yhteydessä. Treenit ja tapahtumat järjestetään vuokratiloissa.
Toiminnan kohderyhmät toimintakaudella
Treenejä oli laajasti kaikenikäisille alkaen ryhmistä Vaavit (3kk-1v.) ja Taaperot (1-3v.) jatkuen 60+
ryhmiin, joissa iäkkäin osallistuja oli yli 80-vuotias, toimintaa siis Vauvasta Vaariin ja Mummoon
periaatteella. Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestettiin tanssitreenejä eri puolilla Varsinais-Suomea
yhteistyössä eri tanssijärjestäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vuosikokous, hallitus ja toimikunnat
Kerhon vuosikokous pidettiin Huhkotalolla Raisiossa 16.9. ja kokoukseen osallistui 19 äänivaltaista jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin Kerhon sääntöjen mukaiset asiat: hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös,
talousarvio sekä toimintasuunnitelma. Kokous myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
vastuuvapauden. Kerhon hallituksessa on kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä. Sääntöjen mukaan
varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja puolet jäsenistä on erovuorossa joka toinen vuosi.
Varajäsenet valitaan joka vuosi.
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Hallituksessa ovat toimineet:
Varsinaiset jäsenet
Matti Mustajärvi
puheenjohtaja
Harri Petäjä
varapuheenjohtaja ja Loimaan aluevastaava
Erkki Kaitsalmi
sisäinen tarkastaja ja controller
Risto Laaksonen
turvallisuusvastaava ja Lavaisäntien päällikkö
Vesa Lukka
atk-vastaava
Raija Nieminen
rahastajien esinainen, jäsenrekisterin hoitaja
Varajäsenet
Anneli Etelävirta
huvitoimikunnan jäsen, Kaarinan tiedotus
Raimo Lehtilä
Lavasotureiden päällikkö ja sparrareiden yhteyshenkilö
Katja Rintala
Sodan yhteyshenkilö
Ritva Salonen
Uudenkaupungin aluevastaava
Sirkku Vanhanen
treenivastaava
Sirpa Vuola
Huvitoimikunnan puheenjohtaja
Hallitus on kokoontunut 12 kertaa ja käsitellyt yhteensä 203 pykälää.
Hallitus on nimennyt kolme toimikuntaa ja kaksi työryhmää avukseen toimintaa suunnittelemaan ja
toteuttamaan.
Huvitoimikunta Sirpa Vuola, Pirjo Anttio ja Anneli Etelävirta, lisäksi toimikunta täydentyi Arja Thamsenilla
ja Sari Laineella.
Strategia 2017 Matti Mustajärvi, Vesa Lukka, Henna Rusi ja Raija Pohjavirta.
Taloustoimikunta Matti Mustajärvi, Erkki Kaitsalmi, Raija Nieminen ja Raija Pohjavirta.
Matti Mustajärvi, Sirkku Vanhanen ja Raija Pohjavirta ovat muodostaneet seurakäsikirjan sisältöä
käsittelevän työryhmän apunaan Kari Ekman Etelä-Suomen liikunnasta ja urheilusta.
Kisoja varten perustettiin oma työryhmä vastaamaan kisojen käytännön toteuttamisesta. Työryhmään
kuuluivat Matti Mustajärvi, Raija Nieminen, Raija Pohjavirta, Sirkku Vanhanen, Minna Sinisalo, Raimo
Lehtilä, Pirkko Moberg, Erkki Kaitsalmi, Sirpa Vuola ja Anne Venho.

Henkilöstö ja treeniohjaajat
Kerholla oli toimintakaudella kaksi työsuhteista työntekijää, Sirkku Vanhanen toimi osa-aikaisena
treenivastaavana ja Raija Pohjavirta kokopäiväisenä järjestöpäällikkönä. Palkatuilla työntekijöillä pyritään
turvaamaan vapaaehtoistoimijoiden jaksamista ja keventämään heidän työtakkaansa.
Treenien ohjaamisesta vastaavat ammattitaitoiset ohjaajat, joiden työpanos ostetaan ostopalveluna.
Koulutus ja vapaaehtoisten työn tukeminen
Toimintakauden aikana järjestettiin koulutusta sekä aikuisten että lasten ohjaajille ja vapaaehtoisille
toimijoille mm. aktiivipäivien muodossa. Kerhon vapaaehtoisten määrä on huikeat 130
henkilöä/toimintakausi ja vapaaehtoisten tukeminen heidän arvokkaassa työssään onkin yksi Kerhon
tärkeimmistä tehtävistä.
Järjestöpäällikön Aalto Yliopiston Polkukoulutuksen lopputyönä toteutui Seurakäsikirja, joka juurrutetaan
kaikille toimijoille seuraavalla tilikaudella.

Jäsenyydet ja yhteistyökumppanit
Kerho on Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n, Läntisen Tanssin aluekeskus ry:n ja Lounais-Suomen
Liikunta ja Urheilu, LiiKu ry:n jäsen ja tekee hyvää yhteistyötä näiden kanssa. Kerhon puheenjohtaja on
toiminut SUSELin hallituksen varajäsenenä ja Kerhon edustajat ovat osallistuneet edellä mainittujen
yhteisöjen vuosikokouksiin.
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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 (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) on tarjonnut Kerholle mainostilaa ”Ostokset” jäsenpostissaan 3 kertaa
vuodessa postitus tavoittaa lähes 130 000 taloutta. Lisäksi Uudenkaupungin ja Loimaan talouksiin postitettiin
kohdennettua mainontaa.
Muita yhteistyökumppaneita tilikaudella olivat: Turun kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi, Raision
kaupungin liikuntatoimi ja Sohvaperunahanke, Kaarinan kaupunki, Turun Osuuskauppa, Auraviihde, Viking
Line, TallinkSilja, Mops- Uittamon tanssilava/Tuto ry sekä Kerhon lukuisat jäsenetuyritykset.

Jäsenistö
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä kerholla oli 31.12.2012 yhteensä 1441, vuotta aiemmin jäsenmäärä oli 1386
eli kasvua 55. Jäsenmäärän kasvu kertoo onnistuneesta toiminnasta ja treenitarjonnasta. Jäsenille postitettiin
vuoden 2012 lopulla jäsenmaksukirje sekä uusi jäsenkortti SUSELin logon uusimisen vuoksi.

Omien treenien osallistumismäärät
Tilikaudella 1242 treenikertaa (edellinen kausi 1179) kasvua 63 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 33 245
(edellinen kausi 28 717) kasvua 4 528 kertaa. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 26,76 (edellinen kausi
24,35). Edellä mainitun lisäksi sparrarit ym. vapaaehtoiset ovat osallistuneet treeneihin 6 242 kertaa joten
kaikkien osallistumiskertojen määrä on huikeat 39 487.
Eri tehtävien hoitamiseen on tilikauden aikana osallistunut 130 talkoo-/vapaaehtoistoimijaa, viikoittain 80
henkilöä. Arvioitu talkootuntien määrä tilikaudella oli reilu 20 000, mukana tunneissa treeneihin
osallistuneet vapaaehtoiset, Littoisten lavan hoitoon ja tapahtumiin liittyvien tehtävien suorittajat,
tapahtumajärjestelyt, hallitus- ja toimikuntatyöskentely.

Kerhon talous
Kerhon talous on vakaalla pohjalla, maksuvalmius on hyvä ja laskut on voitu maksaa ajallaan.
Talouden perustan muodostavat treenimaksut (osuus tuloista 61 %), varainhankinta (18 %), oman toiminnan
kautta tulevat tulot (13 %) ja avustukset (8 %). Avustuksia on saatu Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä
seuratyöntekijän palkkaamiseen sekä toimihenkilöiden koulutukseen, Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) –
ohjelmalta 58+ toimintaan, Varsinais- Suomen nuorisosäätiöltä Uudenkaupungin lasten toimintaan,
Margaretha säätiöltä kehitysvammaisten tanssitapahtumiin, Turun kaupungin liikuntatoimelta lasten- ja
nuorten projekteihin sekä toiminta-avustuksena Kerhon toimintaan Turussa, Raisiossa ja Kaarinassa.
Tilikauden ylijämä oli 22 336,60, taseen loppusumma 128 941,49 ja liikevaihto noin 272 000,00.
Tilikaudella otettiin käyttöön uusi tilikartta, jossa varsinainen toiminta jakaantuu elinkeinotoimintaan ja
yleishyödylliseen toimintaan.
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Merkittävimmät yksittäistapahtumat
Suomen Lavatanssi Cupin ensimmäinen osakilpailu
Cupin ensimmäinen osakilpailu järjestettiin Kerttulan liikuntahallilla Raisiossa 2.3.2013.
Kilpailujen käytännön järjestelyistä vastasi Sekahaku.
Kunnossa Kaiken Ikää hanke
Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) myönsi avustusta 58 + ikäisten tanssitreeneille. Hankkeen tavoitteena oli saada
mukaan uusia oman kuntonsa kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä. Hanke käynnistettiin Uittamon
Tanssilavalla vauhdikkaasti toukokuussa 2012, osallistujia ensimmäisessä ryhmässä oli yli 120 eri
ikäryhmistä. Ryhmät kokoontuivat myös Littoisten lavalla. Kaiken kaikkiaan ryhmiä, joista yksi
konkaritanssijoista koostuva verrokkiryhmä, muodostettiin viisi ja niihin osallistui yhteensä 80
kohderyhmään kuuluvaa tanssijaa.
Kehitysvammaisten tanssitapahtumat
Tilikauden aikana järjestettiin kaksi tanssitapahtumaa kehitysvammaisille, 1.8.2013 Littoisten lavalla ja
15.2.2012 Huhkotalolla. Tapahtumissa treenattiin perinteisiä lavatansseja tanssinohjaajan ja elävän musiikin
tahdissa. Tapahtumiin osallistui yli 130 innokasta tanssijaa avustajineen ja ne toteutettiin yhteistyössä
Varsinais-Suomen erityishuoltapiiri/ KTO:n kanssa.
Ilmaiset TanssiSpurtit lapsille Uittamon Tanssilavalla
Kerho tarjosi ilmaiset tanssitreenit 7-10-vuotiaille Uittamon Tanssilavalla ajalla 5.6.–7.8.2012, yhteensä 9
kertaa. Treeneissä lapset tutustutettiin eri tansseihin kuten Jive ja Hip Hop. Osallistujia ryhmässä oli 97 ja
treenit toteutettiin yhteistyössä TuTo ry:n kanssa (ilmainen lava).
Tanssiristeilyt
Tilikauden aikana järjestettiin neljä tanssiristeilyä. Näistä kolme toteutettiin Viking Linen Isabellalla ja
Gracella yhteistyössä SUSELin, Auraviihteen ja Matkapoikien kanssa. Uutena risteilynä järjestettiin
Fusku/Salsa-risteily Silja Europalla yhteistyössä Bailes Cubanoksen ja TallinkSiljan kanssa. Yhteensä
osallistujia risteilyillä oli 510 henkilöä.
Roosa nauha-tanssit
Kerho järjesti yhteistyössä SUSELin ja Syöpäsäätiön Roosa nauha-kampanjan kanssa Roosa nauha- tanssit
Huhkotalolla Raisiossa 13.10. Tilaisuuden tuotosta osa tilitettiin Syöpäsäätiölle rintasyöpätutkimuksen ja
syöpäneuvonnan tukemiseksi.
Joulujuhlat Ruskotalolla
Kerhon perinteiset Joulujuhlat Huvitoimikunnan järjestämänä pidettiin 23.11. Ruskotalolla Ruskolla. Juhlat
olivat aikaisempien vuosien tapaan onnistuneet ja osallistujia oli peräti 182 henkilöä. Illan upeasta musiikista
vastasi Timo Rautala.
Maksuttomat treenit ja tanssit Uudessakaupungissa
Kerho tarjosi jäsenilleen ja Turun seudun Osuuskaupan s-korttilaisille maksuttomat treenit ja tanssit
Uudenkaupungin työväentalolla 24.11. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Kerhon aktiivit
Uudessakaupungissa. Tunnelmallisen illan musisoinnista vastasi Miranda orkesteri.
Liitteenä lista Kerhon kaikista tilikauden tapahtumista (ei sisällä säännöllisiä treenejä).
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Littoisten lava
Kerho on vuokrannut Kaarinan kaupungilta Littoisten tanssilavan, kunnostanut sen ja pitänyt sitä
kesätoimintojen pääasiallisena paikkana. Lavaa on talkoovoimin kunnostettu ja ehostettu käyttökuntoon.
Talkoita järjestettiin tilikauden aikana kahdet, kevät- ja syystalkoot ja niihin osallistui yli 50 talkoolaista.
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 Anne Louramon
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 tanssittajina
naisvaltaisissa tapahtumissa korvausta vastaan.
Vuoden 2012 seuratyöntekijä
Kerhon vuoden seuratyöntekijäksi nimettiin varapuheenjohtaja, Loimaan aluevastaava Harri Petäjä. Valinta
liittyy Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu, Liiku ry:n traditioon huomioida jäsenseurojen aktiiveja
juhlallisessa Gaala tapahtumassa Siljan laivalla.

Lämmin kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille ja yhteistyökumppaneillemme! Teimme yhdessä
taas menestyksekkään tilikauden.

Hallitus

