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Tanssiseura Sekahaku ry 

Vuosikertomus 1.5.2017–30.4.2018 

Lavatanssikerho Sekahaku (myöhemmin seura) aloitti toimintansa 10.8.2005 Turun Kansantanssin Ystävät 
ry:n (myöhemmin TKY) alajaostona, jatkuen näin vuoden 2007 kesäkuuhun asti. Toiminnan kasvaessa 
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 seuran toimintaa 
silloin johtaneelle toimintaryhmälle toimeksiannon rekisteröityä omaksi ry:ksi. Uuden yhdistyksen 
perustamisasiakirja allekirjoitettiin 18.6.2007.  

Päättynyt tilikausi on seuran 10. itsenäisenä yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Seuran nimi vaihtui 22.9.2014 
Tanssiseura Sekahaku ry:ksi. Käytännössä muutos toteutui 1.1.2015 alkaen.  

Toiminta-ajatus  
Tanssiseura Sekahaku ry 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 seuratoiminnalla 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. 
Seuran tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan taloudellista voittoa tai muuta välitöntä tai välillistä 
taloudellista ansiota. Seura on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Toiminta-alue ja toimitilat  
Kuluneella toimintakaudella säännöllistä kurssitoimintaa järjestettiin seuran Turun päätoimipaikan lisäksi, 
Raisiossa, Kaarinassa, Pöytyällä, Laitilassa, Loimaalla, Uudessakaupungissa, Huittisissa ja Raumalla. 
Vuoden 2015 alusta seura on ollut Turussa Pyrkivän Urheilutalon päävuokralainen. Kesäkaudella 
pääasiallinen toimipaikka oli yhdistyksen ylläpitämä Littoisten lava Kaarinassa. Tanssikursseja on lisäksi 
järjestetty kesällä Turussa Uittamon, Loimaalla Pappisten ja Raisiossa Huvilinnun lavoilla sekä Laitilan 
Tanssikanalassa.  Lauantaisin syys- ja kevätkaudella kursseja on ollut myös Auran Nuortentalolla ennen 
tansseja. Seuran toimisto sijaitsee Turussa Pyrkivän Urheilutalolla. Tansseja on järjestetty kesätorstaisin 
Littoisten lavalla ja syys- ja kevätkausilla sunnuntai-iltaisin Pyrkivän Urheilutalolla. Kaikki kurssit ja 
tapahtumat järjestetään vuokratiloissa.  

Toiminnan kohderyhmät toimintakaudella 

Tanssikursseja oli laajasti kaikenikäisille alkaen Taapero-ryhmistä (1-3v.) jatkuen 60+ ryhmiin, joissa 
iäkkäin osallistuja oli yli 80-vuotias. Seura järjestää toimintaa Vauvasta Vaariin ja Muksusta Mummoon 
periaatteella, tosin lasten ryhmiä on jouduttu vähentämään osallistujien puutteen vuoksi. Myös 
kehitysvammaisille järjestettävät tapahtumat ovat vakiinnuttaneet asemansa seuran toiminnassa. Säännöllisen 
toiminnan lisäksi järjestettiin tanssikursseja eri puolilla Varsinais-Suomea ja osittain myös Satakunnassa 
yhteistyössä eri tanssijärjestäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilikauden aikana seura on 
edelleenkin jatkanut panostustaan erityisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen. Nuorille alle 25-vuotiaille on 
tarjottu mm. ilmaisia tanssitreenejä ja reilua alennusta (-50 % normaalihinnoista). Nuorten osuus tanssin 
harrastajista on pikkuhiljaa lisääntynyt, esim. nuorten alle 25-vuotiaiden oma ryhmä on vakiinnuttanut 
paikkansa kurssitarjonnassa. Lasten- ja nuorten toiminnan lisäksi olemme panostaneet vanhuksiin 
vierailemalla useissa hoivakodeissa tanssimassa ja tanssittamassa. Pyrimme viemään tanssin iloa myös sinne, 
mistä ei enää omin voimin pääse mukaan.   
 
Vuosikokous, hallitus, toimikunnat ja työryhmät 

Seuran vuosikokous pidettiin Huhkotalolla Raisiossa 17.9.2017 ja kokoukseen osallistui 14 äänivaltaista 
jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen mukaiset asiat. Kokous myönsi hallitukselle ja muille 
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vastuuvelvollisille vastuuvapauden. Vuosikokous valitsi tilikauden hallintoa ja tilejä tarkastamaan 
tilintarkastustoimisto Tase-Koivu Oy:n. 

Seuran hallitukseen kuuluu 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.  

Hallituksessa ovat toimineet: 
Varsinaiset jäsenet 
Matti Mustajärvi puheenjohtaja 
Raimo Lehtilä varapuheenjohtaja, sisäinen tarkastaja, turvallisuusvastaava, Lavasotureiden 

yhteyshenkilö, Pyrkivän Urheilutalon vastaava ja isännöitsijä Sekahaun 
puolesta 

Pasi Arvola  Littoisten lavaisäntä, sekatyömies ja valokuvaaja 
Lasse Liski  Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin aluevastaava 
Pirkko Moberg EA-vastaava, jäsenyritys- ja huvitmk:n vastuuhenkilö 
Raija Nieminen rahastajien yhteyshenkilö, jäsenrekisterin hoitaja, risteilyt & 

kehitysvammaisten tanssitapahtumat 
Varajäsenet 
Eveliina Järvinen nuorten edustaja 
Vesa Lukka  atk-asiat 
Aija Multisilta  Loimaan aluevastaava 
Vesa Koski  Pyrkivän ja Littoisten lavan tanssitoiminnasta vastaava 
Tuula Kalliovaara avustusasiat 
Eija Mäkelä  senioritoiminnasta ja Facebook -päivityksistä vastaava 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin 12 ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 179.  
Hallitus on kokouksessaan 17.9.2017 nimennyt viisi toimikuntaa avukseen toimintaa suunnittelemaan ja 
toteuttamaan. Huvitoimikuntaan ovat kuuluneet Pirkko Moberg, Hannu Pasma, Erja Vuorinen, Taru 
Kesäläinen, Eija Mäkelä ja Vesa Koski. Taloustoimikuntaan ovat kuuluneet Matti Mustajärvi, Raimo 
Lehtilä, Erkki Kaitsalmi ja Erja Vuorinen. Aktiivityöryhmään ovat kuuluneet Raimo Lehtilä, Raija Nieminen 
ja Vesa Koski. Seurakäsikirjatyöryhmään ovat kuuluneet Vesa Koski ja Vesa Lukka ja Tanssit-ryhmään 
Vesa Koski, Raija Nieminen ja Erja Vuorinen.  
 
Henkilöstö ja ohjaajat 
Koko toimintakauden ajan seuralla oli yksi kokoaikainen työntekijä puoliksi lapsi- ja nuorisovastaava ja 
puoliksi järjestösihteeri/treenivastaava Erja Vuorinen. Seuralla on lisäksi yksi osa-aikainen taloudenhoitaja 
Erkki Kaitsalmi. Palkatuilla työntekijöillä pyritään turvaamaan vapaaehtoistoimijoiden jaksamista ja 
keventämään heidän työtaakkaansa. Tanssikurssien ohjaamisesta vastaavat ammattitaitoiset ohjaajat, joiden 
työpanos ostetaan ostopalveluna.  

Koulutus ja vapaaehtoisten työn tukeminen 

Toimintakauden aikana järjestettiin koulutusta lasten ohjaajille ja vapaaehtoisille toimijoille mm. 
aktiivipäivän, sparraajaillan ja rahastajien kokouksen muodossa. Vapaaehtoisille hoivakotitanssittajille 
järjestettiin pyörätuolitanssikoulutus. Seuran vapaaehtoisten määrä on huikeat n. 150 henkilöä. 
Vapaaehtoisten tukeminen heidän arvokkaassa työssään onkin yksi seuran tärkeimmistä tehtävistä.  

Jäsenyydet: 
Tanssiseura Sekahaku ry 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. Seuran 
puheenjohtaja Matti Mustajärvi on toiminut SUSEL ry:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. 
Lisäksi seuran jäsenistä Henna Rusi on toiminut SUSELin hallituksen jäsenenä ja Vesa Koski varajäsenenä. 
Seuran edustajat ovat osallistuneet edellä mainittujen yhteisöjen hallituksen kokouksiin ja vuosikokouksiin.   
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Tärkeimmät yhteistyökumppanit: 

Mainostoimisto T2 on suunnitellut, tuottanut ja toteuttanut seuran kotisivut, mainos-, tiedotus- ja 
markkinointimateriaalin. Eri orkesterit ja ohjelmatoimistot ovat tuottaneet musiikkia seuran tapahtumiin.  
 
Turun Seudun Osuuskauppa (TOK) on tarjonnut Sekahaulle mainostilaa ”Ostokset” jäsenpostissaan 3 kertaa 
vuodessa, postitus tavoittaa lähes 130 000 taloutta. Lisäksi Uudenkaupungin ja Loimaan talouksiin 
postitettiin kohdennettua mainontaa. Yhteistyössä TOK:n kanssa järjestettiin Sekahaun ja TOK:n jäsenille 
maksuttomat tanssikurssit Loimaan ja Uudenkaupungin työväentaloilla.  
 
Tilikauden aikana järjestettiin myös tanssi-iltoja yhteistyössä muiden tanssiseurojen, kuten Turku Swing 
Societyn ja Flying Stepin kanssa.  
 
Muita yhteistyökumppaneita tilikaudella olivat mm. Turun kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi, Raision 
kaupungin liikuntatoimi, Kaarinan kaupunki, Loimaan kaupunki, Pöytyän kunta, Matkapojat Oy, 
LähiTapiola, Viking Line, TallinkSilja Oy, Mops- Uittamon tanssilava/Tuto ry, Vaakahuoneen Paviljonki, 
Turun Lounasparkki, Turun kaupungin hoivakodit sekä yksityiset hoivakodit, mielenterveyspotilaiden 
Suojakoti sekä seuran lukuisat jäsenetuyritykset.  
 
Jäsenistö                                                       
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksellä oli 31.12.2017 yhteensä 1680, vuotta aiemmin jäsenmäärä oli 
1805. Jäsenmäärän vähennys oli 125 henkilöä. Jäsenmäärän pieneneminen kertoo kiristyneestä 
kilpailutilanteesta. Markkinoille on tullut useita uusia palveluntarjoajia. Jäsenille postitettiin vuoden 2017 
lopulla vuoden 2018 kevään ohjelmalehtinen ja jäsenmaksukirje. 

Kurssien osallistumismäärät 
Tilikaudella oli 1642 kurssikertaa (edellinen kausi 1742), vähennys viime tilikauteen oli 100 kertaa. 
Kurssikäyntejä oli yhteensä 44.286 (edellinen kausi 52.978), vähennystä 8692 kertaa. Keskimääräinen 
osallistujamäärä oli tällä tilikaudella 26,97 (edellinen kausi 30,41).  

Eri tehtävien hoitamiseen on tilikauden aikana osallistunut n. 150 talkoo-/vapaaehtoistoimijaa. Viikoittain 
toimintaan osallistuu n. 80 vapaaehtoista. Arvioitu talkootuntien määrä tilikaudella oli yli 25.000. Mukana 
tunneissa on kursseille osallistuneet vapaaehtoiset, Littoisten lavan, Pyrkivän Urheilutalon ja edustus-saunan 
hoitoon ja tapahtumiin liittyvien tehtävien suorittajat, tapahtumajärjestelyihin osallistumiset, 
yhteisötaideteoksen ”Jaetut askeleet” tekemiseen kesän 2017 aikana osallistuneet, hoivakotitanssitukset sekä 
hallitus-, toimikunta- ja työryhmätyöskentely.  
 

Talous 
Yhdistyksen talous on kohtuullisen hyvä. Yhdistyksen omavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät hyvällä 
tasolla ja laskut on voitu maksaa ajallaan. Avustuksia ovat myöntäneet: Vakka-Suomen nuorisosäätiö 
Uudenkaupungin lasten toimintaan, Turun kaupungin liikuntatoimi toiminta-avustusta ja harjoitustila-
avustusta Turussa kävijämääriin perustuen, Opetus- ja kulttuuriministeriö lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen 
sekä Margaretha-säätiö hoivakotitanssituksiin ja pyörätuolitanssikurssiin.  
Tilikauden ylijäämä oli 4.700 €, taseen loppusumma 113.613 €, toiminnan tulot 362.748 €, kulut 358.048 € 
ja oma pääoma 86.524 €.  
 

Merkittävimmät yksittäistapahtumat: 

 
Kehitysvammaisten tanssitapahtumat 

Tilikauden aikana järjestettiin viisi tanssitapahtumaa kehitysvammaisille Kaarinassa, Raumalla ja Raisiossa. 
Tapahtumissa treenattiin perinteisiä lavatansseja tanssinohjaajan ja elävän musiikin tahdissa. Tapahtumiin 
osallistui kaiken kaikkiaan 533 innokasta tanssijaa avustajineen.  
 

Tanssiristeilyt 
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Tanssiristeilyjä järjestettiin neljät. Näistä kaksi toteutettiin yhteistyössä SUSEL:in ja Matkapoikien kanssa ja 
kaksi oli Sekahaun omia TallinkSiljan kanssa toteutettuja tanssiristeilyjä. Yhteensä osallistujia risteilyillä oli 
136 henkilöä. 
 
Pikkujoulujuhlat Pyrkivän Urheilutalolla 

Seuran perinteiset pikkujoulujuhlat huvitoimikunnan järjestämänä pidettiin 18.11.2017 Turussa Pyrkivän 
Urheilutalolla.  Juhlat olivat aikaisempien vuosien tapaan onnistuneet ja osallistujia oli 151 henkilöä. Illan 
musiikista vastasi Timo Rautala. 
 
Maksuttomat kurssit Loimaalla ja Uudessakaupungissa  

Seura tarjosi jäsenilleen ja Turun seudun Osuuskaupan s-korttilaisille maksuttomat treenit Loimaan 
työväentalolla 18.9.2017 ja Uudenkaupungin työväentalolla 4.10. 2017. Tapahtumien järjestelyistä vastasivat 
Seuran aktiivit Loimaalla ja Uudessakaupungissa.  
 

Messut ja tapahtumat 

Seura osallistui tilikauden aikana erilaisiin toritapahtumiin kuten Raision torin toritansseihin, joita oli kesän 
aikana neljät. Torilla tanssittiin ja pidettiin yleisölle tanssikursseja. Lisäksi osallistuttiin Raision 
Killinmarkkinoille. Nuorisolle yhdistystä esiteltiin Study in Turku –opiskelijamessuilla. Tilikauden aikana 
osallistuttiin myös useisiin senioritapahtumiin, kuten Kaarinan Superseniorit –tapahtumaan ja IKINÄ –
messuille sekä Turussa Armas –festareille. Sekahaku oli myös mukana SuomiViihde-tansseissa Littoisten 
lavalla Kaarinassa, Ruissalon Kylpylässä ja Pappisten lavalla Loimaalla.   
 
Hoivakoti-, palvelutalo ja sairaalatanssitukset 

Tilikauden aikana jatkettiin panostusta hyväntekeväisyyteen käymällä tanssimassa ja tanssittamassa 
vanhuksia eri hoivakodeissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa. Tanssituksia oli keskimäärin joka toinen viikko. 
Näitä tanssituksia silmällä pitäen järjestettiin aktiiveille pyörätuolitanssikurssi. Vuoden aikana kävimme 
myös useaan otteeseen tanssittamassa Paattisten Suojakodin mielenterveyskuntoutujia.  
 

Lapset ja nuoret 

Nuorille suunnattuja ilmaisia tanssikursseja jatkettiin ja he saivat lisäksi kursseja puoleen hintaan. 
Tapahtumia rahoitettiin OKM:n seuratuella. Nuorille alle 29-vuotiaille järjestettiin ilmainen tanssitapahtuma 
Littoisten lavalla 16.7.2017. Tapahtuma rahoitettiin Turun kaupungin projektiavustuksella. Tilikaudella 
tehtiin yhteistyötä myös Kaarinan kaupungin koulujen kanssa järjestämällä 8-luokkalaisille tanssikurssit 
Piikkiön Yhtenäiskoulussa ja Piispanlähteen Yläkoulussa.  
 

Kuntoutujien tanssitreenit yhteistyössä Parkinson-liiton kanssa 

Seura teki myös yhteistyötä Parkinsson-liiton kanssa järjestämällä kuntoutujille suunnattuja tanssitreenejä.   
 
Tanssiksi –Luustotanssit 

Vuoden aikana järjestettiin myös kolmet Tanssiksi –Luustotanssit yhteistyössä Turun seudun 
luustoyhdistyksen kanssa.  
 
Liitteenä on lista seuran kaikista tilikauden tapahtumista ja paikkakuntakohtaisten kurssien ajankohdat ja 
kurssikertojen lukumäärät (liite 1). 
 
Pyrkivän Urheilutalo 

Tanssiseura Sekahaku ry aloitti Pyrkivän urheilutalon päävuokralaisena vuoden 2015 alussa. Pyrkivän 
Urheilutalon kiinteistö vaihtoi omistajaa 22.3.2018. Uusi omistaja on Kansallis-Kehitys Oy. Seuran hallussa 
ovat kaikki talon tilat (iso liikuntasali, edustus-sauna kokoustiloineen ja toimistohuone) lukuun ottamatta 
kahviota ja Pyrkiväsäätiön hallituksen kokoustilaa. Edustus-saunaa ja kokoustilaa vuokrataan eteenpäin sekä 
seuran toimesta että SaunaOnline -palvelun kautta. Vuokraustoiminta on edennyt hyvin ja toimintaa pyritään 
tehostamaan edelleen. Liikuntasali on seuran omien harjoitusten pääpitopaikka, mutta tilaa vuokrataan myös 
ulkopuolisille toimijoille, kuten lentopallo-, sähly- ja koripalloporukoille. Nämä ulkopuoliset käyttäjät 
periytyivät omistajalta vuokrasuhteen alussa ja heitä on nyttemmin joko irtisanottu tai siirretty uusiin 
ajankohtiin, koska salia on tarvittu omien kurssien pitopaikaksi. Pyrkivän salin illat ja sunnuntait ovat 
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täyteen varattuja, mutta vapaita aikoja löytyy jonkun verran päivisin ja lauantaisin. Talossa ilmenneitä 
puutteita ja huonossa kunnossa olevia asioita on kuitenkin vuoden aikana saatu parempaan kuntoon osittain 
uuden omistajatahon Kansallisyhtiön ansiosta. Sunnuntai-iltaisin seura järjesti kurssit ja tanssit Pyrkivän 
Urheilutalon salissa, tanssi-iltojen kävijämäärää on pyritty lisäämään valitsemalla uusia nuorekkaita yhtyeitä, 
teemailloilla ja tanssitakuulla (bussipysäkki systeemi, jossa jokainen daami pääsee tanssimaan vuorollaan).   
 

Littoisten lava 

Seura on vuokrannut Kaarinan kaupungilta Littoisten tanssilavan, kunnostanut sen ja pitänyt sitä 
kesätoimintojen pääasiallisena paikkana. Lavaa on kunnostettu ja ehostettu talkoovoimin. Talkoita 
järjestettiin tilikauden aikana kahdet, kevät- ja syystalkoot. Torstaisin seura järjesti Littoisten lavalla 
tanssikurssin ja yleiset tanssit, joiden vastuullisena järjestäjänä seura toimi. Seura ylläpitää myös lavan 
yhteydessä olevaa kioskia, joka on avoinna tanssi-iltaisin. Kesän 2017 aikana lavalle tehtiin mosaiikkiteokset 
”Jaetut Askeleet” ja ”Tanssipari”. Teos on osa Suomi 100- juhlavuoden yhteisötaideteos sarjaa. Teoksen 
materiaalit saatiin Kaarinan kaupungilta ja toteutus tapahtui seuran aktiivien ja lähiympäristön asukkaiden 
yhteisenä talkootyönä.  
 

Lavasoturit 

Lavasoturit on seuran tanssiva miesten ryhmä. Ryhmä on Tanssin Läntisen aluekeskuksen ”kummiryhmä”, 
jolle aluekeskus tarjoaa sekä ohjauksen että harjoitustilat. Aluekeskuksen ohjaaja suunnittelee myös esitysten 
koreografiat. Ryhmän ensisijainen tehtävä on harjoitella esityksiä seuran omien tapahtumien ohjelmaksi, 
mutta esiintymisiä on tilattu myös ulkopuolisiin tapahtumiin. 
 
Venukset 

Venus ryhmä perustettiin vuoden 2013 kesällä. Venus on seuran esiintyvä naisten ryhmä. 
 

Vuoden 2017 seuratyöntekijä 

Yhdistyksen vuoden seuratyöntekijäksi nimettiin Erja Vuorinen. Valinta liittyy Lounais-Suomen Liikunta ja 
urheilu, Liiku ry:n traditioon huomioida jäsenseurojen aktiiveja.  
 
 
Tanssiseura Sekahaku ry:n hallitus haluaa esittää lämpimän kiitoksen kaikille seuran jäsenille, 

vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille! Teimme taas yhdessä menestyksekkään toimintakauden. 

 

 
Hallitus 

 


