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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.5.2018 - 30.4.2019 

Yleistä                                                                                                                                                                                                                    

Tanssiseura Sekahaku ry:n, myöhemmin Sekahaku, toiminta alkoi 10.8.2005 Turun Kansantanssin Ystävät ry:n alajaostona 

Toiminnan laajennuttua Sekahaku rekisteröityi omaksi yhdistykseksi 18.6.2007. Tilikausi 1.5.2018 - 30.4.2019 on 

Sekahaun kahdestoista itsenäisenä yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue kattaa 

laajasti koko Varsinais-Suomen sekä osan Satakuntaa. Yhdistyksellä oli 31.12.2018 jäseniä 1538 (v.2017: 1680), kursseja 

tilikauden aikana oli 1488 (v.2018: 1642) ja liikuntasuorituskertoja yhteensä 47 171 (v.2018: 46 836). Tilikauden aikana 

toiminta laajentui 2:lle uudelle paikkakunnalle Helsinki ja Parainen.  

Hallinto ja työntekijät  

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Toimikauden 1.5.2017 - 30.4.2018 vuosikokous pidettiin Pyrkivän 

urheilutalolla 9.9.2018.  Paikalla oli 17 äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen vuosikokoukselle määräämät 

asiat. Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 

vuosikokouksen valitsemat kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä. Päättyneellä tilikaudella varsinaisina jäseninä ovat 

toimineet Matti Mustajärvi puheenjohtajana, Raimo Lehtilä varapuheenjohtajana, Raija Nieminen, Vesa Koski, Pasi Arvola 

ja Lasse Liski. Miia Lehtonen, Sari Laine, Tuula Kalliovaara, Eija Mäkelä, Anssi Himmanen ja Aija Multisilta ovat 

toimineet varajäseninä. Hallituksen kokouksia pidettiin 13 kpl, joista 1 oli sähköpostikokous.  Kokouksissa käsiteltiin 194 

pykälää. Yhdistyksellä oli toimikaudella 1 kokoaikainen työntekijä järjestösihteeri Erja Vuorinen, 1 osa-aikainen 

taloudenhoitaja Erkki Kaitsalmi ja 1 osa-aikainen työntekijä Juha Halmiainen.  

Toimitilat 

Yhdistyksen toimisto ja päätanssisali sijaitsevat Turussa Pyrkivän Urheilutalolla, jonka yhdistys on vuokrannut Kansallis-

kehitys Oy:ltä. Yhdistyksen käytössä on myös Kaarinan kaupungilta vuokrattu Littoisten tanssilava. Syksyllä 2018 Raision 

Huhkotalo irtisanoi vuokrasopimuksen ja jouduimme etsimään Raisiosta uuden treenipaikan. Paikka löytyi hyvien 

kulkuyhteyksien päästä Raision keskustasta. Uuden Raision toimitilan avajaisia vietettiin juhlallisin menoin tammikuussa 

2019. Muut tanssikurssitilat on vuokrattu kunnilta, muilta järjestöiltä sekä yksityisiltä yrittäjiltä.  

Talous  

Yhdistyksen talous on hyvä. Taseen loppusumma oli 114.719 € (v. 2018: 113.613 €, v.2017: 109.416 €, v.2016: 120.831 €), 

oma pääoma 91.912 € (v. 2018: 86.524 €, v.2017: 81.824 €, v.2016: 88.134 €), toiminnan tulot 378.861 € (v. 2018: 362.748 

€, v.2017: 375.269 €, v.2016: 403.917 €), kulut 373.473 € (v. 2018: 358.048 €, v. 2017: 381.579 €, v.2016: 415.332 €) ja 

tilikauden ylijäämä 5387 € (v. 2018: 4.700 €, v.2017: - 6.310 €, v.2016: - 11.415 €). Yhdistyksen omavaraisuus ja 

maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla. Suurimmat tuloerät olivat: verolliset tanssitreenit 189.639 €, (v. 2018: 180.604 €, 

v.2017: 208.715 €, v.2016: 225.092 €) verottomat tanssitreenit 7.975 € (v. 2018: 6.718 €, v.2017: 7.051 €, v.2016: 9.968 €), 

jäsenmaksut 49.006 € (v. 2018: 44.940 €, v.2017: 50.520 €, v.2016: 55.025 €), vuokraustoiminta 35.635 € (v. 2018: 41.532 

€, v.2017: 33.637 €, v.2016: 30.106 €) sekä tapahtumien ja jäsenmatkojen osallistumismaksut 81.625 € (v. 2018: 64.145 €, 

v.2017: 44.526 €, v.2016: 66.971 €). Avustuksia myönsivät Turun kaupunki ja Vakka-Suomen nuorisosäätiö.  

Merkittävimmät tapahtumat 

Normaalin viikkotoiminnan lisäksi yhdistys järjesti 2 tanssiristeilyä yhteistyössä TallinkSiljan ja Viking Linen kanssa. 

Yhdistyksen vastuulla oli myös koko talvikauden ajan Pyrkivän Urheilutalon perjantaitanssien järjestäminen sekä kesällä 

Littoisten lavan tanssien järjestäminen. Littoisten lavan kesäkauden avajaiset sekä kurssin että tanssien osalta olivat jäsenille 

ilmaiset. Yhteistyössä Turun Osuuskaupan kanssa järjestettiin tanssitreenit Loimaan Työväentalolla 15.10. ja 

Uudenkaupungin Novidan liikuntasalissa 6.11. Treenit olivat ilmaiset TOK:n ja Sekahaun jäsenille. Kehitysvammaisille 

järjestettiin 5 tanssitapahtumaa ja hyväntekeväisyystyötä jatkettiin tanssitusten merkeissä eri hoivakodeissa lähes joka 

toinen viikko. Tilikauden päättymisen jälkeen toimintaa on jatkettu vakiintuneessa muodossa.  

Tulevaisuuden näkymät 

Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä ovat edelleen aktiiviset, innokkaat ja sitoutuneet vapaaehtoistoimijat. Yhdistyksen 

toiminnassa on mukana vuosittain yli 150 vapaaehtoistoimijaa. Yhdistys kannustaa ja huolehtii vapaaehtoisistaan 

jatkossakin yhteisten aktiivipäivien ja koulutuksellisten tapahtumien avulla. Tulevaisuutta suunniteltaessa tulee ottaa 

huomioon lisääntyvät riskit ja epävarmuustekijät, joita ovat esim. parin viime vuoden aikana tapahtuneet jäsen-, kurssi- ja 

kursseille osallistuvienmäärän lasku. Tämä on seurausta kilpailevan tarjonnan lisääntymisestä toimialueella. Lisäksi 

seuroille jaettavat avustukset pienevät ja vähenevät tulevaisuudessa. Huomioon on otettava myös yleinen kustannusten 

nousu sekä Pyrkivän urheilutalon tuleva purku tarkoittaa lähitulevaisuudessa uuden toimitilan etsintää.  Haasteista 

huolimatta yhdistyksen toiminnan ulkoiset puitteet ovat edelleen suotuisat.  Tanssi ja etenkin paritanssi kaikkine hyvine 

vaikutuksineen saa edelleen myönteistä julkista huomiota, hyväksyntää ja arvostusta. Tilikauden aikana on panostettu 

erityisesti markkinoinnin tehostamiseen, jonka ansioista kevät kaudella 2019 jäsen- ja osallistujamäärät kääntyivät 

uudelleen kasvuun.  

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tulevaisuudessakin hyvä, mutta myös uusia rahoituslähteitä etsitään aktiivisesti sekä 

mietitään toimenpiteitä markkinoinnin ja jäsenhankinnan tehostamiseksi.  


