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1. Visio 
Kaikki jäsenet ovat meille tärkeitä. Seurassamme harrastavat saavat oman ikä- ja taitotasonsa 
mukaista laadukasta ohjausta ja valmennusta sekä mahdollisuuden kehittyä omien tavoitteidensa 
mukaisesti.  

Haaveenamme on saada lisää harrastajia sekä kouluttaa seuraohjaajia ja tehdä yhteistyötä lähiseudun 
seurojen kanssa ja näin kehittää lounaisesta Suomesta yksi maan kilpatanssin keskuksista. Tämä 
tarjoaisi hyvät harjoittelu- ja kehittymismahdollisuudet kaikille halukkaille ikään ja taitotasoon 
katsomatta, ja parantaisi mahdollisuuksia sopivan tanssiparin löytymiseen lähialueelta myös ylemmillä 
taitotasoilla.

2. Eettiset linjaukset ja toiminnan arvot
Seurassamme pyritätään tarjoamaan lapsille ja nuorille monipuolinen ja elämyksiä tuottava harrastus 
turvallisessa ympäristössä. Haluamme tukea hyvän itsetunnon ja käytöstapojen kehittymistä, ja 
tuottaa positiivisia kopkemuksia sekä oppimisen iloa.

Noudatamme tasapuolisuuden periaatetta. Kaikkia huomioidaan ja kaikille annetaan samanlaiset 
mahdollisuudet valmennuksen saamiseksi. Kaikkia kannustetaan harjoitus- ja kilpailutilanteissa, ja 
tuetaan jatkamaan lajin harrastamista taitotasosta riippumatta.  Ohjaamme myös lasten ja nuorten 
vanhempia tukemaan ja kannustamaan. Lisäksi kaikille valmentajille tai sellaisiksi haluaville annetaan 
mahdollisuus osallistua koulutuksiin (mikäli seuran taloudellinen tilanne sen sallii), ja kehittää 
taitojaan.

Yksi seuran tärkeistä toimintaperiaatteista on alusta alkaen ollut ”kaikki yhdessä”. Lapsia ja nuoria 
kannustetaan ottamaan uudet tulokkaat heti mukaan yhteiseen toimintaan. Myös kaikki lasten ja 
nuorten vanhemmat pyritään saamaan toimintaan mukaan heti alusta alkaen. Näin seuran toiminta ja 
kaikki toiminnassa mukana olevat henkilöt tulevat tutuiksi. Samalla seurassa jo pidempään olleet 
voivat levittää tietojaan eteenpäin uusille tulokkaille. Tämä myös parantaa seuran yhteishenkeä. 
Pyrimme luomaan ja säilyttämään avoimet välit kaikkien jäsenten ja valmennuksen välillä.

Seura edistää kaikessa toiminnassaan terveitä elämäntapoja ja päihteettömyyttä.  Toivomme myös 
että lasten ja nuorten vanhemmat omalla toiminnallaan näyttävät esimerkkiä.

Toiminnan arvot:
 Jokaisella on mahdollisuus harrastaa oman taitotasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti
 Kaikkia huomioidaan tasapuolisesti
 Hyvät  tavat ja terveet elämäntavat
 Hyvä ja ammattitaitoinen valmennus

3. Seuratoiminnan tavoitteet 
Seuratoiminnan tavoitteena on edistää liikkumista sekä tarjota Liedon ja lähiseudun kuntien asukkaille 
mahdollisuus harrastaa tanssia kunto-, kilpa- ja huippu-urheiluna. Tavoitteena on myös kasvattaa 
harrastajamäärää, jotta toiminta ja laadukas valmennus pystytään turvaamaan kohtuullisilla 
kustannuksilla.

Toiminnan tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä, reippaita, suoraryhtisiä ja kohteliaita kansalaisia, joille 
liikunta ja terveet elämäntavat ovat itsestäänselvyys.

Urheilullisena tavoitteena on tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus hyvään valmennukseen ja 
taitojensa kehittämiseen, sekä halutessaan osallistua kilpailuihin. Haluamme antaa tanssijoille 
mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa ja edetä niin pitkälle kuin omat taidot edellyttävät. Lisäksi 
seuran tavoitteena on saada pareja SM- ja GP-kilpailujen finaaleihin.



4. Käytännön toimintatapoja 

4.1 Ryhmien muodostaminen 
Seuran valmennusryhmät muodostetaan kausittain harrastajatilanteen mukaan. Pääsääntöisesti 
tanssijat jaetaan ryhmiin parin taitotason mukaan; ns. alkeisryhmä F-D -taitotasoille ja jatkoryhmä C-A 
-taitotasoille.  Ryhmäjaosta päättää seuran päävalmentaja kauden alussa. Ryhmäjakoa voidaan 
tarpeen mukaan myös muuttaa sekä ryhmiin voi tulla mukaan kesken kauden. Ryhmiä ei ole 
muodostettu eri ikäryhmille erikseen, vaan kaikenikäiset tanssijat ovat samassa ryhmässä. 

4.2 Harjoittelun määrä eri-ikäisillä / tasoisilla 
 Seuravalmennuksen alkeis- ja jatkoryhmät kokoontuvat kerran viikossa, ja lisäksi seura tarjoaa ohjatun
practise-tunnin kerran viikossa. Tämä riittää yleensä aloitteleville harrastajille. Lisäksi seurassa 
järjestetään seuravalmentajien ja ammattilaisvalmentajien yksityistunteja.  Seuravalmentajien 
yksityistunteja saavat kaikki halukkaat.  Ammattilaisvalmentajien yksityistunnit on suunnattu 
kilpaileville pareille. Vakiotanssien ammattilaisvalmentajat vetävät myös ryhmätunteja, joihin voivat 
osallistua kaikki halukkaat.  Lähes kaikki kilpailevista pareista ottavat säännöllisesti yksityistunteja joko 
seura- ja/tai vierailevilta valmentajilta. C-A-luokan parit muokkaavat oman harjoitusaikataulunsa omia 
tavoitteitaan vastaavaksi. Seura pyrkii siihen, että vierailevien valmentajien yksityistunteja olisi 
saatavilla viikoittain.  Seurassa kannustetaan myös osallistumaan valmennusleireille.

4.2.1 Salitilanteen vaikutus harjoitusten määrään 
Seuralla ei ole käytössään omaa salia. Salivuoroja anotaan Liedon kunnalta aina toimintakaudeksi 
kerrallaan. Lietohallin tanssisali, Keskuskoulun liikuntasali sekä Pahkamäen koulun liikuntasali ovat 
vakiintuneet seuran harjoittelupaikoiksi. Viikonpäivät ja kellonajat saattavat vaihdella vuosittain. 
Toisinaan kunta peruu salivuoroja esim. koulun tilaisuuksien vuoksi, ja tämä on johtanut siihen, että 
ryhmien tunteja on kaudessa jouduttu jättämään välillä väliin. Korvaavia kertoja ei aina salitilanteen 
vuoksi pystytä järjestämään, mutta toisaalta ohjattu harjoittelukausi on pitkä.

4.3 Kilpailuihin osallistuminen  
Seurassa pareja kannustetaan osallistumaan kilpailuihin omien tavoitteidensa mukaisesti. Ensimmäisiin
kilpailuihinsa rohkaistaan osallistumaan yleensä noin vuoden harjoittelun jälkeen. Ensimmäisiksi 
kisoiksi valitaan yleensä oman seuran kisat tai jotkut muut lähiseudun kisat. Ensimmäisten kilpailujen 
jälkeen pareja pyritään jatkossakin rohkaisemaan kilpalattioille.

Seurassa on laadittu kilpauraansa aloitteleville pareille ja heidän vanhemmilleen suunnattu opas, jossa 
selostetaan kilpatanssin kilpailu- ja luokkajärjestelmää ja opastetaan, miten kilpailuissa toimitaan. 
Lisäksi oppaaseen on tiivistetty lapsi- ja juniori-E -luokkien pukusäännöt. Oppaassa kerrotaan myös, 
miten kilpailuihin ilmoittautuminen on seurassa järjestetty. Opas on nähtävillä seuran nettisivuilla. 

Parit katsovat itselleen sopivat kilpailut tanssiurheiluliiton sivuilla olevasta kilpailukalenterista tai 
keskustelevat asiasta valmentajan kanssa. Ilmoittautuminen tehdään DanceCoren kautta, mm seuran 
jäsenvastaava auttaa mielellään.

4.4 Maksut 
Seuran jäsenmaksu vahvistetaan syyskokouksessa aina vuodeksi kerrallaan. Kausimaksusta päättää 
johtokunta yhdessä rahastonhoitajan kanssa ja siihen vaikuttavat mm. harrastajamäärä ja seuran 
taloudellinen tilanne.
Yksityitynnit maksetaan suoraan valmentajille.



4.5 Tiedotus ja markkinointi 
Seuralla on toimivat Internetsivut (www.lateam-lieto.fi), joilla tiedotetaan kaikista ajankohtaisista 
asioista. Sivuilta näkyvät mm. eri ryhmien toiminta-ajat ja -paikat, kaikille seuralaisille tarkoitetut 
kokouskutsut, muut ajankohtaiset asiat, kuten muistutus kilpailulisenssin maksamisesta jne. Lisäksi 
sivuilla on tietoa kilpatanssista yleensä. Internetsivuille merkitään mm. kaikki tavallisesta aikataulusta 
poikkeavat tapahtumat, kuten salivuorojen ja/tai tuntien peruutukset, ylimääräiset harjoitukset, 
kokoukset, tapahtumat yms 

Seuralla on käytössä myös facebook-sivut ja instagram-tili. Nämä eivät ole seuran virallisia 
tiedotuskanavia, mutta etenkin facebook-sivuja käytetään paljon myös tiedottamiseen ja 
mainostamiseen.

Kiireelliset asiat, esim. viime tipassa tapahtuvat tuntien peruuntumiset viestitään teksti- tai whatsapp-
viestein. Whatsapp-ketjua käytetään myös yksityitunneista sopimiseen.
Tarvittaessa käytetään myös sähköpostia.

Seura mainostaa toimintaansa somen lisäksi paperimainoksin, joita jaetaan Liedon ja lähialueen 
kauppojen, kirjastojen tms ilmoitustauluihin. Lisäksi  seurasta käydään esiintymässä erilaisissa alueen 
tapahtumissa, samalla seuraa mainostaen.

4.6 Kilpailujen ja valmennusviikonloppujen järjestäminen 
Seura pyrkii järjestämään kahdet kilpailut vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kilpailut anotaan 
tanssiurheiluliitolta. Johtokunta huolehtii kilpailujen tarvittavista ennakkojärjestelyistä ja kokoaa 
talkooryhmän.

Seura järjestää joka syyskauden alussa kaikille taitotasoille ja kaikille ikäryhmille tarkoitetun 
valmennusviikonlopun. Valmennusviikonloppuun ovat tervetulleita myös muiden seurojen tanssijat. 
Valmentajat ovat pääsääntöisesti seurassa vierailevia ammattilaisvalmentajia. 

4.7 Talkootyöt ja varainhankinta
Seurassa ei juuri ole tehty talkoita puhtaasti varainhankintamielessä. Muuten talkootyövoimaa on 
tarvittu omien kilpailujen, valmennusviikonlopun ja muiden seuran tapahtumien järjestämiseen. 
Talkoilla hankitut varat menevät koko seuran yhteiseen käyttöön.  Kaikkien tanssijoiden huoltajien 
toivotaan osallistuvan talkootyöhön.

Toiminnan tueksi seura kerää varoja kilpailuja järjestämällä, esiintymisillä sekä myymällä erilaisia 
tuotteita.
 

4.8 Seuratoimijoiden rekrytointi
Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan seuran toimintaan. Tanssijoiden vanhempien 
ammattien ja vahvuuksien perusteella yritetään löytää seuratoiminnan erilaisiin tehtäviin eri alojen 
asiantuntijoita.

4.9 Kiittäminen ja palkitseminen 
Menestyneitä tanssijoita muistetaan ja palkitaan rahastipendein, jotka jaetaan kilpailuissa tai muissa 
yhteisissä tilaisuuksissa. Seuratoimijoita kiitetään sanallisesti ja mahdollisesti myös muilla tavoin.



4.10 Suhteet yhteistyökumppaneihin 
Yhteistyö kunnan kanssa
Seura pyrkii osallistumaan Liedon kunnassa järjestettäviin tapahtumiin tuomalla niihin 
tanssiesiintymisiä tai muulla tavoin toimintaansa esittelemällä. Seuran johtokunnasta osallistutaan 
kunnan järjestämiin seurapalavereihin.

Yhteistyökumppanit 
Seuralla ei ole virallisia yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Monet lietolaiset ja lähiseudun kuntien 
yritykset tukevat seuran toimintaa säännöllisesti lahjoittamalla kisoihin arpajaisvoittoja ja/tai 
laittamalla maksullisen ilmoituksen kisojen käsiohjelmaan.

5. Seuran organisaatio ja seuratoimijoiden roolit 

5.1. Organisaatio 
Seuran syyskokous, jossa äänivaltaisia ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet seuran jäsenmaksun maksaneet
henkilöt, valitsee seuralle puheenjohtajan ja johtokunnan. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja yksi varajäsen. Jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. 
Johtokuntaan voidaan valita 18 vuotta täyttäneitä seuran jäseniä. Johtokunta valitsee seuralle 
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nuorisovastaavan. Kolmen viimeksi mainitun ei
välttämättä tarvitse olla johtokunnan jäseniä. Lisäksi johtokunta jakaa muut vastuualueet jäsenilleen ja
perustaa tarvittaessa toimikuntia.
 
Lisäksi seuralla on kevätkokous, jossa äänivaltaisia ovat niin ikään kaikki 18 vuotta täyttäneet seuran 
jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Kevätkokous vahvistaa seuran vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 
sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. 
Kutsu syys- ja kevätkokouksiin tulee näkyville seuran internetsivuille vähintään neljätoista vuorokautta 
ennen kokousta. 

Seurassa ei ole jaostoja. 
Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävät ovat seuraavat: 
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset. 
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa. 
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat. 
4. Vastata seuran taloudesta. 
5. Pitää jäsenluetteloa. 
6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. 
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. 
8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista. 
10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan. 
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 
13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen 
kevätkokousta. 

5.2 Seuratoimijoiden roolit ja tehtävienjako seurassa 
Seuratoimijoiden roolit määritellään ja vastuualueet jaetaan vuosittain kunkin johtokuntaan valitun 
henkilön taipumusten, taitojen ja tietojen perusteella. Toisin sanoen esim. puheenjohtajan, sihteerin 
tai nuorisovastaavan tehtävät voivat vaihdella sen mukaan, kuka kyseisiä tehtäviä kulloinkin hoitaa. 
Johtokunta määrittelee vastuualueet ja suorittaa vastuualueiden jaon aina toimintavuoden 
ensimmäisessä kokouksessa.



6. Pelisäännöt 
Seura katselmoi ryhmissä ja vanhempien kanssa pelisäännöt.
Pelisäännöt löytyvät seuran nettisivuilta.

7. Seuran toimintamuodot 
Seurassa voi harrastaa kilpatanssia kaikilla tasoilla F-luokasta A-luokkaan.
Lisäksi seurassa toimii matalan kynnyksen lattari-harrasteryhmä.

8. Yhteystietoja 
Seuran internetsivut: www.lateam-lieto.fi
Valmentajien, ohjaajien ja johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät nettisivuilta. 
Seuran harjoituspaikat: 
Lietohallin tanssisali, Urheilutie, 21420 Lieto 
Keskuskoulun liikuntasali, Opintie 1b, Lieto 
Pahkamäen koulun liikuntasali, Vanha Tampereentie 1605, Lieto as. 
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