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melko korkea.
Tanssiharrastajien määrä on tasaisessa kasvussa ja uusille peruskursseille onkin osallistunut hyvin uusia harrastajia.
Seuran hallinto on pidetty pienenä, jolloin päätöksenteko on helppoa ja on pystytty reagoimaan nopeasti
erilaisiin uusiin haasteisiin. Seuran hallitus koostuu
puheenjohtajasta, neljästä jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä.

Seura on Suomen Tanssiurheiluliiton jäsen ja noudattaa
toiminnassaan sen sääntöjä. Lisäksi seuran toimintaa
ohjaa Nuori Suomi ja sen toimintatavat, vaikka seura ei
olekaan sinettiseura.

1. Puheenjohtajan katsaus

Parhaimmat kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaikille DanceStyle ry:n jäsenille, seura-aktiiveille sekä yhteistyökumppaneille.

Vuonna 2012 perustetun seuran toinen ja samalla ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on takana. Seuran
perustamiskokous pidettiin 30.5.2012. Virallisten rekisteröintien jälkeen seura merkittiin PRH:n yhdistysrekisteriin 13.9.2012.
Toimintavuoden aikana vakiinnutettiin seuran toiminta- Seppo Hoffrén
tapoja ja laajennettiin toimintaa harrastetanssien puo- puheenjohtaja
lelle. Uusina lajeina mukaan tulivat zumba, piloxing ja
kahvakuula.
Toimintavuoden suurin tapahtuma oli keväällä 2013
järjestetty Tanssivat Tähdet tapahtuma Jyväskylän Forumissa.
Toimintaa vaikeutti toimitiloissa esiintynyt kosteusongelma salissa 2, mikä olikin suurimman osan vuotta
poissa käytöstä. Lisäksi kiinteistössä tehty sähkö–, vesi–
ja viemäröintiremontti osaltaan vaikeuttivat toimintaa
ja valmennuksen järjestämistä sekä harjoittelua,
Yhteistyö Jyväskylän muiden tanssiurheiluyhteisöjen
kanssa on jatkunut hyvin ja tilojen käyttöaste onkin

3

DanceStyle ry | Toimintakertomus 2013

2. Toimitilat

Yläkerran tanssisali
Seura on vuokrannut tarkoituksenmukaiset toimitilat
Joensuun seudun Osuuspankilta aivan Jyväskylän keskustasta. Toimitiloja on remontoitu paremmin toiminnalle soveltuvaksi.
Tanssistudion yläkerrassa on kooltaan noin 120m2, peileillä varustettu sali.

Alakerran pienempi sali
Tanssistudion kaikissa tanssisaleissa on käytössä musiikin soittamiseen tarvittavat äänentoistolaitteet. Osa
laitteista on saatu lainaksi seuran jäseniltä ja osan seura on hankkinut.
Toimitiloja käytetään myös toisten tanssiyhteisöjen
valmennuksiin. Sekä Salsakoulu Vanha Havanna että
Rock’n Swing Dance Club Break ry järjestävät omaa
valmennustaan tanssistudiolla.
Tanssistudion tiloja käytetään myös muiden yhteisöjen
satunnaisiin valmennuksiin tai vastaaviin tilaisuuksiin.

Alakerran isompi tanssisali

Alakerrassa on kaksi tanssisalia joista toinen on kooltaan noin 100m2 ja toinen 60m2. Suuremmassa salissa
on myös peilit. Vuoden 2013 aikana alakerrassa on taloyhtiön toimesta suoritettu putkiremontti. Lisäksi alakerran isompaan saliin on tehty remonttia seinästä sisälle vuotaneen veden vuoksi. Remontti on vielä kesken.
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3. Jäsenistö
Seuran jäsenistö koostuu ryhmissä harjoittelevista harrastajista, seuran aktiivijäsenistä sekä seuran kannattajajäsenistä. Seura pitää yllä jäsenrekisteriä kaikista
jäsenistään. Jäsentiedot päivitetään Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenrekisteriin. Seuran jäsenet saavat seuran järjestösääntöjen mukaiset edut sekä sitoutuvat
noudattamaan sekä seuran sääntöjä että Suomen Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjä.
Jyri Hoffrén -Jenniina Sivula, Nuoriso A

4. Valmennus

Kilpailutuloksia:
GP, Turku, 26.1.2013
2. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin
9. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, Nuoriso vakiot
Vakio SM , Hamina, 16.2.2013
14. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, Nuoriso vakiot
GP, Tampere, 17.3.2013
11. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, Nuoriso vakiot
GP, Heinola, 20.4.2013
2. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin
13. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, Nuoriso vakiot
Latin SM, Jyväskylä, 4.5.2013
1. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin

Seuran kilpatanssivalmennuksessa käytettiin vuoden
2013 aikana vierailevia ammattilaisohjaajia, jotka kävivät säännöllisesti valmentamassa. Lisäksi seuran omat GP, Oulu, 24.8.2013
1. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin
seuraohjaajat täydensivät valmennusta niillä kerroilla
kun ammattilaisvalmentajat eivät päässeet tulemaan. 13. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, Nuoriso vakiot
Seuran järjestämä kilpatanssivalmennus noudattaa sitä
valmennuslinjaa, minkä seuran johto ja tanssijat ovat
yhdessä päättäneet. Tämän valmennuslinjan tukena
ovat käytetyt valmentajat. Ryhmäharjoittelussa on
pääpaino ollut tanssitekniikan ja liikkeen parantamisessa.
Yksityisvalmennus painottuu puolestaan parien omien
koreografioiden tekemiseen ja niiden tekniikkaan.

5. Kilpailutoiminta
Vuoden 2013 aikana seuran parit ovat osallistuneet ahkerasti kilpailutoimintaan. Lisäksi seura on saanut yhden uuden edustusparin, joka aloittaa kilpailemisen
2014 vuoden aikana.

GP, Helsinki, 16.11.2013
1. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin
WDSF, Helsinki 10.3.2013
9. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin
46. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, World Open Latin
45. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, Nuoriso vakiot
68. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, World Open vakiot
WDSF, Helsinki 20.10.2013
2. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin
14. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, World Open Latin
25. Jyri Hoffrén - Jenniina Sivula, Nuoriso vakiot

WDSF PEM, Kööpenhamina 31.8.2013
1. Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso Latin
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Lisäksi seuran parit ovat saavuttaneet useita voittoja
alue– ja valtakunnallisissa kilpailuissa Suomessa.

7. Seuran hallinto
Seuran hallinto koostuu seuran puheenjohtajasta, neljästä jäsenestä sekä kahdesta varajäsenestä. Vuoden
2013 aikana on seuran johtokunta kokoontunut aina
tarvittaessa. Lisäksi on pidetty sääntömääräiset kevät–
ja syyskokoukset. Kaikista seuran kokouksista on pidetty pöytäkirjaa, missä asiat ovat juoksevalla numeroinnilla.

8. Seuran talous
Alexey Smolyaninov - Oona Oinas, Nuoriso A

6. Talkootoiminta

Seuran talouden pääasialliset tulot koostuvat

Harjoittelumaksuista

Jäsenmaksuista

Talkootoiminnasta

Ulkopuolisten tilavarausmaksuista

Sponsorituloista
Johtokunta joutunut seuraamaan seuran taloutta erityisen tarkasti . Seuran rahastonhoitaja on hoitanut
myös seuran kirjanpidon.

9. Tiedotus
Seuralla on omat www-sivut, joiden kautta tiedotetaan
seuran yleisistä tapahtumista ja kilpailumenestyksestä. Seuran sivulta löytyy tietoa seurantarjoamista harrastusmahdollisuuksista. Seuran harrasteryhmiin ilmoittaudutaan www-sivujen kautta.

Vuoden 2013 aikana seura on järjestänyt useita erilaisia talkootapahtumia, joilla on täydennetty seuran varainhankintaa ja mainostettu seuraa. Seuralle on kerätSeura käyttää myös sosiaalista mediaa (Facebook) yhty varoja myös Pilkkoset sukkamyynnillä ja myymällä
seuralle lahjoitettuja kalusteita.
tenä tiedotuskanavana.
Suurin talkootapahtuma oli keväällä 2013 järjestetty
Tanssivat Tähdet -tapahtuma, jossa jyväskyläläiset tunnetut henkilöt kilpailivat leikkimielisesti keskenään
Tanssii Tähtien Kanssa tyyliin. Seuran tanssijat toimivat
heidän opettajinaan. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä kauppakeskus Forumin kanssa. Forumin alakertaan rakennettiin tanssilattia ja tuotiin äänentoisto
tapahtumaa varten. Varsinainen tanssin harjoittelu
aloitettiin kuukautta ennen varsinaista tapahtumaa ja
5.-6.4. parit tanssivat Forumissa yleisön ja tuomareiden edessä.
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Lisäksi seura lähettää sähköpostia jäsenistölleen tärkeistä asioista.
Seuran parien menestyksestä lähetetään lehdistölle
tiedotteita ja valokuvia julkaistavaksi.

