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Tanssiurheiluseura Tellus ry 
info@tellus.fi 
www.tellus.fi 
 
Luonnos esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksessa 28.4.2017 

Toimintakertomus 1.1.2016–31.12.2016 

YLEISTÄ 
 
Vuosi 2016 oli Tanssiurheiluseura Tellus ry:n 43. toimintavuosi.  Seuran toiminta-alue on Porvoo 
lähiympäristöineen ja seura on Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenseura.  Tellus ry:n tavoitteena on edistää 
tanssiurheiluharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, 
kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 
Kuluneen toimintakauden aikana Tellus ry:n tavoitteena oli laajentaa junioritoimintaa ja kehittää seuratoimintaa.  
Perinteisen kilpatanssivalmennuksen lisäksi seura on tarjonnut tanssin opetusta monipuolisesti. Vuonna 2016 oli 
kilpatanssiryhmälle haasteellinen monen parin lopetettua harjoittelun. Toisaalta seuraan saatiin myös uusia 
kilpatanssin harrastajia lyhyen ajan sisällä. Vuoden aikana karsittiin muutamia kannattamattomia aikuisten 
kuntoliikuntatunteja ja saatiin lapsille suunnatut tunnit kannattamaan. Tuntien hinnat pidettiin maltillisina, minkä 
myös mahdollisti siihen suunnattu stipendi. 
Seuran toiminta perustui viime vuoden aikana suurelta osin hallituksen jäsenten aktiivisuuteen. Toiminnan 
jatkuvuuden ja kehittämisen turvaamiseksi jäsenten aktiivisempi osallistuminen olisi kuitenkin tärkeää.  
Toimintakauden aikana onkin ollut suuri haaste saada harrastajat tarmokkaammin mukaan seuran toiminnan 
kehittämiseen.   
Tellus ry on tiedottanut toiminnastaan lehtimainoksin ja julistein sekä yleisötapahtumien yhteydessä jaettavin 
mainosesittein ja postilaatikkoihin jaettavin esittein. Sisäistä tiedottamista tehostettiin internet- ja facebook –sivujen 
kautta sekä säännöllisin jäsenkirjein. Sivuja on pyritty kehittämään toimivan vuoropuhelun välineeksi kaikkien 
seuran jäsenten kesken.  
 
HALLITUS 
 
Vuoden 2016 hallitus järjestäytyi seuraavasti: 
Puheenjohtaja  Hilu Kangas-Ranta 
Varapuheenjohtaja Taru Uotila 
Sihteeri  Jaana Tuominen 
Taloudenhoitaja Maija Kullberg      
Kurssivastaava Marjo Meriläinen  
Aikuisliikuntavastaava Pirjo Heikkinen 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
 
Kokoukset 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.4.2016 ja syyskokous 18.11.2016. Hallitus kokoontui toimikauden 
aikana 9 kertaa. 
 
Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa seurassa oli yhteensä 179 jäsentä, joista alle 18-vuotiaita oli 83. 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä 
harjoitusmaksuilla, avustuksin ja yrityksiltä saaduin sponsorituin. Tellus ry on järjestänyt toimikauden aikana yhdet 
Tanssiurheilun aluekilpailut, joista seura sai voittoa suuren talkootyöpanoksen ja osanottajamaksujen vuoksi. Tellus 
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ry myönsi keväällä 2016 harrastajastipendin, joka myönnettiin hyvästä kilpailumenestyksestä Robin Högdalille ja 
Cecilia Kronbergille hallituksen yksimielisellä päätöksellä. 
 
Tilinpäätös osoitti ylijäämää 822,85 € vuodelta 2016 mikä on  1590,29  € enemmän kuin edellisenä toimikautena. 
Talous kohentui verrattuna edelliseen tilikauteen. Taloustilanne on vuoden 2017 alussa hyvä edellisinä vuosina 
käyttämättömien varojen ansiosta. 
 
TOIMINTA 
 
Vuoden 2016 aikana toimineet ryhmät 
Toimikauden aikana järjestettiin: 
 
Kevätkaudella 
Somatic Pilates, opettaja Heli Kronberg 
Latinoshow alkeisjatko, opettaja Juha Pykäläinen 
Showtanssi aikuiset, opettaja Kadi Ruutu 
Feel Free aikuiset, opettaja Kadi Ruutu 
Bailatino aikuiset, opettaja Janne Outinen  
Salsa aikuiset, opettaja Janne Uotinen                                              
Parisalsa aikuiset, opettaja Janne Outinen  
Paritanssi jatko aikuiset, opettaja Heli Rusanen ja Tarmo Kippola 
Kilpavalmennus, opettaja Jutta Helenius ja Sami Helenius, Leevi Leskinen 
Rock & Swing aikuiset. opettaja Masi Sauren  
Rock & Swing paritanssi, opettaja Masi Sauren  
Lastentanssi 3-4v, opettaja Juha Pykäläinen 
Showlapset 5-7v, opettaja Juha Pykäläinen 
Showmuksut  6-8v, opettaja Kadi Ruutu 
LatinoShow juniorit 8-13v., opettaja Janne Outinen 
 
 
Syyskaudella: 
Somatic Pilates, opettaja Heli Kronberg 
Dance! aikuiset jatko, opettaja Juha Pykäläinen 
Feel Free aikuiset, opettaja Kadi Ruutu 
Yksinsalsa, alkeet & jatko aikuiset opettaja Hilu Kangas-Ranta 
Paritanssi jatko aikuiset, opettaja Heli Rusanen ja Tarmo Kippola 
Kilpavalmennus, opettaja Jutta Helenius ja Sami Helenius, Leevi Leskinen 
Lastentanssi 3-4v, opettaja Juha Pykäläinen 
Showlapset 5-7v, opettaja Juha Pykäläinen 
Showmuksut  7-9v, opettaja Kadi Ruutu 
Dance! juniorit 9-14v, opettaja Juha Pykäläinen 
 
Toimikauden aikana järjestettyjä kursseja ja ohjattuja ryhmiä pidettiin tammikuusta huhtikuun loppuun sekä 
syyskuusta joulukuun puoleenväliin. Vapaaharjoitusmahdollisuutta on ylläpidetty 2-3 kertaa viikossa koko 
toimikauden ajalla. 
 
 
Tanssikilpailut  
Tellus Ry järjesti osana varainkeruuta ja ydintoimintaa 4.11.2016 kilpatanssin aluekilpailut Porvoon urheiluhallilla 
Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjen mukaisina. Kilpailuihin osallistui noin 170 kilpailijaa ja 250 pääsylipun 
ostanutta katsojaa, noin 25 talkootyöläistä ja 10 palkattua toimihenkilöä ja tuomaria. Kilpailuissa esiintyi 
tanssiryhmä Dance Freaks. 
 
 
Muut tapahtumat  
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 Kevätjuhlat 29.4.2016 Strömborgska skolanilla: Kevätjuhlassa esiteltiin seuran toimintaa omille 
jäsenille ja muulle yleisölle sekä palkittiin seuratoiminnassa ansioituneet henkilöt. Tilaisuudessa esiintyivät 
kaikki ryhmät. 

 Joulujuhlat 20.12. 2016 Palokunnantalolla: Joulujuhlassa esiintyivät kaikki lapsiryhmät. Yleisölle avoin 
ja maksuton tilaisuus. Ryhmien valokuvaukset pidettiin samassa yhteydessä. 
 

Jäsenyydet ja osallistumiset 
Tellus ry on Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun jäsenseura. Koulutuksiin tai 
kokouksiin ei osallistuttu toimikauden aikana aikataulusyistä. 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Tellus ry on tiedottanut toiminnastaan seuran omilla facebook-sivuilla ja nettisivuillaan, lehtimainoksin ja julistein, 
yleisötapahtuman yhteydessä jaettavin mainoslehdin sekä postilaatikkoihin jaetuin esittein. Sisäinen tiedottaminen 
on hoidettu pääosin sähköpostitse ja nettisivuilla sekä facebook-ryhmissä. Jäsenkirjeitä on lähetetty 3-4 kertaa 
lukukaudessa. Lisäksi jäsenistölle on järjestetty keskustelumahdollisuus jäsenkokouksissa sekä pidetty huolta, että 
hallituksen jäsenet ovat tavoitettavissa eri tilaisuuksien yhteydessä. Syyskokouksessa yhdistys päätti kehittää 
sisäisen tiedotuksen sujuvuutta, sekä käyttää jatkossa entistä paremmin sosiaalista mediaa mainonnassa. 
 
LOPUKSI 
 
Toimikauden aikana on kehitetty toimintaa erityisesti lapsinäkökulmasta ja laajennettu tarjontaa lapsille. 
Toimikauden aikana Telluksen hallitus on kiinnittänyt aiempaa voimakkaampaa huomiota aiempaa paremmin 
dokumentoituun ja ajantasaiseen taloudenpitoon, jotta koko hallituksella olisi laaja kokonaiskuva toiminnasta ja 
taloudellisesta tilasta päätöksiä tehtäessä. Samalla ollaan pyritty lisäämään sektorikohtaisia vastuita sekä 
läpinäkyvyyttä päätöksenteossa. Kurssimaksuja on tarkennettu siten, että kaikki kurssit toimisivat omillaan, niin, 
että pääsääntöisesti, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tappiolliset kurssit on lopetettu kannattamattomina, 
poikkeuksena lasten ryhmät, joita on jatkettu myös tappiollisina.  
 
Jäsenmäärä on tasaantunut aiempien vuosien kanssa samoihin lukemiin lasten osuuden ollen kuitenkin 
voimakkaassa nousussa. Tanssiurheiluseura Tellus ry kantaa huolta lasten tasa-arvoisista 
harrastusmahdollisuuksista ja teki strategisen päätöksen panostaa lasten ryhmiin, jotta jatkossa harrastajapohja olisi 
niin laaja, että pystyttäisiin tarjoamaan alkeis- ja jatkotason kursseja myös nuorille. Seuran suuria haasteita on 
myös laadukkaan ja tolkullisen hintaisen kilpatanssiopetuksen säilyttäminen ohjelmassa ja kilpatanssitoiminnan 
kasvattaminen. Tellus ry päätti vuoden 2016 strategiatyössään, että seuran tulee tarjota edullisia 
harrastusmahdollisuuksia lapsille ja edistää lasten välistä tasa-arvoa. Telluksen tavoitteena on kehittää 
lähestyttävyyttään myös muilla sektoreilla ja lisätä matalan kynnyksen toimintaa sekä yhteisöllisyyttä ja 
yhteisöllisyyden tunnetta kaikessa toiminnassaan. 
 


