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TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2018-31.12.2018
Vuosi 2018 on Tanssiurheiluseura Tellus ry:n (Tellus) 45. toimintavuosi.
Seuran sääntöjen mukaan tavoitteena on edistää tanssiurheiluharrastusta toiminta-alueellaan siten,
että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Seuran jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja tulevan toimintakauden tavoitteena on yhä laajentaa
jäsenpohjaa ja kannustaa uusia, kaikenikäisiä ihmisiä tanssiharrastuksen pariin. Perinteisen ja
korkeatasoisen kilpatanssivalmennuksen lisäksi seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tanssia ilman
paria erilaisissa kuntotanssiryhmissä sekä ammattimaisia kehonhuoltotunteja. Toiminnan jatkuvuuden
ja kehittämisen turvaamiseksi jäsenten aktiivinen osallistuminen on tärkeää. Tulevan toimintakauden
aikana on tavoitteena saada harrastajat aktiivisesti mukaan seuran toiminnan suunnittelemiseen,
ideoimiseen ja toteuttamiseen.
Toiminnan painopisteet:
Kilpailutoiminta
Seura tukee kilpailevien tanssiparien menestystä tarjoamalla resursseja korkeatasoiselle
valmennukselle. Valmentajina toimivat STUL:n tai STOL:n kouluttamat tai vastaavan tutkinnon
suorittaneet henkilöt. Kauden haasteena on löytää uusia pareja, ja erityisesti saada lapsia ja nuoria
kilpavalmennuksen pariin. Valmennuksen lisäksi seura järjestää tilat omatoimiseen harjoitteluun, ja
mahdollisuuden saada yksityisopetusta.
Kilpailutoimintaa seura toteuttaa myös järjestämällä vuosittain alueelliset tai valtakunnalliset
tanssikilpailut. Syksylle 2018 on seuralle myönnetty aluekilpailut, 15.9.2018, jotka järjestetään
Porvoossa.
Muu tanssiharrastustoiminta
Tellus ry haluaa huomioida jäsenistön toiveet monipuolisesti ja tarjota laadukasta tanssin opetusta
kaikille harrastajille. Kauden aikana on tarjolla monia alkeis- tai jatkotason ryhmäliikuntatunteja sekä
paritanssiopetusta.
Painopiste harrastustoiminnassa vuonna 2018 on lasten ja nuorten tuntien opetuksen laadun
varmistaminen ammattitaitoisten ja motivoituneiden valmentajien johdolla. Seura tarjoaa myös
lavatanssien opetusta. Tulevana kautena järjestetään lavatanssin alkeet sekä rock & swing tansseja
lyhytkursseina, sekä myös häätanssikurssi kesän kynnyksellä, kysynnän mukaan.
Lyhytkurssien järjestämisen tavoitteena on antaa harrastajille tilaisuus tutustua uusiin tanssilajeihin.
Lyhytkursseja järjestetään tarpeen mukaan ”omakustannehintaan”.
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Järjestötoiminta
Tellus ry on Suomen Tanssiurheiluliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu- liiton jäsen. Toiminnasta
vastaa jäsenkokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja
kaksivuotiskausiksi valittavat jäsenet. Seuralla on vuodessa kaksi sääntömääräistä yleiskokousta,
kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kevätkokouksessa
käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös, syyskokouksessa vahvistetaan tulevan kauden
toimintasuunnitelma sekä valitaan seuran puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Hallitus toteuttaa
yleiskokouksessa sovittuja suunnitelmia käytännössä, ja vastaa mm. tanssiurheilukilpailujen
järjestämisestä, mutta myös seuran jäseniä tullaan tarvitsemaan entistä enemmän laajentuvan
toiminnan käytännön toteuttamisessa. Jäsenten panosta tarvitaan etenkin seuran juhlien, kevätjuhlan ja
joulujuhlan toteuttamisessa sekä jokavuotisen tanssikilpailun järjestämisessä.
Seuralla on omat nettisivut ja facebook-sivu, joilla se tiedottaa toiminnastaan yleisesti. Seuran sivuilla
kerrotaan valmennuksesta, uusista kursseista sekä mahdollisista muutoksista harjoituksissa. Jäsenille
seura tiedottaa toiminnasta myös sähköpostin avulla. Lisäksi lehtijuttuja ja mainoksia julkaistaan alueen
lehdissä, lähinnä Itäväylässä. Hallitus pyrkii edelleen kehittämään ja parantamaan tiedotustoimintaa,
niin että tieto seuran järjestämistä aktiviteeteista saavuttaa mahdollisimman pikaisesti sekä jäsenet että
alueen asukkaat. Seuran ajankohtaisasioiden uutisoinnnissa seura tekee myös aktiivista yhteistyötä
sanomalehti Uusimaan kanssa.
Seuran talous perustuu jäsen- ja harjoitusmaksuihin. Porvoon kaupungin avustukset ovat myös tärkeä
osa seuran taloutta. Menoista merkittävämmät ovat ohjaajien palkkiot sekä salivuokrat. Seuralle on
erittäin tärkeää tarjota kohtuuhintaisia harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille, erityisesti lapsille
laadusta kuitenkaan tinkimättä. Seura pyrkii jatkamaan aktiivisesti uusien sponsorisopimuksien
keräämistä. Tämä työ aloitettiin menestyksekkäästi jo viime toimikaudella. Sääntöjensä mukaan seura
pyrkii liikuntaharrastuksen kehittämiseen alueellaan ja sille tarpeellisten paikkojen ja muiden
edellytysten hankkimiseen. Tässä tehtävässä yhteistyö muiden alueella toimivien toimijoiden kanssa on
tärkeää. Tulevan kauden aikana pyritään tekemään koulujen kanssa yhteistyötä, seuraamaan
tarkemmin alueella toimivien muiden liikunta-ja kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumaan
aktiviteetteihin tarpeen ja resurssien mukaan.
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