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YLEISTÄ 
 

Vuosi 2021 oli Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry:n 53. toimintavuosi. Seuran toiminta 
jatkui vielä aktiivisena painottuen lapsi-, juniori- ja nuorisotoimintaan. 
Tanssiliikunta säilytti asemansa vaihtoehtoisena liikuntalajina paikkakunnalla, 
mistä osoituksena oli aktiivinen osallistujajoukko niin lasten, nuorten kuin 
aikuistenkin liikuntaryhmissä. Koronavirusepidemia vaikutti myös tämän 
vuoden aikana voimakkaasti seuran toimintaan. Kilpailutoiminta alkoi keväällä 
vasta toukokuun lopulla. Harrastustoiminnassa tuli taukoja sekä kaikkien osalta 
keväällä, kun hetkeksi kaikki harrastustilat suljettiin kaikilta harrastajilta joksikin 
aikaa että vuodenvaihteessa aikuisten osalta. Perinteisiä kevät- ja 
joulunäytöksiä ei koronatilanteen vuoksi pidetty, mutta pienempiä tapahtumia 
omalla salilla pyrittiin järjestämään. 
 
Jo toinen koronavuosi alkoi näkymään  jäsenmäärässä. Hyrrien jäsenmäärä 
koki aikamoisen laskun menettäessään puolet jäsenistään verrattuna vuoteen 
2020: vuonna 2020 maksavia jäseniä oli 418 ja vuonna 2021 vain 213. 
Kunniajäseniä oli lisäksi 6 henkilöä.  

 
Lasten liikunnassa pääpaino oli iloisen yhdessä tekemisen ja leikkimisen kautta 
tarjota hyvä kasvualusta hyvinvointiin ja auttaa kasvamaan sekä kehittymään 
tasapainoiseksi ja terveeksi, itseään toteuttavaksi nuoreksi.  
 
Tanssiurheiluseuran perinteinen pääpainoalue kilpatanssi on pyritty pitämään 
valmennusolosuhteiltaan laadukkaana.  Aikuisliikunnan pääpaino oli rock 'n' 
swing –tansseissa, aikuisten latinalaistansseissa ja vakioissa, perinteisissä 
lavatansseissa ja soololatinalaistansseissa. Lisäksi seura alkoi 
suunnittelemaan aikuisten tavoitteellista ja kilpailuihin tähtäävää latinoshow-
ryhmää.  
 
 

NUORISOLIIKUNTA 
 

Seuran painopiste kilpatanssissa oli lapsi- ja junioriluokkien puolella. 
Kilpatanssin alkeisryhmää ei muodostunut kevät- eikä syyskaudella. Korona-
aika vaikutti varmasti siihen ettemme saaneet uusia harrastajia mukaan tähän 
parilajiin. F-E ryhmän ja nuorten kilpailevien parien kilpatanssiharjoitukset 
pidettiin seuran omalla salilla sekä Ruonalan koululla.  

 
Seuran kilpatanssiohjaajina toimivat Ari Halinen, Krista Piippo & Tiina 
Päivärinta. Ulkopuolisina valmentajina toimivat vakiotansseissa Markus 
Hirvonen, Liisa Setälä sekä latinalaistansseissa Tiina Toyoki. Jaak Vainomaa 
kävi pitämässä sekä vakio- että latinalaistanssitunteja ja lisäksi soolotunteja 
lattareissa yhteensä 7 kertaa vuoden aikana. Kesällä seuravalmentajat pitivät 
F-E luokan kilpatanssijoille kesätreenit juhannukseen asti ja viimeisen kerran 
päätteeksi pidettiin kevätkauden päättäjäiset herkutellen.  
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Kevätkaudella Krista Piippo ohjasi Hyrräsalilla kahta 3-4v. lastentanssiryhmää 
& 5-6v. muksumix-ryhmää. Lyseon lukiolla Krista ohjasi 4-6v. sekä 6-8v. 
satubalettiryhmiä. Syyskaudella Krista ohjasi Hyrräsalilla 3-4v. 
lastentanssiryhmää, 5-6v. muksumix-ryhmää sekä kilpatanssijoiden treenejä 
niin Hyrräsalilla kun Ruonalan koululla silloin kun ei ollut ammattivalmentajien 
tunteja.  
 
Kevätkaudella Mirka Liljeqvist ohjasi Just Dance 5-6v., Just Dance 7-12v. sekä 
7th Street Crew -kisaryhmää Hyrräsalilla. 7th Street Crew osallistui 
kevätkaudella kahteen videointien kautta toteutettuun tanssikilpailuun. Moves-
katselmus pidettiin huhtikuussa ja Dance & Show toukokuussa. Just Dance 7-
12v. & 7th Street crew ryhmät osallistuivat myös heinäkuussa järjestettyyn 
videokilpailuun. Syyskaudella Mirka ohjasi Hyrräsalilla Just dance 7-11 v. ja Just 
dance 9-12 v. ryhmiä. Jälkimmäinen Just Dance ryhmä osallistui myös 
marraskussa Dance & Show-kilpailuun Ylöjärvellä voittaen oman luokkansa 
ainoana osallistujana. 
 
Roosa Kääriäinen ohjasi läpi vuoden nuorten nykytanssiduoa, joka myös kilpaili 
menestyen. Kevätkaudella duossa tanssivat Emmi Lampinen ja Iitu 
Vehmassalmi ja syksyllä duossa tanssi Emmin parina Ellen Härkönen. 
Kevätkaudella ja kesällä Roosa ohjasi myös junioreiden yhtä nykytanssiduoa. 
 
Syyskaudella uutena ohjaajana, seurassa muutenkin tanssijana oleva Emmi 
Lampinen aloitti ohjaamaan 4-6v. ja 6-8v. satubalettiryhmiä Lyseon lukiolla 
menestyksekkäästi. Bailakids 7-12v. ryhmää ohjasi kevätkaudella Pinja Simola 
Hyrräsalilla. 
 
Lasten tankoakrobatiakursseja ohjasi niin kevät- kun syyskaudella seuran oma 
tankotanssiohjaaja Satu Seppälä: keväällä toteutui vain lasten 
tankoakrobatiajatko 8-14v. ja syyskaudella sekä alkeis- että jatkoryhmä 8-13v. 
Satu ja toinen seuran tankotanssiohjaaja Kati Kinnaslampi pitivät myös useita 
tankotanssin yksityistunteja nuorisoliikunnan puolella.  
 
Seuran parit ovat osallistuivat useisiin seurakilpailuihin, valtakunnallisiin sekä 
SM-, ja GP- kilpailuihin kuluneen vuoden aikana. Valtaosa koko vuoden 
kilpailuista järjestettiin syyskauden aikana. 

 

Seuran perinteiset kevät- ja joulunäytökset jäivät pandemian takia pitämättä. 
Näin ollen myös palkitsemiset jäivät osittain jakamatta, mutta syyskaudella 
saimme osan kiertopalkinnoista jaettua pienimuotoisessa kahvitilaisuudessa 
Hyrräsalilla. Vuoden tulokkaat – kiertopalkinnon saivat syyskaudella kaikki 
kilpailunsa seniori I E-luokassa voittaneet Marko Pylkkänen – Oona Jokinen. 
Harri Antikaisen kiertopalkinnon saivat hyvästä kilpailumenestyksestä Ari 
Halinen – Krista Piippo. Aarre Halinen ja Sade Lindström palkittiin RS-
kisamenestyksestä SM-kilpailuissa. Samassa tilaisuudessa kiitettiin myös 
seuran omia ohjaajia Hyrrämukeilla, jotka painatimme paikallisessa My wear-
painofirmassa. 
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Kotkan Hyrrät sai tukea Kotkan kaupungilta järjestöavustuksena 
nuorisoliikuntaan, joka olikin vuoden ainut tuki, joka meille myönnettiin. Hyrrät 
haki myös Seuratukea, mutta emme taaskaan sitä saaneet. Hyrräsalin 
kiinteistön paloilmoitinjärjestelmää uusittiin kesän aikana ja siitä johtuen 
saimme kesäkuukausilta onneksi helpotusta vuokran maksuun.  

 
 
KANSAINVÄLINEN JA MUU KILPAILUTOIMINTA 
 

Seuran parit osallistuivat syyskaudella useisiin seurakilpailuihin, 
valtakunnallisiin sekä vakiotanssien SM- kilpailuihin. Kilpailevia pareja vakio- ja 
latinalaistansseissa Hyrrillä oli 9 vuonna 2021: Kaapo Korhonen – Armi Annala, 
Kim Hakala – Tiina Päivärinta, Ari Halinen- Krista Piippo, Marko Pylkkänen – 
Oona Jokinen, Jan-Erik Juopperi – Nina Hosko, Tero Markkula – Taija Hansén, 
Luukas Peltonen – Taija Bondar, Vilho Lukkari – Senni Lukkari & Santtu 
Palmroth – Siiri Koivuharju.  
 
Kaapon ja Armin tanssitaival päättyi kevätkauden jälkeen. Ari Halinen – Krista 
Piippo osallistui vakiotanssien SM-kilpailuihin syyskuussa. Katselmukset suoritti 
tammikuussa Tero Markkula – Nina Hosko, kesäkuussa Marko Pylkkänen – 
Oona Jokinen ja  lokakuussa Santtu Palmroth – Siiri Koivuharju. Tero ja Nina 
kuitenkin ennättivät vaihtaa jo paria kevätkauden edetessä ja uudet 
pariyhdistelmät saatiin Tero Markkula – Taija Hansén sekä Jan-Erik Juopperi – 
Nina Hosko. Emilja Piippo osallistui myös ilman paria muksumix- ja 
soolotanssikilpailuihin syyskauden aikana. Kaikki parit eivät vielä kilpailleet 
vuonna 2021, mutta kovasti harjoittelivat kohti kilpailuja. 
 
Vuoden 2021 arvokilpailusijoituksia: 
-Vakiotanssien SM Järvenpää, Ari Halinen – Krista Piippo, Seniori 1 avoin,  
sija 8.  
-Rock´n´swing SM-kilpailut Helsinki, Aarre Halinen – Sade Lindström 1.sija 
Lindy hop junioreissa ja 3.sija buggissa sekä boogie woogiessa. 

 
RS-puolella seuralla oli neljä kilpailevaa paria vuonna 2021: Aarre Halinen – 
Sade Lindström Juniori 1C -luokassa, Jarmo Lehtonen – Pirjo Anttila seniori C-
luokassa, Marko ja Maiju Pirkkalainen yleisessä C-luokassa sekä Juho Markku 
– Marjaana Muuri yleisessä D-luokassa. Parit eivät koronan vuoksi osallistuneet 
kilpailuihin lukuun ottamatta paria Halinen – Lindström. 
 
Roosa Kääriäisen valmentama Hyrrien uusi nykytanssiduo Emmi Lampinen – 
Iitu Vehmassalmi osallistuivat kahteen kilpailuun kevät- ja kesäkaudella: 
Estradi-videokilpailuun kesäkuussa ja livenä pidettyyn Dance & Show-kilpailuun 
heinäkuussa, jossa tytöt sijoittuivat upeasti pronssille. Syyskaudella Iitun 
lopettaessa Emmin pariksi tuli Ellen Härkönen ja tytöt osallistuivat Dance & 
Show-kilpailuun marraskuussa, niin ikään sijoittuen hienosti pronssille. 

 
Seura pyrkii tukemaan seuran kilpatanssipareja monin erilaisin tavoin, että 
saataisiin lajia elpymään. Kilpailevien parien etuihin kuului vuonna 2021 
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seuraavia asioita: seura kustansi kilpailijoiden osallistumismaksut vuoden IKM- 
ja SM- kilpailuihin, kilpailevat parit saivat seuran edustustakit veloituksetta 
käyttöönsä, kilpailevat parit saivat harjoitella itsenäisesti seuran omalla salilla 
veloituksetta ja seuran salilla käyvien ammattilaisvalmentajien ryhmätunnit 
sisältyvät kausimaksuihin. 

 
 
AIKUISLIIKUNTA 
 

Rock 'n' swing-toiminta jatkui erittäin aktiivisena kuntoliikunta- sekä 
kilpailumuotona. Vuonna 2019 alkanut RS-kisaryhmätoiminta jatkui myös 
aktiivisesti Arin ohjauksessa. Ohjaajina toimivat seuran omat valmentajat Ari 
Halinen ja Kati Vestman sekä alkeissa toimi ohjaajina lisäksi Marjaana Muuri ja 
Juho Markku. Hyrrissä oli vuonna 2021 kolme kilpailevaa RS-paria aikuisissa. 
Marko ja Maiju Pirkkalainen, Jarmo Lehtonen – Pirjo Anttila sekä Juho Markku 
– Marjaana Muuri. Syyskauden aikana Esa Kuivanen siirtyi edustamaan Kotkan 
Hyrriä Cometsista, parinaan Tiina Paulamäki.  
 
Kevätkaudella ei koronapandemian vuoksi saanut vielä aloittaa aikuisten 
ryhmäharrastustoimintaa, mutta tarjosimme aikuisille 
yksityistuntimahdollisuuksia seuravalmentajien ja ammattivalmentajien 
ohjauksessa kilpa- ja lavatansseissa, tankotanssissa, parisalsassa ja 
katutansseissa. Lisäksi maaliskuussa ohjaajamme Mirka ja Pinja pitivät 
muutamat zoom-tunnit bachatasta ja katutanssista. Salia sai myös vuokrata 
omatoimiharjoitteluun ja sitä käytettiin normaalia enemmän siihen 
tarkoitukseen. 

 
Jäsenhankintana järjestettiin tiiviskursseja ja workshopeja edulliseen 
osallistumismaksuun, kuten Pinja Simolan ohjaamat LattariLauantait kesä- ja 
joulukuussa sisältäen salsaa, reggaetonia sekä bachataa. Lyhyinä 
kesäkursseina järjestettiin Mirka Liljeqvistin vetämä Summer Jam  ja 
Street/Commercial/Twerk-kurssit sekä Pinja Simolan vetämänä Summer 
Bachata-kurssi. Nina Hosko piti kesällä fysiikkaa ylläpitävää kesäfysiikka-
kurssia kesä-heinäkuun ajan.  
 
Ennen syyskauden alkua Krista Piippo ja Ari Halinen ohjasivat neljän kerran 
Kilpatanssin tehostartti-kurssin, joka toimi niin ikään jäsenhankintana aikuisten 
paritanssipuolelle. Jo viidennen kerran järjestettyä erittäin suosittua Lavatanssit 
haltuun kesäksi –kurssia ohjasivat kesä-heinäkuussa Krista Piippo, Tiina 
Päivärinta ja Ari Halinen. Kurssin hintaan sisältyi jälleen Tampsan tanssilippu ja 
pääsimmekin sen yhden ja ainoan kerran lavalle ennen kun lava jälleen suljettiin 
koronatilanteen huonontuessa. Arvoimme viimeisellä tunnilla myös useita 
tuotteita kurssilaisten kesken, niin että kaikki osallistujat voittivat jotain. 
 
Syyskaudella uutena alkoi Hyrrien tarjonnassa fysiikkavalmennus ja 
kehonhuolto hyvinvointivalmentaja Nina Hoskon johdolla. Soololatinshowsta ei 
vielä muodostunut varsinaista kisaryhmää, vaan ryhmä toimi syyskauden 
harrastusryhmänä. Ryhmää ohjasi Tiina Toyoki. 
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Tavoitteena oli koko ajan muodostaa ryhmästä kilpaileva ryhmä seuraavaksi 
kevätkaudeksi. Salsa+Reggaetonia sekä Bachatan Ladies Styling-ryhmiä 
ohjasi syyskaudella Pinja Simola. Aikuisten kilpatanssin alkeisryhmää ohjasivat 
Krista Piippo ja Ari Halinen. 

 
Aikuisten lavatanssin evergreen-ryhmä kokoontui kerran viikossa tanssimaan 
syyskaudella. Ryhmää ohjasi Ilpo Halinen apunaan Juhani Kauhanen. 
Lavatanssin alkeet aloitimme uudenlaisena konseptina syyskaudella ja tätä 
lavatanssitiivarit-ryhmää ohjasivat seuravalmentajat Ari Halinen, Tiina 
Päivärinta ja Krista Piippo. Aikuisten latinalais- ja vakiotansseja ohjasivat 
vierailevat ammattivalmentajamme Tiina Toyoki, Markus Hirvonen, Liisa Setälä 
ja Jaak Vainomaa. Soololattareista salsaa, reggaetonia ja bachataa ohjasi Pinja 
Simola. Ammattivalmentaja Jaak Vainomaan ja Tiina Toyokin valmennuspäivinä 
kesäkaudella tarjolla oli kilpatanssituntien lisäksi vaihtuvia latinalaistanssien 
soolotunteja, joihin osallistuttiin suurin joukoin kertamaksulla.  
 
Aikuisten tankotanssia ohjasivat keväällä ja syksyllä seuran omat ohjaajat Kati 
Kinnaslampi ja Satu Seppälä. Pystyimme vasta syyskaudella tarjoamaan 
tankotanssin alkeistiivis-, alkeisjatko- ja jatko 1-kursseja. Kati piti myös 
muutamia räätälöityjä tankotanssitunteja erikokoisille yksityisille ryhmille 
vuoden aikana. Kati ja Satu pitivät useita tankotanssiyksityistunteja joko yhdelle 
tai kahdelle osallistujalle, erityisesti kevätkaudella kun ei saanut aikuisryhmien 
kausiryhmiä vielä järjestää. Kausiryhmien lisäksi saimme syyskaudella 
järjestettyä yhden workshop-viikonlopun jossa ohjaajana oli Rock the Polelta 
Susanna Kyöstilä. Susanna ohjasi seuraavat workshopit: Back to Basics-
keskitason tankotekniikkaa, Pole Choreo by Susanna & Instagram Tricks.  

 
 
KILPAILUTOIMINTA 
 

Koronapandemiasta johtuen emme edes hakeneet mitään kilpailuja 
pidettäviksi. Syyskaudella parit osallistuivat kilpailuihin menestyksellä. 
 
 

KOULUTUS 
 

Krista Piippo ja Ari Halinen jatkoivat vuoden aikana kouluttautumista VL 
seuravalmentajuuteen ja tuomarina toimimiseen, jotka olivat Tanssiurheiluliiton 
järjestämiä: vakio- ja latinalaistanssien E-osio, vakio- ja latinalaistanssien 
henkilökohtaisen valmentamisen harjoittelu, taso 2C vakio- ja latinalaistanssit. 
Koulutukset toteutettiin sekä lähi- että etäkoulutuksina Zoomin kautta ja 
kouluttajina toimivat Harri Antikainen, Tea Kantola, Soile Näsänen ja Helena 
Ahti-Hallberg. Ari aloitti myös loppuvuonna tason 3-koulutuskokonaisuuden 
vakio- ja latinalaistansseissa. Krista ja Ari osallistuivat lisäksi Sportfocuksen 
toteuttamaan verkkokoulutukseen aiheena psyykkinen valmennus, joka koostui 
viidestä eri osa-alueesta: tunteet ja ajattelu, motivaatio ja tavoitteenasettelu, 
keskittyminen, itseluottamus ja kilpaileminen.  
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Koulutimme myös sisäisesti yhden uuden lastenryhmien ohjaajan, Emmi 
Lampisen ohjaamaan satubaletteja. Koulutuksen piti Krista Piippo elokuussa 
ennen syyskauden alkua. 

 
 
HALLINTO JA TALOUS 
 

Seuran talous oli vuonna 2021 alijäämäinen -7.966,51€. Vuonna 2021 seuran 
jäsenmäärä laski huomattavasti kahteen edeltävään vuoteen verrattuna. 
Vuonna 2021 jäseniä oli  213. Vuonna 2020 seurassa oli 418 jäsentä ja vuonna 
2019 jäseniä oli 396. Jäsenistä 115 oli nuorisoharrastajia ja 98 aikuisharrastajia. 
Näiden lisäksi kunniajäseniä oli 6hlö. 
 
Seuran kevätkokous pidettiin 28.4.2021 ja syyskokous 23.11.2021. Seuran 
hallitus kokoontui 18 kertaa vuoden 2021 aikana ja iso osa niistä pidetiin 
koronatilanteen vuoksi etäkokouksina whatsapp-videopuhelun välityksellä. 
Syyskokouksessa valitsimme hallitukselle yhden uuden jäsenen, Piia Nygrenin 
mukaan vuoden 2022 alusta. Erovuorossa ollut Outi Karppanen ei enää 
jatkanut hallituksessa. Kesken hallituskauden paikoistaan luopuivat Iina-Leena 
Kiri sekä Mirka Liljeqvist.  
 
Vuoden 2021 aikana Hyrristä ei osallistunut edustajia Suomen 
Tanssiurheiluliiton kevät- ja syyskokouksiin.  

 
 
VARAINHANKINTA 
 

Varainhankintaa suoritettiin 

• Perinteisellä Prisman joulupaketoinnilla marras-joulukuussa 

• Yksityistanssitunneilla sekä sali- ja kahviotoiminnalla 

• Myyden Hyrrä-tuotteita (kenkäpussi, trikoopipo, juomapullo, kangaskassi, 
hyrrämaski ja uusimpana hyrrämuki) sekä historiikkeja. 

 
 
MUU TOIMINTA 
 

Seuran ohjaajat Krista Piippo ja Ari Halinen kävivät ohjaamassa Aittakorven 
koululla paritanssia 4.-5.-luokkien valinnaisella liikuntatunnilla 12.3.2021. Ennen 
syyskauden alkua 1.8.2021 järjestimme Hyrräsalilla kiitosta saaneen Re-Union 
kilpatanssitapahtuman yhdessä seuran kasvatin Harri Antikaisen kanssa. 
Päivään sisältyi vakiotekniikkatunti, kertaustunti sekä iltatanssit ja tunneille 
osallistui Hyrrien nykyisiä ja entisiä kilpatanssijoita ilahduttavan paljon.  
 
Syyskaudella seura järjesti Hyrräpäivän 2.10., jossa seuran kaikki tavoitteelliset 
ryhmät pääsivät esiintymään. Tapahtuma toimi myös motivaattorina ja 
harjoituskilpailuna pitkän kilpailutauon jälkeen. Lapset saivat kirjalliset 
palautteet vakio- ja latinalaistansseista. Hyrrät osallistui Nelosteatterilla 
Marrasmukavaa Muksuille-tapahtumaan 13.11.2021 kilpatanssijoiden ja Just 
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Dance-ryhmän kanssa. Kotkan Meripäiviä ei pystytty edelleenkään 
järjestämään, joten jäi perinteinen avajaiskulkue tänä vuonna väliin johon Hyrrät 
ovat aina osallistuneet.  
 
Ennen syyskauden aloitusta 15.8.2021 järjestimme ohjaajille jälleen kauden 
aloituspalaverin, jossa käytiin läpi syyskauden asioita ja niihin liittyviä 
koronaohjeistuksia, mutta tällä kertaa se pidettiin etänä whatsapp-
videopuhelun avulla.   

 
 
 
 
TANSSIKLUBI KOTKAN HYRRÄT RY:N HALLITUKSEN KOKOONPANO 2021 
  
 Tiina Päivärinta, puheenjohtaja        

Satu Seppälä, sihteeri & tankotanssivastaava 
 Outi Karppanen, varapuheenjohtaja        

Ari Halinen, RS-vastaava 
 Krista Piippo, taloudenhoitaja        

Mirka Liljeqvist, tiedotus- ja katutanssivastaava 
 Nina Hosko, aikuistanssiliikunnan vastaava (kilpatanssi)        

Iina-Leena Kiri, aikuistanssiliikunnan vastaava (lavatanssi) 
Jenni Behm, tapahtumavastaava 

 
 
Seuran valmennuskoordinaattorina toimi Outi Karppanen. Lisäksi 
valmennusasioita hoitivat Krista Piippo, Ari Halinen ja Nina Hosko. 
Kilpailuilmoittautumisista ja parikortistosta vastasi Krista Piippo. 

 
Seuran kirjanpidon hoiti Tilitoimisto MeKaks. Seuran tilintarkastajana toimi 
Tiina Suni ja varatilintarkastajana Tanja Aaltonen. 


