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TOIMINTALINJA

YLEISTÄ

Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry. on Kotkassa vuonna 1968 daameille ja herroille perustettu
kilpatanssikerho. Tätä nykyä seura tarjoaa tanssiurheilulajien ohella runsaasti muitakin tanssin
harrastusmuotoja jäsenilleen.

Seuran tarkoituksena on edistää kehittäen ja tukien lasten, nuorten ja aikuisten tanssiurheilua sekä
ylläpitää tanssiurheiluvalmentajien tieto- ja taitotasoa. Lisäksi seura tarjoaa monipuolisia
harrasteryhmiä eri-ikäisille tanssin harrastajille.

Seuramme tarjoaa seuraavia tanssiharrastustoimintoja:

● kilpatanssi

● rock’n’swing

● street-tanssi

● aikuisten eri tanssiharrastusryhmät, kuten lavatanssi ja soololattariryhmät

● tankotanssi

● erilaiset lasten tanssilliset ryhmät

● tiiviskurssit vaihtuvin lajein

SEURAN VISIO

Kotkan Hyrrien tavoitteena on tarjota monipuolista ja laadukasta tanssiharrastustoimintaa lapsesta
vaariin taitotasoon katsomatta. Seuran visiona on Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry:n kehittäminen
Kaakkois-Suomen johtavaksi ja monipuolisimmaksi tanssiseuraksi vuoteen 2025 mennessä. Seura
pyrkii vahvan identiteettinsä ja me-hengen voimin nostamaan harrastajamääräänsä ja kasvattamaan
hyviä esikuvia uusille harrastajille. Tätä kautta seuraan saadaan lisää aktiivisia toimijoita, joiden
olemassaolo on edellytys vapaaehtoisuuteen perustuvalle seuratoiminalle. tavoitteena on, että seuran
edustamisesta tulee kunnia-asia ja haluttua myös muualla kuin Kotkassa asuville.

SEURAN EETTISET LINJAUKSET

● Tarjotaan kaikille harjoitus- ja valmennusaikaa sekä esiintymisiä taitotaso ja ikä huomioiden

● Pyritään tuottamaan iloa ja hyvää mieltä kaikille toimijoille

● Kannustetaan terveisiin elämäntapoihin ja terveelliseen harrastamiseen

● Edellytetään hyvien tapojen noudattamista ja suvaitsevaisuutta

● Kannustetaan monipuoliseen liikuntaan osana terveellistä elämäntapaa

● Kannustetaan valmentajia, vanhempia ja harrastajia yhteistyöhön



● Pyritään tarjoamaan kaikille valmentajille ja ohjaajille sekä nuorisotyössä mukana oleville
mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.

SEURAN TAVOITTEET

● Kasvatukselliset tavoitteet

● Urheilulliset tavoitteet

● Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

● Eettiset tavoitteet

● Taloudelliset tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet

Pyrimme toiminnassamme opettamaan hyviä käytöstapoja harrastajille. Panostamme toiminnassamme
harrastajiemme erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.

Pidämme erittäin tärkeänä toisen huomioimista ja kunnioittamista harjoittelu-, valmennus- ja/tai
kilpailutilanteissa.

Tuemme harrastajien kasvua (huippu-)kilpaurheilun vaatimiin elämäntapoihin ja harjoittelumuotoihin
, kuten kurinalaisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyyteen.

Kannustamme harrastajiamme luottamaan omiin kykyihinsä antamalla positiivista palautetta myös
epäonnistumisen hetkellä. Näin toimimalla tuemme terveen itsetunnon kehittymistä.

Urheilulliset tavoitteet

Asetamme tanssin kilpaurheilumuodot etusijalle. Jokaisen kilpailevan parin kanssa yhdessä tehdään
kilpailu- ja harjoittelusuunnitelma, jonka toteutumista seura tukee tarjoamalla riittävästi
harjoittelumahdollisuuksia ja laadukasta valmennusta. Yhteisesti sovittujen suunnitelmien
toteutumista arvioidaan jälkikäteen.

Tanssiurheilun avulla pyrimme kaikkien harrastajien fyysisen kunnon kohentamiseen ja henkisen
hyvinvoinnin vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Pyrimme kunto- ja harrastusryhmissä luomaan positiivisen asenteen monipuolista liikuntaa kohtaan.
Lisäksi pyrimme tarjoamaan ilon, oppimisen ja onnistumisen kokemuksia harrastajille.

Rohkaisemme kaikkia harrastajia kokeilemaan ja harrastamaan myös muita lajeja. Tuomme
harjoitteluun muista lajeista tanssiurheilua tukevia elementtejä.

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

Jokainen lajin harrastaja on seurallemme yhtä tärkeä. Tavoitteenamme on luoda seuraan sellainen
ilmapiiri, jossa jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi. Hyvän ilmapiirin merkkinä pidämme myös sitä,
että kriittiset mutta perustellut mielipiteet tulevat kuulluksi.



Pyrimme luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta seuran jäsenten keskuuteen järjestämällä yhteisiä
tapahtumia.

Jaamme kannustimia ja kiitoksia niin harrastajille kuin muille seuratoimijoille ja niiden avulla
osoitamme arvostavamme yhteisen hyvän puolesta tehtyä työtä.

Eettiset tavoitteet

Perustamme kaiken toimintamme ihmistä kunnioittaviin arvoihin. Arvioimme kaikkia
toimintatapojamme niiden eettisyyden näkökulmasta.

Taloudelliset tavoitteet

Pyrimme pitämään seuran talouden vakaana ja keräämään tuloja tanssiurheilun kehittämiseen.
Käytämme keräämiämme tuloja erityisesti valmennuksen järjestämiseen ja tavoitteellisesti
harrastavien kilpaurheilijoiden valmennuksen ja kilpailemisen tukemiseen.

KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET

Ryhmien muodostus

Muodostamme erilaisia kilpa- ja harrastusryhmiä kysynnän mukaan eri-ikäisille ja eri tanssilajeja
harrastaville.

Harjoitusmäärät

Harjoitusvuoroja järjestetään seuramme tanssinharrastajille tanssilajin ja taitotason mukaan yhdestä
viikkotunnista useaan tuntiin. Mahdollisuuksia harrastaa tanssiurheilua on yksityistunneilla,
ryhmätunneilla sekä vapaissa harjoitteluvuoroissa.

Valmennus- ja ohjauslinjaus

Seurassamme toimii monen tasoisia ohjaajia ja valmentajia huomioiden valmennettavien ja
ohjattavien tason. Valmennus etenee positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta. Valmennuksesta
sovitaan ennen kauden aloitusta, jolloin laaditaan parikohtainen valmennussuunnitelma.
Valmennussuunnitelma kehittyy parin edetessä lajissaan haastavammalle tasolle.

Harjoittelu

Harjoitustuntien sisältöä suunnitellessaan ottavat valmentajat aina huomioon valmennettaviensa iän ja
taitotason. Valmentajat ja ohjaajat tuovat tanssitunneille oman persoonallisen tapansa ohjata
ryhmäänsä ja näin harjoitusten sisältö on monipuolista.

Harjoitustunnit sisältävät tanssin tekniikkaopetusta, yhteisharjoitusta ja ilmaisutaitoa.

Osallistuminen kilpailuihin

Kilpailuihin parit osallistuvat vastuuvalmentajan kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Jokaiseen kilpailuun asetetaan lajissa kehittymiseen liittyvä tavoite. Kilpailusuorituksesta annetaan
parille palautetta mahdollisuuksien mukaan.



Kausimaksut

Seurassamme harrastajat suorittavat osallistumismaksunsa kausimaksuna riippuen harjoitusmäärästä.
Tarkat määrät päivitetään seuran nettisivuille kausittain. Kausimaksut sisältävät jäsenmaksun, paitsi
kilpatanssijoilla, joilla jäsenmaksu maksetaan erikseen.

Tiedotus seurassa

Seura tiedottaa toiminnastaan Internetissä, sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa tiedotusvälineissä
tarpeen mukaisesti. Seuran toimitilojen ilmoitustaulut ovat myös oiva keino välittää tietoa.

Seuran virallista Facebook-tiliä käytetään kiireellisten viestien välittämiseen ja julkiseen
tiedottamiseen, kuten kilpailutuloksista raportoimiseen. Lisäksi uutisoinnissa ja mainostuksessa
käytetään seuran Instagram- ja TikTok-tilejä.

Whatsappia ja sen kaltaisia sovelluksia muodostetaan eri harrastusryhmien sisäiseen viestintään.
Ryhmien muodostamisesta pitää kertoa seuran hallitukselle. Seura ei vastaa epävirallisissa
viestintäryhmissä esitetyistä viesteistä.

Seura tiedottaa julkisuuteen toiminnastaan ja pyrkii lisäämään tanssiurheilun näkyvyyttä
tiedotusvälineissä.

Seura tuottaa toiminnastaan tarpeen mukaan yleisiä mainoslehtisiä sekä eri lajeista kertovia
paperimainoksia, joita voidaan jakaa esimerkiksi kouluilla tai erilaisissa tapahtumissa.

Seuran hallituksen kokouspöytäkirjat ovat salilla harrastajien luettavissa.

Seuran suhtautuminen päihteisiin

Seuran säännöissä mainitaan päihteettömyys. Kilpaurheilijoita tiedotetaan sallituista/kielletyistä
lääkeaineista. Seuramme toimii kansainvälisten antidopingsäännösten mukaisesti.

Talkootyö ja seuratoimijoiden rekrytointi

Seuran olemassaolo perustuu talkootyöhön. Kaikkia seuran jäseniä kannustetaan tarjoamaan apuaan
seuran toiminnan tukemiseksi. Talkootyö voi parhaimmillaan lisätä yhteisöllisyyttä.

Seura pyrkii saamaan mahdollisimman paljon toimijoita talkootyöhön etsimällä niin seuraa kuin
talkootyötä tekevää tyydyttäviä yhteistyömuotoja.

Seuratyöntekijöiden kiittäminen

Seuramme aktiivitoimijoita ja talkoolaisia muistetaan ja kiitetään säännöllisesti. Merkittävien
tapahtumien jälkeen järjestetään talkoolaisille ja aktiivitoimijoille  yhteinen tilaisuus kiitokseksi.

Esiintymiset

Seura pyrkii vastaamaan myönteisesti kaikkiin esiintymispyyntöihin. Esiintymiset ovat ensisijaisesti
varainhankintakeino, mutta seura on myös valmis osallistumaan hyväntekeväisyystilaisuuksiin.

Esiintymisiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta seura kehottaa harrastajia ottamaan osaa niihin,
koska niiden avulla rahoitetaan tanssiharrastusta.



Esiintymisiä seura tarjoaa harrastajilleen tasapuolisesti, mutta tilaisuuden vaatimukset otetaan
ensisijaisesti huomioon.

Suhde yhteistyökumppaneihin

Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry. on Suomen tanssiurheiluliiton sekä Kymenlaakson liikunta ry:n jäsen,
joiden kanssa seuramme toimii aktiivisessa yhteistyössä.

Suomen Olympiakomitea ja Kotkan kaupunki sekä alueen eri yritykset toimivat  ja seurat yhteistyössä
kanssamme. Näiden tukemana pystymme luomaan hyvät toimintaedellytykset tanssiharrastukselle.

Kotkan alueen peruskoulujen kanssa teemme yhteistyötä pitämällä erilaisia tanssitunteja koululaisille.

Toiminnassamme noudatamme omien sääntöjemme lisäksi Suomen Olympiakomitean ja Suomen
Tanssiurheiluliiton sääntöjä sekä Suomen lakia ja yhdistyslakia.

Seuran toimintamuodot

Toimintamme on laajaa ja lajitarjonta runsasta. Kilpaurheilijat, harrastajat ja kuntoliikkujat
huomioidaan aina alkeista jatkoryhmien kautta kohti huippua.

PELISÄÄNNÖT

Seuralla on kolme keskeistä kohtaa yhteisten pelisääntöjen osalta:

1. Kaikki ovat tervetulleita tunneille. Tunneilla on kannustava ja positiivinen ilmapiiri.

2. Tulen terveenä ja ajoissa harjoituksiin.

3. Muistan hyvät käytöstavat ja toisten kannustamisen. Emme hyväksy kiusaamista tai syrjintää
harjoituksissa.

Säännöt käydään yhdessä ryhmän kanssa läpi ja niihin voidaan tarvittaessa lisätä omia kohtia, mikäli ryhmässä
koetaan niitä tarvittavan. Pelisäännöt kerrataan puolivuosittain ja niihin palataan tarvittaessa. Säännöt koskevat
niin seuratoimijoita, ohjaajia, tanssijoita kuin tanssijoiden vanhempiakin.



TANSSIKLUBI KOTKAN HYRRÄT ry:n ORGANISAATIO

Seuran syyskokouksessa valitaan hallitus. Hallituksessa toimivat henkilöt ovat tehtävässään aina
kaksivuotiskauden kerrallaan. Hallitus valitsee muut toimielimet.

ORGANISAATION JÄSENTEN TOIMENKUVAT

Puheenjohtaja

✓ johtaa ja koordinoi koko seuran toimintaa

✓ toimii hallituksen kokouksissa puheenjohtajana

✓ yhteyshenkilö Suomen Tanssiurheiluliiton ja seuran välillä

✓ raha-avustushakemusten laatiminen

✓ Dance Coren jäsenrekisterin ylläpitäminen

Varapuheenjohtaja

✓ puheenjohtajan rooli hallituksen kokouksissa puheenjohtajan poissa ollessa

Sihteeri

✓ esityslistojen laatiminen ja kokoussihteerinä toimiminen sekä kokouspöytäkirjojen

kirjoittaminen

✓ omalta osaltaan yhteydenpito Suomen Tanssiurheiluliiton, SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen

kanssa

Taloudenhoitaja

✓ seuran kirjanpito, toimien yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa

✓ hoitaa laskutuksen ja seuran laskujen maksut

✓ seuran jäsenrekisterin ylläpito

✓ seuran postin hoito

✓ arkiston ylläpito

Kilpailuvastaava

✓ kilpailukutsuista tiedottaminen kilpaileville pareille sekä kilpailuilmoittautumiset



✓ kilpailevien parien parikortiston ylläpito

Valmennusvastaava

✓ säännöllinen yhteydenpito ja yhteyshenkilönä toimiminen valmennettavien ja valmentajien

välisessä kanssakäymisessä (valmennusaikataulut)

✓ uusien valmentajien saatavuuden kartoittaminen tarpeen vaatiessa

Tiedotus- / Nettivastaavat

✓ nettisivujen ylläpitotehtävät

✓ laatii seuran sisäiset tiedotteet ja välittää ne sähköisesti eteenpäin

✓ juttuvinkkien tarjoaminen paikkakunnan mediaan

✓ toimii yhteistyössä alueen tanssiseurojen kanssa välittäen vuorollaan kilpailumenestykset
paikallislehtiin

✓ Some-viestintä ja ylläpito


