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”Suomen Tanssiurheiluliiton tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää ja ylläpitää aatteellista
tanssiurheilua ja -liikuntaa sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä ja
yhdyssiteenä, jotka liiton sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät tanssiurheilua ja -liikuntaa Suomessa.
Liiton tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja -liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja
kehitystä tanssiliikunnan avulla.
Suomen Tanssiurheiluliitto ry hallinnoi lajivalikoimaansa hyväksyttyjen lajien tanssiurheilukilpailuja ja kilpailijoita sekä tanssiliikuntaa ja tanssiliikuntatuotteita.
Lisäksi liiton tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea
kulttuurien moninaisuutta ja luonnon kestävää kehitystä.
Liiton toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.”
***

1 Yleistä
Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n toimintavuosi 2019 jatkaa tärkeimpien toiminnallisten painopisteiden ja
tavoitteiden parissa: tanssiurheilun harrastajapohjan kasvattaminen vahvalla seuratoimintaa tukevalla
työllä ja koulutuksella, kohderyhmäkohtaisen viestinnän ja tiedottamisen tehostaminen, kansainvälisellä
huipputasolla kilpailevien urheilijoiden määrän, laadun ja kilpailumenestyksen parantaminen sekä
jäsenistön sitouttaminen liiton kansainvälisten lajiliittojen valmennuslinjaan. Tavoitteiden saavuttamista
mitataan edellisinä vuosina perustetuilla mittareilla: jäsenmäärän muutoksen perusteella,
seuratoimijoiden ja harrastajien tyytyväisyydellä, kansainvälisten kilpailujen kotimaisen tulostason ja
kansallisten rankingkilpailujen finaalien tulostason perusteella, koulutuksiin osallistuneiden määrän
mittaamisella ja koulutuspalautteiden arvioinnilla.
Toimintavuoden aikana Suomessa järjestetään ainakin kolme kansainvälistä kilpailutapahtumaa:
rock’n’swing -tanssien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut huhtikuussa Helsingissä, pyörätuolitanssin
kansainvälinen Tampere 2019- ja Suomi Open -kilpailutapahtuma elokuussa Tampereella sekä
perinteinen vakio- ja latinalaistanssien Helsinki Open Dancesport Festival lokakuussa Helsingissä.
Maaliskuun 2019 kansainvälinen vakio- ja latinalaistanssien kilpailutapahtuma on suunnitelmissa, mutta
vielä epävarmalla pohjalla toteutua.
Vuosi 2019 näkyy toisena perättäisenä toimintavuotena, jolloin suomalaisedustus kansainvälisten
tanssiurheilun lajiliittojen hallintoelimissä on laajempaa kuin koskaan. Kansainväliset
luottamustehtävät tuovat liitolle suoria vaikuttamiskanavia ja mahdollisuuksia puuttua asioihin
paremmin kuin aiemmin ja tämän hyödyntämistä jatketaan mm. koulutusasioissa, urheilun eettisissä
kysymyksissä sekä hyvään hallintoon ja selkeisiin ohjeistussisältöihin liittyvissä kansainvälisissä
kysymyksissä.
Toimintavuoden 2019 aikana kotimainen urheilupoliittinen edunvalvonta keskittyy syksyn 2017
seurakyselystä tulleiden palautteiden mukaisesti erityisesti olosuhteiden ja urheilun eettisten
asioiden sekä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edistämiseen.
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2 Harrasteliikunta
Harrasteliikunta on organisoidun liikuntakulttuurin keskeisin toiminto. Toimintaa tapahtuu
elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Suomen Tanssiurheiluliitossa ja sen jäsenseuroissa valtaosa
toiminnoista on harrasteurheilua, joka kattaa sekä ei-kilpailullisen että kilpailullisen liikunnan
harrastamisen.

2.1 Ei-kilpailullinen harrasteliikunta

Liikkuva lapsuus
Liikkuva lapsuus -toiminnan painopisteet ovat
lasten osalta lapsiläheinen, lapsen kehitystä
tukeva toiminta. Tanssi tarjoaa mahdollisuuden
kilpailutoimintaan kohti urheilijan polkua sekä
harrasteliikuntaan kohti liikkujan polkua.
Tavoitteena on, että voimme edistää jokaisen
lapsen liikunnallisen elämäntavan syntymistä
lapsen itsensä valitsemalla polulla.
Tavoitteena on lapsi-, juniori- ja nuorisojäsenten
määrän
kasvattaminen
seuroissa
sekä
jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen mm.
koulutusten (järjestö- ja valmentajakoulutukset)
keinoin. Tanssipassi päivitetään päiväkoti- ja koululaisryhmien käyttöön.

Alle kouluikäisten tanssi
Yhteistyössä seurojen kanssa markkinoidaan alle kouluikäisten lastentanssikoulutusta ja toteutetaan
se monipuolisesti Lastentanssin opetussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että yhä useampi
perhe tulisi mukaan tanssiliikunnan pariin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tanssilla lisää liikuntaa koulupäivään
Koulupäivän liikunnallistamisen edistämistä toteutetaan yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa
Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa. Seuroja rohkaistaan tarjoamaan tanssiliikuntaa
koulupäiviin tai iltapäiväkerhoihin.
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Opiskelujen ja urheilun yhdistäminen urheiluakatemian avulla
Tanssiurheiluliitto on mukana kehittämässä urheiluakatemioiden toimintaa Helsingissä, Turussa ja
Oulussa. Keskustelua myös muiden urheiluakatemia-alueiden kanssa käydään. Tietoa
Urheiluakatemiatoiminnasta levitetään seurakehittäjän toimesta ja seurafoorumeilla eri puolille
Suomea yhdessä alueellisten liikuntaorganisaatioiden kanssa.
Akatemiatoiminnan merkitystä lajiliiton toiminnalle sekä urheilijoiden urakehitykselle arvioidaan
yhdessä akatemioissa toimivien valmentajien ja seurojen kanssa.

Liikkujan polku
Vuonna 2019 jatketaan jäsenseurojen kannustamista ja koulutuksellista tukemista toteuttamaan
nuorille aikuisille ja aikuisille erilaisia tanssin harrasteliikuntaryhmiä. Ryhmien toiminta ei perustu
kilpailuun tähtäävään harjoittelemiseen, vaan terveysliikunnan ohjaamiseen sekä liikuntaan
liittyvään terveysneuvontaan.
Vuonna 2018 liitto on yhdessä jäsenseuransa kanssa hakenut Kunnossa Kaiken Ikää -hanketukea
ohjelmaan, jolla hankevuoden (2019) aikana luodaan, toteutetaan ja palvelumuotoillaan uusi
konsepti kaikkien liiton jäsenseurojen käyttöön. Ohjelman nimi on Easy Dance Club. Se on suunnattu
vähän liikkuville työikäisille, joilla säännöllinen liikunta halutaan juurruttaa pysyvästi osaksi
harrastajan arkipäivää. Ohjelmalla tuetaan seurojen palvelutarjontaa sekä jäsenhankintaa. Hanke
toteutetaan, mikäli hanke menee läpi ja KKI-tuki saadaan.

Bailatino®liikunta
Lajina Bailatino® on edelleen suosittu, innostava, yhteisöllinen ja helppo toteuttaa. Se houkuttaa
myös eri ikäisiä tanssin harrastajia seurojen toimintaan. Liiton viestinnässä ja markkinoinnissa
painotetaan edelleen, miten hyvin Bailatino® sopii seurojen palvelutarjontaan. Bailatino®-perheessä
on ohjelmia vauvasta ja taaperoikäisistä ikäihmisiin, joten se palvelee jatkuvuuden lisäksi
erinomaisesti myös ns. elämänkaariajattelua. Jatkuvuutta palvelee sekin, että sen lisäksi, että
seuroihin saadaan aktiivisia harrastajia, harrastajien jatkopolku voi vaativampien ryhmäohjelmien
lisäksi johtaa myös vakio- ja erityisesti latinalaistanssien kilpailuryhmiin, Latino Show -pienryhmiin
sekä muuhun seura- ja vapaaehtoistoimintaan.
Tanssinopettajat Satu Markkanen ja Janne Talasma jatkavat Bailatino®-tuntien ja -ohjelmien
kehittäjinä, pääkouluttajina ja -koreografeina. Lasten Bailatino®-ohjaajien koulutuksesta vastaa
tanssinopettaja Maria Kangasaho.

Koulutustoiminta
Koulutustoiminta on yksi liiton perustoimintoja, jolla vahvistetaan seuratoimintaa ja seurojen omien
ohjaajien ja kilpailutoimihenkilöiden osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä. Laadukkaan
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koulutustoiminnan avulla edistetään tanssiurheiluun liittyvää kansalaistoimintaa sekä tuetaan lasten
ja nuorten kasvua ja kehitystä turvallisen ja eettisesti kestävällä pohjalla olevan tanssiliikunnan
avulla.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Uusittu koulutuspolku otetaan käyttöön vuoden alusta. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämien
yleisosioiden jälkeen lajit on eriytetty omiksi poluikseen. Koulutuspolut julkaistaan vuoden 2019
aikana liiton verkkosivuilla sellaisessa muodossa, että koulutusten sisällöt, tavoitteet ja hintatiedot
saa esiin klikkaamalla kunkin koulutusosion nimeä.
Vakio- ja latinalaistanssien koulutuspolulla Tason 1 aloittaa Tanssin ohjauksen peruskurssi, joka
korvaa entisen Nuori Suomi -moduulin. Sitä voi tilata myös seuroihin yhteistyökurssina.
Koulutustarjonnassa järjestetään Tasojen 1 ja 2 kursseja rinnakkain eli nyt alkaa jo toinen kierros
uudesta valmentajakoulutuksesta. Eri lajien päivityskoulutukset ja ideapäivät kalenteroidaan aina
samaan ajankohtaan vuosikellossa.
Rock’n’swing –lajeissa valmentajapolun RS-osioita järjestetään vuoden aikana 4-5 viikonloppuna,
tarjoten koulutuksia kummallekin koulutustasolle. Valmentajille järjestetään lisäksi ideapäivät,
hyvien valmennuskäytäntöjen jakamista ja seurojen välistä verkostoitumista edistämään. Vuonna
2017 käynnistettyä tuomarikoulutusta jatketaan vuoden 2019 aikana ja uusille tuomarikandidaateille
järjestetään tuomaritentit kaikista rock´n´swing- lajeista.
Vuonna 2019 liiton kevät- ja syyskauden ohjelmassa ovat Bailatinon® alkeis- ja jatkoryhmien
Ideapäivät. Bailatino-ohjaajan peruskursseja järjestetään vähintään yksi, tarvittaessa useampiakin.
Suomen Pyörätuolitanssiliitto järjestää pyörätuolitanssin ohjaajakoulutusta. Pyörätuolitanssin
yhtenä painopistealueena 2019 on tanssinopettajien ja -ohjaajien täydennyskoulutus.
Suomen Bboyliitto jatkaa breaking-ohjaajien kouluttamista, mikä mahdollistaa etenkin nuoriin
vetoavan lajin sisällyttämistä seurojen lukujärjestykseen.
FDO ry järjestää koulutuskiertueen (eri lajien workshoppeja) pienille paikkakunnille 2019.

Kilpailutoimihenkilökoulutus
Yhdessä vakio- ja latinalaistanssijaoksen kanssa jatketaan vakio- ja latinalaistanssien
kilpailutoimihenkilöiden kouluttamista. Täydennyskouluttautumista vaaditaan tuomareilta ja
kilpailunjohtajilta vähintään joka toinen vuosi ja juryiltä joka kolmas vuosi, mikäli toimihenkilö haluaa
pysyä aktiivilistalla. TPS-tuloslaskijoita koulutetaan lisää. Mikäli kilpailujärjestelmä uusiutuu,
varaudutaan koulutuspuolella toimihenkilöiden uudelleen koulutukseen.
RS-tanssien kilpailutoimihenkilökoulutuksista järjestetään uusien kilpailunjohtajien ja observerien
koulutukset.
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Tammikuun MegaDance- tapahtumassa järjestetään pyörätuolitanssin tuomari- ja ohjaajakoulutus
sekä kaikille avoin leiri. Perinteinen Tanssi Estoitta – leiri pidetään Validia Kuntoutuksessa Helsingissä
SM-kilpailujen jälkeen 3.3.
FDO ry järjestää 1-2 tuomarien peruskoulutusta vuonna 2019. Suomi on saanut lisää tuomaripaikkoja
IDO:n kilpailuihin ja vuoden 2019 tavoitteena on saada muutamalle uudelle suomalaiselle tuomarille
myös kansainvälinen IDO:n Adjudicator -lisenssi.

Järjestökoulutus
Tanssiurheiluliitto järjestää yhden tai useamman Open Forum -henkisen keskustelutilaisuuden
aiheista, jotka kootaan vuonna 2018 tehdystä jäsenkyselystä. Aiheina ovat mm. taloushallinto,
valmennuspolku, tähtiseuratoiminta ja sen laatukriteerit sekä seuratoiminnan hyvät käytännöt, jotka
ovat edistäneet jäsenhankintaa, seuran operatiivista toimintaa, koulujen ja päiväkotien
yhteistoimintaa sekä alle kouluikäisten tanssin ja liikunnan ohjausta. Tilaisuuksiin voi osallistua myös
nettiyhteyden kautta (webinaarit).
Liiton jäsenseuroja ohjataan osallistumaan lähimmän liikunnan aluejärjestön järjestämiin
koulutuksiin sekä Olympiakomitean järjestämiin koulutuksiin ja aluekierroksiin.

2.2 Kilpailullinen harrasteliikunta

Kilpailutoiminnan tavoitteena on riittävien kilpailumahdollisuuksien takaaminen kaikille ikäsarjoille ja
taitoluokille.
Tanssilajeja koskevat kilpailusäännöt päivitetään tarvittavilta osin vastaamaan kansainvälisiä
sääntömuutoksia. Kilpailunjohtajien sääntötuntemusta pidetään ajan tasalla tarjoamalla
kertauskoulutusta. Kilpailunjohtajille suunnatun KJ-postin kautta jaettavilla pukusääntöjen
valvontapöytäkirjoilla on tarkoitus saada kaikille kilpailunjohtajille samanlainen tulkinnan taso.
Kilpailijoiden pukusääntöjen tuntemusta lisätään kilpailupaikoilla neuvomalla ja huomauttamalla
rikkeistä.
Vuonna 2019 järjestetään eri tanssilajien yhteisiä tilaisuuksia kilpailuiden, esiintymisten tmv.
muodossa. Eri lajiryhmien tilaisuuksien yhdistäminen lisää erilaisten lajien ymmärrystä ja arvostusta
niin kilpailijoiden, yleisön kuin tuomareiden ja toimihenkilöidenkin keskuudessa.
Suomen urheilun eettisen keskuksen Puhtaasti Paras –esittelypiste kutsutaan paikalle vähintään
yhteen rankingkilpailuun keväällä ja yhteen syksyllä tavoitteena lisätä urheilijoiden, vanhempien ja
valmentajien sekä muiden huoltojoukkojen tietoisuutta ja sitoutumista antidopingtyöhön ja kasvatukseen.
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Vakio- ja latinalaistanssit
Lasten MuksuMix- ja Tanssitähtiluokkia myönnetään seura- ja
valtakunnallisiin kilpailuihin. Nämä luokat tarjoavat alkeiskursseille
tuleville lapsille mahdollisuuden osallistua ensimmäisiin kilpailuihin
jo saman kauden aikana – heti kun kahden tanssin perusaskeleet
ovat hallussa. MuksuMix-kilpailuun voi osallistua myös tyttöparilla.
Opeteltavat tanssit ovat ensisijaisesti valssi ja chacha sekä näiden
lisäksi harjoitellaan quickstep ja jive. Seurat voivat hakea
MuksuMix- ja Tanssitähtiluokkia myös jälkikäteen lisättäväksi jo
myönnettyihin kilpailuihin. Seuroille tarjotaan edelleen vuoden
2019 aikana loput lasten MuksuMix- ja Tanssitähtiluokkien
palkintomitalit suoraan tavarantoimittajalta.
Toimintavuoden aikana tehdään kilpailutoiminnan kehittämisen kannalta erilaisia kilpailukokeiluja.
Loppuvuodesta kokeillaan Grand Prix -finaalia, kutsukilpailua, johon kutsutaan rankingin 12 parasta,
ja joissa kilpaillaan erilliset vakio- ja latinalaistanssien, rock’n’swing -tanssien ja FDO:n eri tanssien
kilpailut. Kilpailussa jaetaan stipendit.
Seuroja rohkaistaan kokeilemaan monilajikilpailuiden järjestämistä tiedottamalla seuroja tästä
mahdollisuudesta ja jakamalla esimerkkejä onnistuneista kokeiluista. Seuroja kannustetaan
tekemään kokeiluja paraurheilijoiden kanssa, jolloin lajiperheen monipuolisuus ja tasavertaisuus
välittyisi suurelle yleisölle.
Vuoden 2019 aikuisten SM-joukkuekilpailu järjestetään 10-tanssin SM-kilpailun yhteydessä. Myös
lasten avoin erilliskilpailu voidaan järjestää 10-tanssin SM-kilpailun yhteydessä. Lasten ja junioreiden
SM-joukkuekilpailut järjestetään Ikäkausimestaruuskilpailuiden yhteydessä.
Seuroilla on mahdollista edellisvuoden tapaan hakea ulkomaisille ja kotimaisille lapsille avoin luokka
normaalien luokkien lisäksi valtakunnallisiin kilpailuihin.
Kilpailujärjestelmän kehittämisen ensimmäinen vaihe on saatu valmiiksi ja kaksiportainen
järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2019. Kehittämistä jatketaan ja keväällä järjestetään kysely
seuroille SM-, GP- ja IKM-kilpailusarjan muutostarpeista ja kysellään kaksiportaisen
kilpailujärjestelmän toimivuudesta. Viimeistään syksyllä järjestetään kilpailutoiminnan seurakyselyn
pohjalta seuroille avoin kehittämisseminaari. Kehittämistä jatketaan ja mahdollinen muutosesitys tai
luonnos tarvittavista kehitysaiheista tuodaan syyskokoukseen 2019. Myös rankingpistejärjestelmän
kehittäminen nostetaan esille arvokilpailujen kehittämisen yhteydessä.
Kilpailujen kokonaismäärä vähenee nykyisestä ja haettavien kilpailujen myöntämiskriteerejä
tarkastellaan vuoden 2019 alussa. Kilpailukalenterin rakentamisessa huomioidaan kehitysvaiheessa
seuroilta saadut palautteet, näiden pohjalta varmistetaan tasapuolisuus myös idän ja lännen reunaalueilla ja Pohjois-Suomessa asuville tanssijoille. Erityistä huomiota kiinnitetään reuna-alueiden ja
pienten seurojen kilpailumahdollisuuksien parantamiseen sekä kilpailutapahtumien määrään ja
laatuun.
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Seniori 2-, seniori 3- ja seniori 4 -ikäsarjoille toteutetaan Cup-muotoinen kilpailusarja vakioissa,
latinalaistansseissa ja laskennallisesti 10-tanssissa. Seniori Cupin tuloksiin lasketaan mukaan
kuudesta kilpailusta kunkin parin viiden parhaan Cupin kilpailun tulos. Niiden tuloksia voidaan
tarvittaessa käyttää myös edustusvalintoja tehtäessä.
Yleisen luokan Cup-kilpailusarja tanssitaan erikseen vakio- ja latinalaistansseissa. Yleisen luokan
Cupin tuloksiin lasketaan mukaan kuudesta kilpailusta kunkin parin viiden parhaan Cupin kilpailun
tulos.
1.1.2019 otetaan käyttöön DanceCoren ensimmäinen versio, joka pitää sisällään jäsenrekisterin,
kilpailijakortiston, sähköisen ilmoittautumisen sekä tapahtumakalenterin sekä lukuisia muita
toimintoja.
Tapahtumakalenteria
ylläpidetään
suunnitelmallisen
ja
tavoitteellisen
kilpailuja
valmennustoiminnan tueksi. Kalenterin suunnittelussa ja kokoamisessa toteutetaan
myöntämisperusteita, jossa kilpailuluokkia myönnettäessä arvioidaan mm. paikkakunnan sijaintiin ja
kilpailupaikkaan liittyviä vaatimuksia. Kilpailut sijoitetaan ja ajoitetaan niin, että mahdollisuuksien
mukaan kaikille ikäsarjoille ja taitotasoille löytyy kilpailumahdollisuuksia tasaisesti kevät- ja
syyskauden aikana eri puolilla Suomea.
Avoimet PD-mestaruuskilpailut tanssitaan ensisijaisesti WDSF-kilpailujen yhteydessä.

Rock’n’swing –tanssit
Vuoden 2019 aikana järjestetään 4-6 GP-kilpailua sekä SM-kilpailut. Lisäksi vuonna 2019 kilpaillaan
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Suomessa.
Kilpailujärjestelmän kehittäminen nostetaan rock’n’swing -jaoksen yhdeksi pääteemaksi.
Kannustetaan seuroja innovoimaan uudentyyppisiä kilpailutapahtumia yhteistyökumppaneiden
kanssa ja muiden tanssiperheen lajien kanssa. Rock’n’swing -jaos tekee vuonna 2019 selvityksen
sopivasta kilpailumäärästä sekä kilpailulajeista, -ikäluokista ja -taitotasoista.

Muiden lajien kilpailutoiminta
Pyörätuolitanssissa järjestetään tammikuussa MegaDance 2019 -kilpailu Pajulahdessa, maaliskuussa
SM-kilpailut Helsingissä sekä elokuun alussa kansainväliset Tampere 2019 Para Dance Sport
International Competition ja Suomi Open Wheelchair Dance Competition.
Disco-, street-, performing arts ja couple dance -lajien kilpailutapahtumat järjestetään FDO ry:n ja
paikallisen tanssikoulun välisenä yhteistyönä. Kilpailusääntöihin tulee vuonna 2019 voimaan muutos,
jossa mahdollistetaan osa sarjoista tai koko kilpailu myös ei-FDO -jäsenille (mm. muista maista
tuleville kilpailijoille). Lisäksi kilpailusääntöihin on lisätty muutama uusi kilpailusarja ja Production sarjaan oma kolmen cupin kilpailu.
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3 Huippu-urheilu
Suomen Tanssiurheiluliitolla on virallinen maajoukkue seuraavissa lajiryhmissä: vakio- ja
latinalaistanssit ja rock’n’swing -tanssit.
PYTLI ry järjestää omille kilpaileville tanssijoille maajoukkuevalmennusta ja edistyneen tason leirejä.
Maajoukkueleirejä järjestetään kaksi viikonloppuleiriä, ensimmäinen keväällä ennen kansainvälisen
kilpailukauden alkua ja toinen syksyllä ennen MM-kilpailuja.

3.1 Maajoukkuetoiminnan yleiset periaatteet

Maajoukkueiden toimintastrategiat luodaan pidemmälle aikavälille ja erikseen kunkin lajin omista
lähtökohdista käsin. Strategioita tukevat toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittain ja niistä käyvät
ilmi ne toimenpiteet, jotka tukevat esitettyjen tavoitteiden täyttymistä. Maajoukkuetoiminnan
suunnittelussa hyödynnetään urheilijoilta sekä heidän valmentajiltaan ja vanhemmiltaan eri tavoin
kerättyä sekä toiminnan sisältöön että käytännön järjestelyihin liittyvää palautetta. Urheilijoiden
henkilökohtaisilla valmentajilla on mahdollisuus osallistua maajoukkuetoimintaan ja
maajoukkuetapahtumien yhteydessä järjestetään yhteisiä keskustelutilaisuuksia myös juniori- ja
nuorisoikäisten urheilijoiden vanhemmille.
Toiminnan järjestämisessä hyödynnetään kaikissa lajeissa sekä kotimaisia että ulkomaisia
valmentajia sekä eri alojen asiantuntijoita. Yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa kehitetään ja
myös ulkopuolisten valmennus- ja tukipalvelujen käyttöä tuetaan yksilötasolla. Opiskeluvaiheessa
olevia ja erityisesti juniori–nuorisoikäisiä nuoria urheilijoita kannustetaan hakeutumaan alueellisten
urheiluakatemioiden toiminnan piiriin.
Lajipäälliköillä on kokonaisvastuu maajoukkuetapahtumien sisältöjen suunnittelusta ja
maajoukkuetoimintaan liittyvästä viestinnästä sekä toiminnan kehittämisestä huomioiden eri
osapuolten ilmaisemat tarpeet, toiveet ja palautteen. Lajipäälliköiden keskinäisellä yhteistyöllä
haetaan erityisesti synergiaetuja maajoukkuetoiminnan käytännön toteutuksessa, jotta käytössä
olevat resurssit voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja urheilijoiden kehitystä parhaiten
tukevalla tavalla.
Liitto tekee WDSF PD -ammattilaisurheiluun liittyvissä asioissa yhteistyötä oman
ammattilaisjäseniään edustavan jäsenjärjestönsä Suomen PD Tanssiurheiluvalmentajat ja –tuomarit
ry:n kanssa.
Maajoukkueurheilijat allekirjoittavat maajoukkuesopimuksen, johon sisältyy myös antidoping- ja
kilpailumanipulaatioklausuuli ja vakio- ja latinalais- sekä rock’n’wing -tansseissa myös WRT-osio.
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Huippu-urheiluohjelma

Huippu-urheiluohjelma on tanssiurheilun kansainvälisellä kärkitasolla olevien tai tuloskehityksen
perusteella vahvasti kohti kansainvälistä kärkeä nousevien nuorien ja aikuisten kokonaisvaltainen
valmennus- ja tukiohjelma, johon sisältyy huippu-urheilijan kriteerit täyttäville urheilijoille
tarjottavat valmennuksen suunnittelun ja seurannan, fysioterapeutin, henkilökohtaisten laji- ja
fysiikkavalmentajien, lääkäriaseman, urheilupsykologien ja ravintoterapeuttien palvelut,
mahdollisesti myös taloudellinen tuki. Keskeisenä lähtökohtana tässä on ’huippu-urheilijan’
määritteleminen urheilullisin perustein niin, että kaikkien lajien vaatimustaso on yhdenmukainen.
Huippu-urheiluohjelman toteuttamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään Olympiakomitean ja
mahdollisesti myös muiden lajiliittojen kanssa tehtävää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Huippuurheiluohjelmalle etsitään myös omaa sponsoria.
Maajoukkuestatus ja maajoukkuetoimintaan osallistuminen ovat eräänlainen ensimmäinen kynnys
kohti varsinaista huippu-urheiluohjelmaa. Maajoukkue muodostaa seurantaryhmän, josta huippuurheilijan kriteerit täyttävät urheilijat valitaan huippu-urheiluohjelmaan. Liiton ja urheilijoiden
oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määritellään tätä tarkoitusta varten laadittavalla ’huippuurheilusopimuksella’.

Maajoukkueiden kokoonpanot
Maajoukkuevalintaan vaikuttavat lajista riippuen urheilijoiden kotimaisissa ranking-kilpailuissa
saavuttama menestys, kansainvälinen kilpailukokemus ja -menestys, erillisissä näyttötilaisuuksissa
annetut näytöt sekä tulevan kauden harjoittelu- ja kilpailusuunnitelmat.
Vakio- ja latinalaistanssien maajoukkueen toimintakausi vastaa kilpailukautta ja maajoukkuekausi
kestää yhden vuoden heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Maajoukkueen A-ryhmään valitaan
yhteensä 4-6 paria junioreiden - aikuisten ikäsarjassa. A-Ryhmän ulkopuolelle jäävistä muodostetaan
10-16 parin potentiaalisten parien B-ryhmä, johon kutsutaan kotimaisten rankinglistojen kärkipareja.
Rock’n’swing -tanssien junioreiden ja aikuisten maajoukkueiden toimintakausi kestää yhden
kalenterivuoden tammikuun alusta joulukuun loppuun. Maajoukkuevalinnat tehdään
mahdollisimman pian syksyn viimeisen kotimaan arvokilpailun (GP/SM) jälkeen. Rock’n’swing tanssien maajoukkueeseen valitaan enintään neljä paria lajia kohden kussakin ikäsarjassa.

Toiminta
Maajoukkuetoiminnan tarkoitus on tukea kansallisesti ja/tai kansainvälisesti kykynsä osoittaneita
urheilijoita oman harjoittelunsa ja valmentautumisensa kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja sitä
kautta
kansainvälisen tulostasonsa
nostamisessa.
Tiedot
urheilijoiden
tavoitteista,
valmentautumisen nykytilasta, kehityskohteista sekä taloudellisesta tilanteesta kerätään sekä
henkilökohtaisilta valmentajilta että urheilijoilta käyttäen hyväksi Olympiakomitean Urheilijan Pulssi
–järjestelmää tai muuta vastaavien tietojen keräämiseen soveltuvaa menetelmää.
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Maajoukkuetoiminnan ensisijaisena tavoitteena on tehostaa ja lisätä valmennusta varsinaista
lajivalmennusta tukevilla osa-alueilla. Näitä ovat mm. henkilökohtaista lajivalmennusta tukevien
perusvalmiuksien kehittäminen, psyykkinen valmennus, kehonhuolto, ravitsemus, valmennus- ja
kilpailuohjelman suunnittelu, valmentautumisen seurantatyökalut ja antidoping. Yleisenä
tavoitteena on urheilijoiden sekä fyysisten että psyykkisten valmiuksien tasapainoinen kehittäminen
ja sitä kautta suorituskyvyn parantaminen sekä yksilö-, pari- että joukkuetasolla. Yksilöllisestä
lajivalmennuksesta huolehtivat henkilökohtaiset valmentajat, joiden työtä tuetaan mm.
valmennuskoulutuksen avulla ja tuomalla tarvittavia työkaluja ja asiantuntijapalveluita valmentajien
ja valmennettavien ulottuville. Myös tanssijoille kehitettyä omaa kuntotestausjärjestelmää ja sen
hyödyntämiseen liittyvää koulutusta kehitetään edelleen maajoukkuetoiminnan puitteissa.
Maajoukkuetoimintaan kuuluvat sekä lajien omat, että eri lajeille sopivat yhteiset valmennusleirit,
teemapäivät ja/tai kuntotestit. Myös arvokilpailuedustukset ja arvokilpailuedustajien valinnan
pohjana toimivat kansalliset rankingkilpailut ovat olennainen osa maajoukkuetoimintaa samoin kuin
Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut tai erikseen järjestettävät näyttötilaisuudet niissä
lajeissa, joissa vastaavia kilpailuja ei kotimaassa järjestetä.
Yhteydenpitoa valmentajien kanssa kehitetään mm. aloittamalla säännöllisesti järjestettävät vakioja latinalaistanssien valmentajafoorumit 2 kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä GP:n yhteydessä.
Tavoitteena on yhteistyön edistäminen ja tiedon jakaminen eri osapuolten välillä
maajoukkuetoiminnan edelleen kehittämiseksi ja urheilijoiden eteenpäin viemiseksi. Tavoitteena on
edesauttaa mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja ehyen tukirenkaan muodostumista kunkin
urheilijan
ympärille.
Maajoukkuetoiminnasta
ja
arvokilpailuedustuksiin
liittyvistä
toimintaperiaatteista sopimisen ja tiedottamisen lisäksi kaikille osapuolille tarjotaan mahdollisuus
koska tahansa tuoda esille ja yhdessä pohdittaviksi omia näkemyksiään, toiveitaan, tarpeitaan ja
kysymyksiään huippu-urheiluun ja maajoukkuetoimintaan (kuin myös liiton toimintaan) liittyen.
Myös lajien välistä yhteistyötä maajoukkuetoiminnan järjestämisessä kehitetään edelleen.
Vakio- ja latinalaistanssien maajoukkueelle järjestettävien tapahtumien perusrunko muodostuu
arvokilpailukauden alussa ja sen puolivälissä järjestettävistä valmennusleireistä, kuntotesteistä ja
mahdollisesti 2-4 teemapäivästä kauden aikana. Teemapäivät järjestetään pääasiassa kotimaisten
rankingkilpailujen yhteydessä ja yhteistyössä paikallisen kilpailujärjestäjän kanssa.
Rock’n’swing –tanssien maajoukkuetoimintaan kuuluvat 2-4 lajivalmennustapahtumaa lajista
riippuen, kuusi teemapäivää (3 x psyykkinen valmennus, 1-2 x esiintymisvalmennus ja 2 x
kehonhuolto) ja kuntotestit kaksi kertaa vuodessa. Kuntotestien yhteydessä urheilijat saavat
henkilökohtaisen ohjelman, jolla he voivat kehittää fyysistä kuntoaan tavoitetasolle.
Teema- ja valmennuspäiviä voidaan järjestää myös yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa, jolloin
niitä voidaan soveltuvin osin avata myös maajoukkueen ulkopuolisille urheilijoille, valmentajille tai
muulle tietylle kohderyhmälle.

11

3.2 Kansainväliset kilpailuedustukset

Liitto tukee maajoukkueurheilijoiden osallistumista kansainvälisiin arvokilpailuihin vähintään huippuurheiluvaliokunnan budjetissa kullekin kilpailulle varatulla summalla. Muille kuin
maajoukkueurheilijoille voidaan myöntää edustusmatkatukea erikseen tätä tarkoitusta varten
varatulla summalla.
Kaikilla alle 18-vuotiaiden liiton tuella tehtävillä edustusmatkoilla on oltava huippuurheiluvaliokunnan hyväksymä huoltaja, jonka matkakulut maajoukkueparien osalta katetaan
kokonaan ja muiden edustusparien osalta tähän tarkoitukseen varatulla summalla. Huoltajat
hyväksyvät huoltajasopimuksen ottaessaan tehtävän vastaan. Huoltajasopimuksessa on lueteltu
huoltajan keskeiset vastuut ja velvollisuudet huolettavien osalta ja se toimii samalla muistilistana
asioista, jotka on hyvä ottaa huomioon jo ennen matkaa ja matkan aikana.
Liiton varsinaisen maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle jääville kansainvälisiin arvokilpailuihin
osallistuville urheilijoille voidaan myöntää erillistä tukea taloudellisten ja toiminnallisten resurssien
puitteissa. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.
Edustusvalinnat arvokilpailuihin tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kilpailusäännöissä
määrättyjä kriteereitä ja järjestystä noudattaen. Matkajärjestelyt aloitetaan välittömästi
edustusvalintojen jälkeen. Kilpailijoiden (alle 18v huoltajien) tulee olla itse aktiivisia urheilijan omaan
tilanteeseen parhaiten sopivien yhteyksien etsimisessä heti edustuskutsun saatuaan ja
matkasuunnitelma on annettava tiedoksi liiton toimistolle mahdollisimman pian.
World ranking -listoilla parhaiten sijoittuneille urheilijoille voidaan talousarvion puitteissa myöntää
WRT-avustusta, joka on tarkoitettu world ranking -kilpailuihin osallistumisista aiheutuvien
matkakulujen kattamiseen. Tukea harkittaessa ovat etusijalla urheilijat, jotka osoittavat
panostavansa world ranking -kilpailuihin ja ovat sitoutuneet osallistumaan kilpailukaudella riittävän
moneen kyseisen lajin world ranking -kilpailuun. Vähimmäiskriteerit, jotka urheilijan on täytettävä
tullakseen huomioiduksi mahdollisena tuen saajana ovat
-

vakio- ja latinalaistansseissa aikuisissa sijoitus WR-listan 100 parhaan joukossa ja vähintään 8
tanssittua WR-kilpailua viimeisen 12 kuukauden aikana.
vakio- ja latinalaistansseissa nuorisossa sijoitus WR-listan 100 parhaan joukossa ja vähintään
6 tanssittua WR-kilpailua viimeisen 12 kuukauden aikana.
10-tanssissa aikuisissa sijoitus WR-listan 20 parhaan joukossa ja vähintään 8 tanssittua WRkilpailua viimeisen 12 kuukauden aikana.
Boogie Woogiessa aikuisissa sijoitus WR-listan 25 parhaan joukossa ja vähintään 4 WRkilpailua ko. tukikauden aikana.
Boogie Woogiessa ja Rock’n’Rollissa WRT-tukea voidaan myöntää myös juniori-ikäsarjan ja
B-luokan urheilijoille tukemaan riittävän kovatasoisen kilpailukokemuksen saamista.
Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti kotimainen taso ja hakijan kilpailusuunnitelma
huomioiden.

Huippu-urheiluvaliokunta päättää WRT-tuen myöntämisestä kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja
syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan. Sovellettavien kriteereiden osalta päätös perustuu
päätöshetkellä tiedossa olevaan tilanteeseen.
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Tulostavoitteet
Vakio- ja latinalaistansseissa kilpailutavoitteena on kaikissa lajeissa junioreissa 1 pari 35 parhaan
joukossa ja yksi pari 35-45 parhaan joukossan nuorissa yksi pari 25 parhaan joukossa ja aikuisissa yksi
pari 35 parhaan joukossa ja yksi pari 35-40 parhaan joukossa. Yleisen tulostason kehitystä seurataan
saavutettujen semifinaali-, finaali- ja mitalisijojen määrällä ja arvokilpailusijoitusten keskiarvoilla
pitemmallä aikavälillä.
Rock’n’swing-tansseissa vuonna 2019 tavoitteena on saada boogie woogiessa kaksi aikuisparia
kansainvälisen rankinglistan 10 parhaan ja yksi pari 20 parhaan joukkoon sekä yksi junioripari 20
parhaan joukkoon. Boogie woogien EM- ja MM- kilpailuissa aikuisten sarjassa tavoitteena on kaksi
finaalipaikkaa, joista toinen mitalisijoilla ja lisäksi kolmas pari semifinaalissa, sekä yksi
semifinaalipaikka junioreiden ikäsarjassa. Buggin EM- ja MM-kilpailuissa tavoitteena on aikuisissa
yksi finaalipaikka ja junioreissa yksi semifinaalipaikka.

4 Järjestö- ja seuratoiminta
Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminta on kaikille avointa ja Tanssiurheiluliiton seura- ja
järjestötoimintaan voi osallistua eri rooleissa koko elämänkaaren ajan. Liiton tavoitteena on
kasvattaa lajin harrastajakuntaa ja innostaa toiminnasta kiinnostuneita mukaan eri rooleissa:
vapaaehtoistoimijoiksi, valmentajiksi, luottamushenkilöiksi, talkooavuksi jne.
Tanssiurheiluliiton seura- ja järjestötoiminnassa kaikki ihmiset ovat
samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään,
etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan,
kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään,
vammastaan,
terveydentilastaan,
seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Suomen Tanssiurheiluliitto ei hyväksy syrjintää, rasismia tai
suvaitsemattomuutta missään muodossa missään liiton toiminnassa
tai toiminnoissa.
Antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaation vastainen toiminta ja yhteistyö koti- ja ulkomaisten
antidoping- ja eettisten kysymysten toimijoiden kanssa on keskeinen ja aktiivinen osa liiton
päivittäistä toimintaa. Hyvä hallinto ja urheilun eettisyyden korostaminen näkyvät liiton
toiminnoissa. Myös seurojen tulee muistaa oma vastuunsa reilun ja puhtaan sekä eettisesti
kestävällä pohjalla olevan urheilun asenteen tuomisessa esiin omassa toiminnassaan. Kaikkien
niiden, jotka toimivat liiton alaisten lajien parissa, tehtävänä on viedä eteenpäin tätä puhtaan ja
eettisen urheilun viestiä. Jokainen kilpailu- tai harrastajalisenssin ostava henkilö tai liiton kanssa
sopimuksen tekevä henkilö tai organisaatio sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen
manipulaatioon, ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu
ilmoittamaan siitä välittömästi lajiliitolle ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK rylle.
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4.1 Seuratoiminta

Liitto käynnistää vuoden 2019 aikana yhdessä jäsenseurojensa kanssa hankehaun, jossa tavoitteena
on luoda seuratoimintaan toimivat käytännöt ja mallit harrastajien elämänkaaren eri vaiheisiin.
Vuoden aikana kootaan seurojen käyttöön toimivia ja hyväksi koettuja yritysten
työhyvinvointitoimintaan liittyviä toimintamalleja ja ohjelmia lisäämään seurojen varainhankintaa.

Tähtiseurat
Liitossa jo toimivat laatuseurat auditoidaan normaalin järjestyksen mukaisesti ja niiden toimintaa
seurataan ja arvioidaan edelleen vuoden 2019 aikana. Olympiakomitea on uudistanut yhdessä
liikunnan alueorganisaatioiden ja lajiliittojen kanssa Tähtiseuralaatuohjelman. Tanssiurheiluliitolla on
23 Tähtiseuraa. Koska seurat ovat entisiä ns. Sinettiseuroja, Tähtiseurastatus on lasten ja nuorten
osa-alueelta.
Vuoden 2019 tavoitteena on saada ohjelmaan mukaan ainakin kolme aivan uutta seuraa. Lisäksi
tavoitteena on, että vähintäänkin viisi seuraa käynnistäisi laatuohjelman myös aikuisliikunnan osalta.
Tämä edellyttää koulutusta ja vahvaa vaikuttamisviestintää laatuohjelman merkityksestä ja
lisäarvosta seuran toiminnalle ja kehittämiselle. Tähtimerkki viestii, että seura täyttää
kohderyhmäkohtaiset sisältövaatimukset sekä johtamisen laatutekijät.

Seuratoiminnan tuki ja jäsenpalvelut
Suomen Tanssiurheiluliiton toiminnan edellytys on vahva seuratoiminta - kun seurat voivat hyvin,
myös liitto voi hyvin. Seurojen on hyvä tuntea ja kokea, että seuratoiminnalla on liiton varaukseton
tuki ja seurojen hyvinvoinnin eteen tehdään työtä. Työ saadaan näkyväksi uudenlaisen
vuorovaikutuksellisen viestinnän keinoin. Seuratoimintavaliokunta laatii joka toinen kuukausi
seuratiedotteen, jossa kerrotaan seuratoiminnan hyvinvointia edistävät toimenpiteet ja sen
kehittämiskohteiden vaiheet sekä pyydetään seuroilta palautetta. Tämä edellyttää
seuratoimintavaliokunnan vahvempaa työotetta. Samalla tehostetaan seurojen ja liiton välistä
vuorovaikutusta yhteistyössä toimiston ja muiden valiokuntien kanssa.
Liiton seuroihin kohdistuvan toiminnan tavoitteena on, että seuroissa olevat harrastajat ja kilpailijat
saavat parhaan toiminnallisen ja taloudellisen hyödyn yhteistyöstä koulutus-, valmennus- sekä
muussa seuratoiminnassa. Kehittämistyötä tehdään seurakehittäjän johdolla luottamuksellisesti
siten, että seurat voivat tilata yksilöllisiä konsultointikäyntejä, joissa keskustellaan ja kartoitetaan
seuran omaa tilannetta ja katsotaan tulevaan. Tämä voi olla konsultointia seuran hallinnon ja
talouden järjestämisessä, kilpailujen järjestämisessä, tiedottamisessa, markkinoinnissa tai muussa
seuratoimintaan liittyvässä aiheessa.
Vuoden 2019 aikana käynnistetaan myös tanssiseurojen alueelliset kokoontumiset ja kehittämisillat.

14

Seurakehittäjä tukee ja ohjaa seuroja Kunnossa Kaiken Ikää- sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön
tukihakemusten tekemisessä. Seurakehittäjän tehtäviin kuuluu myös kaikkien Tanssiurheiluliiton
alaisten OKM:n hankehakemusten arviointi ja lausunnonanto päättäjille.
Liikunnan aluejärjestöjen osaaminen ja koulutukset hyödynnetään siten, että seurat ohjataan
järjestelmällisesti hyödyntämään seuratoiminnan hallinnon koulutukset aina kun uudet toimijat
aloittavat seurassa.
Liitto tukee asiantuntemuksellaan uusien tanssiurheiluseurojen perustamista paikkakunnille, joilla
niitä ei ole.
Vuonna 2018 seuratoimintavaliokunta toteutti seuroille kyselyn, jossa saatiin tietoa seurojen
tarpeista ja toiveista liiton toiminnalle. Kyselyn pohjalta laadittiin toimenpideohjelma, jota jatketaan
vuoden 2019 aikana. Seurantakysely järjestetään vuoden 2019 aikana.

Teosto & Gramex
Suomen Tanssiurheiluliitto on mukana Olympiakomitean neuvottelemissa urheilun lajiliittoja
koskevissa Teosto- ja Gramex-sopimuksissa vuonna 2019. Sopimukset kattavat musiikin julkisen
esittämisen. Sopimusten myötä liitto maksaa jäsenseurojen harjoitusten, näytösten ja
tanssiurheilukilpailujen Teosto- ja Gramex -maksut jäsenseurojensa puolesta.

Vakuutukset
Suomen Tanssiurheiluliitolla on toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus, yrityksen
oikeusturvavakuutus mahdollisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja varten sekä yrityksen SuperEuro matkavakuutus edustusmatkoilla työntekijöille ja edustusjoukkueen jäsenille heidän edustaessaan
Suomen Tanssiurheiluliittoa. Työntekijöille on lakisääteinen tapaturmavakuutus.
Liitto on maksanut jäsenseurojensa puolesta Olympiakomitean neuvotteleman lajiliittojen yhteisen
Tuplaturvavakuutuksen, joka on alle 80-vuotiaiden vapaaehtoistyöhön osallistuvien
tapaturmaturvavakuutus ja tapahtumien järjestäjän toiminnanvastuuvakuutus.
Liiton kilpailulisenssimaksuun sisältyy Sporttiturva, ts. tapaturmavakuutus liiton alaisiin
tanssiurheilukilpailuihin osallistuville kilpailijoille. Tapaturmavakuutus on voimassa myös lajille
ominaisissa harjoituksissa ja kilpailumatkoilla tuoteselosteen mukaisesti. Lisäksi liitolla on tarjolla
edullinen tapaturmavakuutus, ns. harrastajalisenssi niille tanssin harrastajille, jotka eivät halua
kilpailla. Vuoden 2019 aikana jatketaan yhteistyötä OPn ja Olympiakomitean kanssa.

Tietojärjestelmät
Suomen Tanssiurheiluliiton tietojärjestelmiä ja niiden kehitystä ohjataan liittohallituksen tai ICTasiantuntijoiden toimesta. Tietojärjestelmien uusien ominaisuuksien kehittämistä tai uusimista
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jatketaan ja kehityksessä otetaan huomioon kilpailutoimihenkilöiden, seurojen ja liiton tarpeet sekä
uusi EU:n tietosuoja-asetus.
Rock’n’swing –lajien tuloslaskentaohjelman käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan. Kehityspuolella
toteutetaan
kustomointeina
Suomen
kilpailujärjestelmän edellyttämiä
muutoksia
tuomarityöskentelyn sujuvuuden lisäämiseksi sekä rankingpistelaskennan toteuttamiseksi.
Järjestelmä pyritään myös siirtämään Tanssiurheiluliiton palvelimille etäkäytön mahdollistamiseksi.
Vakio- ja latinalaistanssien kilpailunhallintajärjestelmän DanceCoren käyttöönotto tapahtuu 1.1.2019
ja rakennustyö jatkuu vuoden 2019 aikana.
Kilpailulisenssien hallinta vuonna 2019 jatkuu SuomiSport -järjestelmässä. SuomiSportin ja
DanceCoren välille toteutetaan integraatio, joka tuo DanceCoressa henkilön tietoihin merkinnän
maksetusta kilpailulisenssistä.
FDO ry:n tietojärjestelmätoimittaja vaihtuu vuoden 2019 alusta.

Ansiomerkit ja huomionosoitukset
Seurat voivat hakea ansiomerkkejä ja huomionosoituksia omille aktiiveilleen. Liittohallitus voi
myöntää kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiomerkin jäsenseuran hakemuksen perusteella
Suomen kansalaisille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet liiton ja sen alaisten seurojen hyväksi, sekä
ulkomaalaisille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet tanssiurheilun kehittymistä maassamme.

4.2 Järjestötoiminta

Hallinto ja toimielimet
Jäsenkokoukset
Tanssiurheiluliiton ylin päättävä elin on liiton jäsenkokous, joka mm. hyväksyy tulevan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä edellisen vuoden vuosikertomuksen ja vahvistaa
tilinpäätöksen. Jäsenkokous valitsee vaaleilla liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.
Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestetään huhtikuussa ja marraskuussa. Tämän lisäksi
järjestetään tarvittaessa kilpailusääntömuutoksia koskevat jäsenkokoukset.

Liittohallitus
Suomen Tanssiurheiluliiton toimeenpanovaltaa käyttää syyskokouksen valitsema liittohallitus
puheenjohtajan johdolla. Liittohallituksessa toimii vuonna 2019 puheenjohtajan lisäksi kahdeksan
jäsentä. Jäseniltä odotetaan valmiutta työskentelyyn, yhdistystoiminnan ja seuratoiminnan
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kokemusta sekä paneutumista eri valiokuntien osaamisalueisiin ja eri tanssilajien tuntemusta.
Liittohallitus kokoontuu vuoden 2019 aikana vähintään kahdeksan kertaa ja tarvittaessa useammin.

Valiokunnat ja jaokset
Liittohallituksen alaisuudessa toimivat tällä hetkellä seuraavat valiokunnat: huippu-urheilu-,
koulutus-, seuratoiminta-, viestintä- ja markkinointi- sekä talous- ja hallintovaliokunta. Lisäksi liitossa
toimivat vakio- ja latinalaistanssijaos ja rock’n’swing -jaos. Hallituksen, valiokuntien tai jaosten
alaisuudessa toimii myös erilaisia tiettyihin toimintoihin keskittyviä työryhmiä.
Liittohallitus ja valiokuntien puheenjohtajat ovat kokoontuneet kerran vuodessa yhteiseen
suunnittelu- ja kehittämistapahtumaan. Nyt näitä kokoontumisia lisätään. Vuoden aikana etsitään
myös keinoja, miten valiokuntien yhteistyötä lisättäisiin. Samalla selvitetään, voidaanko
valiokuntatyö muotoilla uudelleen mm. yhdistämällä valiokuntia.
Tanssiurheiluliitolla on myös muusta liiton toiminnasta riippumaton kurinpitovaliokunta, jonka
jäsenet eivät voi olla tanssiurheilun harrastajia, ammattilaisia, heidän läheisiään tai valmentajia.
Valiokunnan yhden jäsenen on oltava oikeustieteellisen koulutuksen saanut henkilö.
Kurinpitovaliokunnan jäseniä on pariton määrä, 3-5 henkilöä. Liittohallitus nimittää heidät kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.

Huippu-urheiluvaliokunta
Huippu-urheiluvaliokunta vastaa vakio- ja latinalaistanssien ja rock'n swing -tanssien
maajoukkueiden toiminnasta sekä arvokilpailuedustuksista. Käytännön tasolla maajoukkueiden
toimintaa suunnittelevat, koordinoivat ja valvovat tehtäviin vuosittain valittavat, liittohallituksen
vahvistamat lajikohtaiset maajoukkuekoordinaattorit tai työryhmät. Huippu-urheiluvaliokunta antaa
myös huippu-urheilijoita ja/tai maajoukkuetoimintaa koskevia lausuntoja ja valmistelee
vastuualueeseensa kuuluvat raportit kansallisille viranomaisille ja kansainvälisille kattojärjestöille.

Seuratoimintavaliokunta
Seuratoimintavaliokunta toimii lajiliiton ja seurojen asioiden kehittämisvaliokuntana. Valiokunnassa
on osaamista lasten, nuorten ja aikuisten sekä seuratoiminnan osa-alueelta. Valiokunnan kokoukset
käydään Skypellä. Vuonna 2019 käytäntöä muutetaan siten, että vähintään kaksi kokousta pidetään
kasvotusten.

Viestintä- ja markkinointivaliokunta
Viestintä- ja markkinointivaliokunta kehittää liiton viestintää ja markkinointia. Se valmistelee liiton
viestintäsuunnitelmat ja vuosikellon. Valiokunnan jäsenet osallistuvat ulkojäseninä muiden
valiokuntien kokouksiin, tukemalla niitä viestintään ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Viestintä- ja
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markkinointivaliokunta kokoontuu noin kymmenen kertaa toimintavuotensa aikana, puheenjohtaja
valmistelee kokoukset.

Talous- ja hallintovaliokunta
Talous- ja hallintovaliokunta hoitaa liikuntatoimintojen tukitoiminnot, joihin kuuluvat hallinto
(hallintoelimet,
henkilöstöhallinto,
taloushallinto,
toimistopalvelut,
henkilöstökoulutus),
seuratoiminta ja kansainvälinen järjestöjen yhteistyö. Lisäksi talous- ja hallintovaliokunta valmistelee
ne asiat, jotka eivät kuulu jonkin muun (valiokunnan, lajijaoksen, työryhmän tai toimihenkilön)
vastuualueeseen.
Liiton talous ja siten koko toiminta, on huomattavan riippuvainen toiminta-avustuksesta ja muusta
varainhankinnasta. Tästä syystä talous- ja hallintovaliokunnan tehtävänä on joka tilanteessa ottaa
huomioon, että rahalliset ja muut resurssit riittävät toimintasuunnitelman toteuttamiseen.
Valiokunta tekee tarvittaessa muutosehdotuksensa liittohallitukselle, ja liittohallitus tekee lopulliset
päätökset toiminnan laajuudesta ja tämän toimintasuunnitelman sisällöstä kaikki resurssit
huomioiden.

Rock’n’swing -jaos
Rock’n’swing -jaos koordinoi rock’n’swing-toimintaa. Se valmistelee RS-kilpailusääntöasiat, koordinoi
tuomarivalinnat SM- ja GP-kilpailuihin, huolehtii RS-lajien GP- ja SM-kilpailujen aikatauluttamisesta ja
myöntämisestä seuroille, edistää kilpailujärjestelmän kehittämistä, ylläpitää kilpailuiden
toimihenkilölistausta sekä suunnittelee RS-lajien valmentaja-, tuomari- ja toimihenkilökoulutusta
yhteistyössä VL koulutusvaliokunnan kanssa. Lisäksi RS-jaos tekee muita ehdotuksia RS-toiminnan
kehittämiseksi liittohallituksen vahvistettavaksi.
Jaoksen toimenkuvaan kuuluu myös seurata kilpailusääntöjen noudattamista kilpailutapahtumissa,
puuttua tarvittaessa havaittuihin puutteisiin sekä antaa jäsenistölle sääntöihin liittyvää
informaatiota.
Huippu-urheilun osalta RS-lajeissa asiat hoidetaan huippu-urheiluvaliokunnassa.
Jaoksen jäsenet tekevät yhteistyötä liiton muiden valiokuntien ja jaosten kanssa.

Vakio -ja latinalaistanssijaos
Vakio- ja latinalaistanssijaoksen toiminta-alueita ovat:
●
●
●
●
●

kilpailutoiminta
sääntöasiat
kilpailukalenterin ylläpito kalenterityöryhmän kanssa
kilpailujärjestelmien kehittäminen kehitystyöryhmän kanssa
kilpailunjohtajalistan ylläpito
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●
●
●

tuloslaskentasihteerilistan ylläpito
jurylistan ylläpito
koulutusvaliokunta

Jaoksen toimenkuvaan kuuluu kilpailutoiminnan yleisen seuraamisen lisäksi seurata
kilpailusääntöjen noudattamista ja sponsorisopimusten mukaisten sponsori- ja tuotemerkkien
käyttöä kilpailuissa, puuttua tarvittaessa havaittuihin puutteisiin sekä antaa jäsenistölle sääntöihin
liittyvää informaatiota.

Vakio- ja latinalaistanssien koulutusvaliokunta
Liiton vakio- ja latinalaistanssien koulutustoimintaa koordinoi koulutusvaliokunta, joka vastaa liiton
koulutusten suunnittelusta ja kehittämisestä. Koulutusten käytännön järjestelyt hoidetaan liiton
toimistolla. Vuodesta 2019 lähtien tämä valiokunta muutetaan vakio- ja latinalaistanssijaokseen
kuuluvaksi työryhmäksi.

Toimisto ja toimihenkilöt
Liiton toimisto toimii valiokuntien ja lajijaosten tukena sekä toimeenpanee luottamuselimien
päätöksiä. Toimisto palvelee jäsenyhdistyksiä tanssiurheiluun liittyvissä kysymyksissä. Toimistossa
hoidetaan liiton koulutuksiin, viestintään ja markkinointiin, hallintoon ja talouteen liittyvät rutiinit.
Liiton kirjanpito hoidetaan yhteistyössä Rantalainen Oy:n kanssa.
Tanssiurheiluliiton henkilöstöstä vähintään yksi osallistuu aina Suomen urheilun eettisen keskuksen,
SUEK:n järjestämiin koulutuksiin ja muihin tiedotustilaisuuksiin. Koulutuksiin osallistumisella
varmistetaan ajantasaisen tiedon saanti ja sen pohjalta tapahtuva mm. antidopingasioita koskeva
neuvonta jäsenistölle.

Osallistuminen ja vaikuttaminen kansalliseen ja kansainväliseen liikunta- ja urheilupolitiikkaan
Kotimaiset edustukset
Tanssiurheiluliitto on jäsenenä ja vaikuttaa seuraavissa suomalaisissa keskusjärjestöissä:
Olympiakomitea, Tanssin Tiedotuskeskus ry sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Liitto hake
Tanssin Talon jäseneksi. Liiton edustaja osallistuu järjestöjen jäsenkokouksiin ja muihin liiton ja
tanssiurheilun etua palveleviin tapahtumiin.
Lisäksi liitto osallistuu näiden tai muiden järjestöjen toiminnassa esiin tulevien liiton edunvalvontaa
ja tanssiurheilua, yhtenä merkityksellisenä urheilulajina muiden rinnalla, koskevien asioiden
valmisteluun
ja
päätöksentekoon.
Erityistä
huomiota
kiinnitetään
tanssiurheilun
olosuhdekysymyksiin, urheilun eettisten asioiden sekä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen
edistämiseen.
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Kansainväliset edustukset
Suomen Tanssiurheiluliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tanssiurheilutoimintaan. Vuoden
aikana osallistutaan WDSF:n, WDSF Professional Divisionin (yhdessä PD STUVAT:n kanssa),
DanceSport Europen, FISAF:n ja WRRC:n kokouksiin. Liitto osallistuu myös kansainvälisten liittojen
toiminnassa esiin tulevien asioiden valmisteluun ja kansainväliseen päätöksentekoon. Yhteistyö
vakio- ja latinalaistanssien osalta kymmenen muun Pohjois-Euroopan maan kanssa jatkuu tiiviinä ja
rock’n’swing -tanssien Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan Nordic Group- ryhmässä, johon
osallistuvat Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan edustajat.
Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomen Tanssiurheiluliitto pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan
vaikuttamaan paitsi kansainvälisten lajiliittojen antidopingtoiminnan kehittämiseen ja kansallisten
liittojen antidopingtoiminnan yhtenäistämiseen, myös demokraattisen päätöksenteon ja urheiluun
liittyvien poliittisten päätösten läpinäkyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Viestintä ja markkinointi
Vuonna 2019 Suomen Tanssiurheiluliiton viestintää, näkyvyyttä, läsnäoloa ja saavutettavuutta
lisätään olemalla mukana omalla standilla mm. tanssiurheilukilpailuissa sekä tilaisuuksissa, joissa
seurat saavat laatutyöstään Tähtimerkit. Lisäksi liiton näkyvyyttä suurelle yleisölle lisätään
osallistumalla mahdollisuuksien mukaan muihin tilaisuuksiin mm. liikunta- ja urheilualan messuille
yhteistyössä seurojen kanssa.
Elokuussa 2019 toteutetaan Suomen reuna-alueille kohdennettava digimarkkinointikampanja
sosiaalisessa mediassa yhteistyössä Medialuotsi Oy:n kanssa.

Tiedottaminen ja mediayhteistyö
Kotimaisten
ja
kansainvälisten
arvokilpailujen
tulostiedotuksesta
huolehtii
liiton
viestintäkoordinaattori.
Hän
avustaa
myös
kotimaassa
järjestettävien
kilpailuiden
mediatiedotuksessa sekä taustoittavissa artikkeleissa.
Liitto neuvottelee tv-yhtiöiden kanssa televisioitavista kilpailuista ja tarjoaa lajitietoa sekä
asiantuntija-apua televisiointien yhteydessä. Liitto neuvottelee SM- ja rankingkilpailuiden
suoratoistokanavasta ja siihen liittyvästä musiikinkäyttöluvasta yhteistyössä muiden musiikkia
kilpailusuorituksessa käyttävien lajiliittojen kanssa.

Sisäinen viestintä
Sisäinen viestintä jäsenistölle hoidetaan uutiskirjeillä, joita lähetetään noin kahden viikon väliajoin.
Tärkeistä ja erityisiä toimenpiteitä edellyttävistä asioista viestitään myös suoraan sähköpostein
seuran perustiedoissa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
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Taloushallinto ja rahoitus
Liiton taloutta ohjaa suurimman rahoittajan, Opetus- ja kulttuuriministeriön, linjaukset, painopisteet
ja ohjaus- ja valvontapolitiikka. Veikkausvoittovaroista myönnettävän urheilujärjestöjen toimintaavustuksen lisäksi liiton toiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksu- ja kilpailulupamaksutuotoista sekä
kilpailulisenssituotoista. Liiton järjestämän koulutus- ja valmennustoiminnan osalta tuotoilla
katetaan kyseisen toiminnon kuluja, eikä niistä tuoteta voittoa.
Vuoden 2019 jäsenmaksusta ja sen maksuohjelmasta on päättänyt liiton kevätkokous huhtikuussa
2018 ja budjetoiduista kilpailulupamaksuista syyskokous 2013. Kilpailulupamaksuille ei ole
korotuspaineita vuodeksi 2019 ja myöskään vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmän muutos
ei tuota kustannusvaikutusta olemassaoleviin kilpailulupamaksuihin. Myös muut seuroihin tai
harrastajiin kohdistuvat maksut pidetään mahdollisimman alhaisina, jotta seuratoiminta pysyy
elinvoimaisena ja harrastamisen kustannukset matalina. Kilpailu- ja harrastajalisenssien maksuihin
ei ole nostopaineita vuodelle 2019.
Liitto hakee hakuajan puitteissa OKM:n myöntämää liikuntajärjestöjen toiminta-avustusta vuodelle
2019. Muihin erillisprojekteihin tai hankkeisiin, kuten IT-hankkeeseen haetaan ulkoista rahoitusta ja
projektit toteutetaan, jos tai siinä määrin kuin rahoitus saadaan järjestymään. Varainhankinnassa
jatketaan yhteistyökumppanien hakua.
Taloudenhoidon pysyväismääräykset ohjaavat päivittäisen rahaliikenteen hoitamista ja liittohallitus
käsittelee kokouksissaan kirjanpitoajot kuukausittain.
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Liitteet
Liite 1: Vuoden 2019 koulutussuunnitelma
Ajankohta vahvistettu
05.-06.01.2019
25.-27.01.2019
25.-27.01.2019
19.-20.04.2019

117 Taso 1: Seuraohjaajakurssi (E)
161 Pyörätuolitanssin ohjaaja
162 Pyörätuolitanssin B-tuomari
215 Taso 2: D-osio lattarit

Ajankohta vahvistamatta
helmikuu
118 Taso 1: Seuraohjaajakurssin kertaus ja tenttipäivä
118 B-jurykurssi ja tentti
toukokuu
102 Lastentanssin ohjaajakurssi
VL tuomareiden päivityskoulutus
VL juryjen päivityskoulutus
VL kilpailujohtajien päivityskoulutus
VL TPS-tuloslaskentakoulutus
VL kilpailunjohtajakoulutus
RS tuomarikoulutus: LH & Bugg
RS kilpailunjohtajakoulutus
RS observerikoulutus
FDO tuomarien peruskoulutus (1-2 kpl)
115 VL tanssinohjauksen peruskurssi
115 RS-juniorivalmennus
116 Taso 1: Seuraohjaajakurssi (F)
130 RS-seuraohjaajakurssi 1
131 Rock’n’roll -perusteet
132 Boogie Woogie -perusteet
133 Lindy Hop -perusteet
134 Bugg -perusteet
139 RS-seuraohjaajakurssi 2
151 Bailatino®-ohjaajan peruskurssi
251 Bailatino® (2-4 kpl täydennyskoulutusta)
214 Taso 2: D-osio vakiot
211 FHP2
212 Taitoharjoittelu
231-234, ainakin yhden lajin kilpataso
Toimintasuunnitelman mennessä painoon avoimeksi jääneet koulutuspäivät täydennetään liiton
verkkosivuille koulutuskalenteriin
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Liite 2: Vuoden 2019 kansalliset ranking- ja arvokilpailut -suunnitelma
Pvm
10.-11.11.2018
19.01.2019
02.02.2019
09.02.2019
09.-10.02.2019
02.03.2019
02.03.2019
16.03.2019
16.-17.03.2019
23.-24.03.2019
06.04.2019
13.04.2019
27.-28.04.2019
04.05.2019
04.05.2019
10.-12.05.2019
18.-19.05.2019
18.-19.05.2019
07.09.2019
28.09.2019
28.-29.09.2019
05.-06.10.2019
19.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
16.11.2019
07.12.2019

Kilpailu
Performing Arts Soolo IKM&SM 2019
VL GP
Latin SM
RS GP
Performing Arts IKM & SM kars. 1 2019
VL GP
Pyörätuolitanssin SM 2019
RS GP
Performing Arts IKM & SM kars. 2 2019
Latino Show ja Disco IKM & SM 2019
RS GP
Vakio SM
Lasten IKM 2019
RS SM
VL GP
Street IKM & SM 2019
VL IKM
Performing Arts IKM & SM 2019
VL GP
RS GP
Aikuiset 2 & 3 IKM 2019
VL 10T SM
RS GP
VL GP
VL GP
RS GP
VL GP

Järjestäjä
Tanssikeskus Element ja FDO ry, Hyvinkää
Spiral, Tampere
Botafogo, Seinäjoki
Tanssikeskus Citydance ja FDO ry, Oulu
Rolling, Vaasa
Pytli, Helsinki
FDO ry, Helsinki
Tanssikoulu HC 2.0 ja FDO ry, Lahti
MiUrTa, Mikkeli
TLT Events ja FDO ry, Jyväskylä
DSC Oulu, Oulu
Hotcakes tanssikoulu ja FDO ry, Rovaniemi
TKMaster, Helsinki
Hip Hop House ja FDO ry, Tampere
Vakita, Vantaa
Rocking Flames, Valkeakoski
Tanssiseura Cavalier ja FDO ry, Järvenpää
Blue & White, Helsinki
Step, Tampere
HaveStep, Hamina
Terpsikerho, Kouvola
Telemark Team, Oulu

Kansainväliset kilpailut Suomessa 2019:
27.04.2019
Rock’n’swing -tanssien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, Helsinki
02.-04.08.2019 Para Dance Sport International Competition & Suomi Open Wheelchair Dance
Competition, Tampere
19.-20.10.2019 11th Helsinki Open Dancesport Festival 2019
Toimintasuunnitelman mennessä painoon avoimeksi jääneet kilpailupäivät ja -paikkakunnat
täydennetään liiton verkkosivuille kilpailukalenteriin
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Suomen Tanssiurheiluliitto ry
Valimotie 10
00380 HELSINKI
toimisto (ät) tanssiurheilu.fi
info (ät) dancesport.fi
Y 0222875-4
rek. 143.131
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