
EDC -tanssi. Tavoite ja keinot     16.11.2019  

Iltasanomien lööppi syksyllä 2026:  

”Lääkefirmoilta yllättävä tulosvaroitus! Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävä Easy Dance Club -toiminta on levinnyt 
kulovalkean tavoin suomalaisiin tanssiseuroihin. Särky- ja muistilääkkeiden myynti romahti.   

 

Toiminto Liitto Keinot  Seurat  Seurojen kohderyhmät Keinot Unelmatavoite 
EDC-tanssi 
Pareittain 
tanssittava 
ryhmätanssi.  
 
Suomalainen 
versio kansain-
välisestä/ 
brittiläisestä  
Sequence 
Dancing 
formaatista.  
 
Valmis 
konsepti 
toiminnan 
käynnistämi-
seen, 
ohjaamiseen ja 
viestintään  
 
Luotu 
yhteistyössä 
seura, STUL ja 
KKI 

Tavoitteena 
levittää 
tuote/ohjelma 
valtakunnalli-
sesti seurojen 
käyttöön 
edistämään 
palvelutarjontaa 
ja jäsen-
hankintaa. 
 
Varmistaa, että 
tuotetta/ 
ohjelmaa/ 
sisältöä  
kehitetään ja 
luodaan 
tarvittava 
koulutus-
ohjelma/ 
resurssointi/ 
maksupolittiikka   

Tiedottaa/ 
järjestää demoja 
uudesta 
tuotteesta ja sen 
mahdollisuuk-
sista seuroille  
  

Luo alustan 
tiedostolle, josta 
seurat saavat 
materiaalin 
käyttöönsä 
omatoimiseen 
tuotteen/ 
palvelun 
tuottamiseen. 
Sähköiset linkit  
  

Järjestää osaltaan 
mahdillisuuksia 
tuotteen 
demohin/ 
näytöksiin eri 
tilaisuuksissa ja 
esim. kilpailujen 
yhteydessä 

Vastaus seuroille, 
joilla on tarve 
saada uusi tuote 
palvelukonseptiin 
lisäämään 
jäsenhankintaa.  
 
Ryhmäesityksillä 
voidaan esitellä 
seuraa ja sen 
toimintaa.  
 
Ryhmäesityksiä 
voidaan käyttää 
myös seuran 
varainhankintaan.   
 
 
 

Eri ikäiset tanssista 
kiinnostuneet.  
  

Parin voi muodostaa 
myös samaa sukupuolta 
olevat tai lapsi ja 
aikuinen 
  

Sopii yritysyhteistyöhön 
tyhy-toiminnaksi 
  

Eläkeläisryhmät 
  

Harrastusryhmät 
  

Sovellettuna 
erityisryhmät (mm. pt-
käyttäjät) 
  

Sotejärjestöryhmät  
 

Valmis esittely- ja 
markkinointi-
materiaali 
  

Valmis materiaali 
ryhmien 
käynnistämiseen ja 
ohjaamiseen.  
  

Osaaminen ja 
resurssi on jo 
seuroissa 
  

Markkinoinnissa 
henkilökohtainen 
esittely työpaikoille 
(HR:n/tj:n/esi-
miesten kautta)  
  

Henkilökohtainen 
esittely ja 
demo/näytetuokiot 
eri eläkeläis-, 
harrastus- ja 
potilasjärjestöille  
  

EDC -tanssia 
harrastetaan lähes 
kaikissa tanssiseuroissa.  
 
Se on eri ikäisten 
harrastajien mieluinen 
tanssiliikuntamuoto, jolla 
on vahvasti myös 
terveysvaikutuksia.  
 
Seurat ovat löytäneet 
tanssimuodoista uusia 
käyttötarkoituksia. Sitä 
voi käyttää 
ryhmätoiminnan lisäksi 
tanssinäytöksissä, 
työpaikkojen 
työhyvinvointiohjelmissa, 
eläkeläisryhmissä, 
kolmannen sektorin 
harrastusryhmissä jne.  
 



  
Järjestää 
tarvittaessa 
seuroille 
koulutuksen ja  
tukiopetuksen   
  

Määrittelee, kuka 
tuotteesta ja sen 
kehittämistyöstä 
vastaa 
hankevuoden 
jälkeen.  
  

Järjestää ja 
varmistaa 
tuotteen 
kehittämistyön ja 
tarvittaessa lisä-
koulutuksen  

Ilmainen 
tutustuminen 

 
Markkinoinnissa ja 
viestinnässä on 
pohdittava  
etukäteen, mitä 
(ehkä 
tiedostomaton-
takin) lisäarvoa ko. 
tuote millekin 
ryhmälle/henkilölle 
tuo.  
 
Ikäihmisille ehkä 
terveys, 
koordinaatio, 
tasapaino, 
liikkuvuus, kunto ja 
muistiterveys sekä 
sosiaaliseeraus.   
 
Työikäiselle 
harrastus, jossa on 
pitkällä juoksulla 
haastetta vaikka 
kilpa- ja huippu-
urheiluun. 
Kuuluminen 
tanssijoiden  
”heimoon”. 
Terveys, kunto, 
itsetunto. 
 
 



 
 

EDC -
klubitoiminta 
 
Liittyy EDC -
formaattiin 
lisäämään 
yhteisöllisyyttä.  
 
 

Tavoitteena 
levittää seurojen 
kautta EDC -
klubitoiminta eri 
puolille Suomea 
lisäämään 
seurojen 
yhteistoimintaa 
ja  ryhmien 
välistä 
yhteisöllisyyttä 
ja yhteistyötä.   
 
Samalla luodaan 
toiminta-alustaa 
uusiin avauksiin 
ja 
mahdollisuuksiin 
edistää liiton 
toimintaa.  

Tiedottaa omien 
kanavien kautta 
klubitoiminnasta 
ja sen 
mahdollisuuksista 
  

Tukee 
klubitoimintaa 
järjestämällä 
seurojen yhteisiä 
tapaamisia EDC -
tanssin, vakio- ja 
latinalaistanssien 
ja muiden 
ajankohtaisten 
asioiden 
edistämiseksi 

Klubitoiminnalla 
edistetään seuran 
sisäistä 
yhteisöllisyyttä ja 
myöhemmin myös 
seurojen välistä 
yhteistoimintaa.  
 
Klubilaiset 
sitoutuvat seuran 
toimintaan ja sen 
vapaa-ehtois- ja 
talkootyöhön.  
 
Ryhmä kokoontuu 
myös vapaa-ajalla. 
Käyvät teatterissa, 
lenkillä, 
tanssimassa yms.  
 
Ryhmä on paras 
myönteisen seuran 
markkinointiviestin 
viejä puskaradioin 
kautta 

Klubitoiminnasta ehkä 
eniten innostuu seniori-
ikäinen väki. Tai ryhmä, 
joka hitsautuu hyvin 
yhteen ehkä muun 
harrastuksen/kytkennän 
kautta.  

Seuroissa on 
nimettävä 
klubiemäntä/-
isäntä, joka ottaa 
vastuulleen 
klubitoiminnan.  
Suora kontaktointi 
operatiiviseen 
johtoon.  

Seurojen välinen 
klubitoiminta on vilkasta.  
 
Seurat järjestävät 
yhteisiä tapaamisia ja 
tanssiaisia.  
 
Yhteistoimintana on 
matkat mm. Lontooseen 
ja sen Sequence-
clubeihin. Tai jopa 
Uuteen Seelantiin, josta 
saadaan uutta 
materiaalia myös omaan 
tanssiin. EDC -tansseista 
järjestetään myös 
leikkimielisiä kilpailuja.  

       
 


