TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Liiton tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää ja ylläpitää
aatteellista tanssiurheilua ja –liikuntaa sekä olla niiden Suomessa toimivien
yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä, jotka näiden sääntöjen
edellyttämin tavoin edistävät tanssiurheilua ja –liikuntaa Suomessa.
Liiton tarkoituksena on edistää tanssiurheilua ja -liikuntaa, kilpa- ja huippuurheilua 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.
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1 Yleistä
Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n toimintavuosi 2021 käynnistyy poikkeuksellisessa tilanteessa. Vuonna 2020 koko
maailmaa muuttanut COVID-19-pandemia on näkynyt ja vaikuttanut myös tanssiurheilun olosuhteisiin,
lajiperheen parissa tehtävään työhön ja kaikkien tanssiurheilulajien kilpailu- ja harjoitustoimintaan. Pandemia ei
ole vielä osoittanut hiipumisen merkkejä, joten liiton 45. toimintavuosi alkaa suuressa epävarmuuden tilassa
seurojen, urheilijoiden ja harrastajien sekä lajin parista elantonsa saavien keskuudessa.
Tilanne on poikkeuksellinen myös kansainvälisellä tasolla tehtävien tanssiurheiluun kohdistuvien päätösten
osalta. Joulukuussa 2020 saadaan päätös Kansainvälisestä Olympiakomiteasta liittyen breakingin mahdolliseen
pääsyyn Pariisin 2024 olympialaisten kilpailuohjelmaan. Suomessa olemme breakingin järjestäytymisen osalta
edelläkävijöiden joukossa maailmassa ja tiivis, keskusteleva ja avoin yhteistyö lajiperheemme uusimman jäsenen
kanssa lajin integroimiseksi osaksi kilpailu-, huippu-urheilu-, ja tanssiurheilun valtakunnallista seuratoimintaa
jatkuu päätöksestä riippumatta.
Vuonna 2019 aloitettu organisaation muutostyö saatetaan loppuun ja tarvittavat sääntömuutokset tukemaan
organisaation uutta toimintatapaa tuodaan jäsenistön päätettäväksi vuoden 2021 aikana.
Organisaatiomuutoksen myötä toimintoja koordinoidaan tulosvastuullisesti ja keskitetysti mahdollistaen
sujuvan yhteisen tekemisen ja vuoropuhelun liiton eri tanssilajien välillä. Tulevan toimintavuoden talousarvio ja
toimintasuunnitelma on jo laadittu uutta rakennetta tukevaan muotoon.
Vuoden 2021 toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet läpileikkaavat kaikki liiton tanssiurheiluperheen lajit ja
tukevat samalla uuden organisaatiorakenteen mukaista toimintaa. Kilpailutoiminta tukee eri tavoitteilla
olevia urheilijoita pääsemään tavoitteisiinsa, kansalliselta tasolta maailman huipulle. Jäsentyytyväisyys ja
seurojen jäsenmäärän kasvu sekä seuratoiminnan elinvoimaisuus ovat jäsenpalveluiden prioriteettina.
Tanssiurheiluun liittyvä tieto ja tilastot ovat laadukkaita, ajankohtaisia ja saatavilla, mikä edesauttaa
tanssiurheilun myynti-, tieto- ja pr-palveluiden toiminnan toteuttamista sekä toiminnan vaikuttavuutta.
Osaamisen kehittäminen on jokaisen toimijan asialistalla ja saavutettavissa, ja tanssiurheilun parissa
toimiminen mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja kehittymisen. Liiton taloudenpito ja hallinto on laadukasta
ja esimerkillistä, ja korvaamaton osa liiton operatiivista koordinointia.
Tavoitteiden saavuttamista mitataan edellisinä vuosina perustetuilla mittareilla: jäsenmäärän muutoksen
perusteella, seuratoimijoiden ja harrastajien tyytyväisyydellä, kansainvälisten kilpailujen kotimaisen tulostason
ja kansallisten rankingkilpailujen finaalien tulostason perusteella sekä koulutuksiin osallistuneiden määrän
mittaamisella ja koulutuspalautteiden arvioinnilla. Uusia mittareita laaditaan toiminnan vaikuttavuuden
arvioimisen tueksi.
Vuoden 2020 alussa hyväksytystä vastuullisuusohjelmasta tehdään toimintavuoden 2021 aikana tehostettuja
toimenpiteitä ympäristö- ja ilmastotekojen ja kestävän kehityksen jalkauttamisessa jokapäiväiseen toimintaan
liitto- ja seuratoiminnassa. Turvallisen toimintaympäristön osalta käyttöön lanseerataan toimintavuoden alussa
ohjaaja- ja valmentajalisenssi, johon sitoutumisen avulla suojelemme liikkujia, urheilijoita, seuroja, ohjaajia ja
valmentajia ja nostamme samalla lisensoitujen ohjaajien ja valmentajien arvostusta näkyviin
toimintaympäristössämme. Lisäksi hyvän hallinnon periaatteista varmistamme entistäkin tehokkaammin, että
kaikki päätöksentekijät Tanssiurheiluliiton eri elimissä ovat päätöksenteossaan riippumattomia.
Antidopingohjelma päivitetään vastaamaan uutta antidopingsäännöstöä ja vuoden aikana laaditaan uusina
ohjelmina kirjalliset korruption vastaiset toimenpiteet sekä kilpailutulosten manipuloinnin ennaltaehkäisyn
toimenpidesuunnitelma.
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2 Kilpailutoiminta ja huippu-urheilu

TAVOITE 2021: Kilpailutoiminta tukee eri tavoitteilla olevia urheilijoita pääsemään tavoitteisiinsa
TAVOITTEIDEN TAUSTALLA:
•

Kotimainen kilpailutoiminta pysyy vireänä

•

Maailman huipulle tähtäävien urheilijoiden tarpeet tunnetaan

•

Valmentajat tukevat urheilijoiden tavoitteiden saavuttamista

•

Urheilijat ymmärtävät, mitä kokonaisvaltainen urheiluvalmennus sisältää

2.1 Kilpailutoiminta
Toimenpide 1: Kasvatetaan kilpailutoimihenkilöiden osaamista
Uusien ja olemassa olevien kilpailutoimihenkilöiden osaamisen kehittämistä toteutetaan suosien
verkkovälitteisiä koulutustapahtumia.
Toimenpide 2: Kerätään tietoa kilpailutoiminnan kehittämisen tueksi
Kilpailujärjestelmien ja rankingpistejärjestelmien kehittämistä jatketaan SM-, GP- ja IKM-kilpailujen
osalta. Järjestetään tarpeen mukaan kyselyjä ja verkkovälitteisiä keskustelutilaisuuksia kehitystyön
tueksi.
Toimenpide 3: Kilpailuihin liittyviä tietojärjestelmiä kehitetään edelleen palvelemaan toimintaympäristön
tarpeita
Rock’n’swing –lajien tuloslaskentaohjelmaa kehitetään edelleen tukemaan kansallisia
kilpailumuotoja.
Kehityspuolella toteutetaan kustomointeina Suomen kilpailujärjestelmän
edellyttämiä muutoksia tuomarityöskentelyn sujuvuuden lisäämiseksi sekä rankingpistelaskennan
toteuttamiseksi. Toteutetaan tarvittavat integraatiot DanceCore -järjestelmään lisenssitarkastusten
osalta sekä kilpailujen tulosten saamiseksi liiton verkkosivuille.
Pyörätuolitanssin kilpailujenhallinta ja nousupistelaskenta tuodaan DanceCore -järjestelmään.
Toimenpide 4: Luodaan kiinnostavia ja lajien yhteisiä kilpailutapahtumia
Kilpailijamäärien
vähentymisen
ja
seurojen
toiminnan
tukemiseksi
kilpailujen
järjestämismahdollisuuksia pyritään kehittämään. Erityistä huomiota kiinnitetään Pohjois-Suomen ja reuna-alueiden seurojen tanssijoiden sekä pienten seurojen kilpailumahdollisuuksien
parantamiseen sekä kilpailutapahtumien määrään ja laatuun.
Kilpailujärjestelmiä kehitetään edelleen vuonna 2021 tavoitteena luoda järjestäjille kannattavia
kilpailukonsepteja sekä tanssiurheilijoiden kehittymistä tukeva järjestelmä. Seuroja kannustetaan
myös innovoimaan uudentyyppisiä kilpailutapahtumia yhteistyökumppaneiden ja muiden
tanssiperheen lajien kanssa.
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Toimintavuoden aikana mahdollistetaan erilaisia seurojen esittämiä kilpailukokeiluja. Seuroja
kannustetaan omien epävirallisten kilpailujen järjestämiseen omissa tapahtumissaan. Näistä
kilpailuista ei kirjata nousupisteitä.
Kilpailukalenteria ylläpidetään suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kilpailu- ja valmennustoiminnan
tueksi, huomioiden myös lajien tunnetuksi tekemisen yleisön suuntaan. Kalenterin suunnittelussa ja
kokoamisessa toteutetaan myöntämisperusteita, joissa 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.
Kokeillaan verkkovälitteistä kilpailutoimintaa.

2.2 Huippu-urheilu
Toimenpide 1: Kasvatetaan valmentajien osaamista
Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja valmentajien tunne- ja vuorovaikutusosaamisen,
ravitsemusosaamisen ja urheilun eettisten asioiden osaamisen kehittämiseksi ja kehitetään tällä
tavoin valmentajien kokonaisvaltaista urheiluvalmennusosaamista.
Toimenpide 2: Seurataan aktiivisesti ja viestitään urheiluvalmennukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista
Luodaan tiivis valmentajaverkosto lisensoitujen ohjaajien ja valmentajien välille. Hyödynnetään
proaktiivisesti olemassa olevien verkostojen tietopankkeja ja tuoreita tutkimustuloksia
urheiluvalmennustietouden jakamisessa.
Toimenpide 3: Kehitetään tanssiurheilun valmennuskulttuuria
Tietoa urheiluakatemiatoiminnasta levitetään eri puolille Suomea yhdessä Olympiakomitean ja
alueellisten liikuntaorganisaatioiden kanssa. Kaksoisura-ajattelun merkitystä urheilijoiden
urakehitykselle arvioidaan yhdessä valmentajien ja seurojen kanssa.
Valmentajafoorumi kokoontuu maajoukkueleirin yhteydessä jakamaan kokemuksia ja osaamista eri
kipukohdista ja onnistumisista.
Sitoutetaan valmentajia liiton ja seurojen toimintaan ohjaaja- ja valmentajalisenssin avulla.
Toimenpide 4: Kehitetään huipulle tähtäävien urheilijoiden, valmentajien ja liiton välistä vuoropuhelua
Luodaan kohtaamispaikkoja sekä verkkovälitteisesti että fyysisesti.
Toimenpide 5: Toimitaan aktiivisesti valmennusta kehittävissä verkostoissa
Osallistutaan suunnitelmallisesti kotimaisten ja kansainvälisten urheiluvalmennusverkostojen
toimintaan ja tuodaan tietoa tanssiurheilun valmentajaverkoston saataville.
Toimenpide 6: Luodaan liitolle Huippu-urheilun Tähtikriteerit täyttävää seuratoimintaa
Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelman valmistelu jatkuu Olympiakomitean kanssa työryhmä- ja
seurayhteistyönä.
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3 Jäsenpalvelut

TAVOITE 2021: Jäsentyytyväisyys ja seurojen jäsenmäärän kasvu
TAVOITTEIDEN TAUSTALLA:
•

Seuratoiminnan johtamisen kehittäminen ja laadun vahvistaminen

•

Seuratoiminta tarjoaa innostavia liikkumisen mahdollisuuksia kaikille

•

Digitalisaatio kehittää seuratoimintaa ja tukee tiedolla johtamista

•

Tyytyväinen jäsenistö on seuroille vahvin menestystekijä

3.1 Jäsenhankinnan edistäminen
Toimenpide 1: Kehitetään uutta matalan kynnyksen toimintaa lapsista aikuisiin
Tavoitteena on lapsi-, juniori- ja nuorisojäsenten määrän kasvattaminen seuroissa sekä
jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen mm. koulutusten (järjestö- ja valmentajakoulutukset)
keinoin. Lasten tanssipassin kehittämistä mobiiliapplikaatioksi jatketaan. Näin tanssipassi tulee
monipuolisemmaksi, helposti käyttöön otettavaksi ja uusia harrastajia lajin pariin houkuttelevaksi.
Vuonna 2021 jatketaan jäsenseurojen kannustamista ja koulutuksellista tukemista toteuttamaan
lapsille, nuorille aikuisille, aikuisille sekä seniori-ikäisille erilaisia tanssin harrasteliikuntaryhmiä,
joiden toiminta ei välttämättä perustu kilpailuun tähtäävään harjoittelemiseen.
Easy Dance Club -tuotekonsepti, joka on suunnattu vähän liikkuville työikäisille, joilla säännöllinen
liikunta halutaan juurruttaa pysyvästi osaksi harrastajan arkipäivää. Tuotteen tiedot ovat liiton
sivuilla jokaisen luettavissa ja käyttöön otettavissa.
Jäsenseuroja kannustetaan pitämään Bailatino®-tunteja lukujärjestyksessään ympäri vuoden.
Bailatinon® kehittämistä edelleen harrasteliikuntamuotona jatketaan yhteistyössä Satu Markkasen
kanssa.
Ryhmätunteina tanssittavat lajit mahdollistavat tanssijoille näin halutessaan osallistumisen FDO ry:n
järjestämiin Latino Show –pienryhmäkilpailuihin.
Kannustetaan eri lajiperheen lajeihin erikoistuneita seuroja järjestämään säännöllisiä
kuntoliikuntatunteja myös yksin tai ryhmässä tanssien käyttäen hyväksi omien lajien liikekieltä ja
musiikkia.

Toimenpide 2: Kehitetään, kerätään ja jaetaan malleja, joilla mahdollistetaan harrastaminen koulupäivän
yhteydessä
Koulupäivän liikunnallistamisen edistämistä toteutetaan yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa
Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa. Seuroja rohkaistaan tarjoamaan tanssiliikuntaa
koulupäiviin tai iltapäiväkerhoihin kampanjan avulla.
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Toimenpide 3: Kasvatetaan seurajohtajien ja –toimijoiden asiakaslähtöistä osaamista
Tanssiurheiluliitto järjestää yhden tai useamman verkkovälitteisen Open Forum -henkisen
keskustelutilaisuuden. Jäsenpalveluiden Open Forumin sisältönä on seuratoiminnan hallinnon ja
operatiivisen toiminnan kehittäminen aiheista, jotka kootaan vuoden 2021 keväällä tehdystä
jäsenkyselystä.
Liiton jäsenseuroja ohjataan osallistumaan oman liikunnan aluejärjestön järjestämiin koulutuksiin
sekä Olympiakomitean järjestämiin koulutuksiin ja aluekierroksiin.
Koulutetaan seuratoimijat urheilun eettisten asioiden sekä seuran hallinnon saralla.
Luodaan työnimellä ”Lasten
jäsenhankintakampanja.

ja

nuorten

urheiluseura”

kulkeva

koulutuksellinen

Toimenpide 4: Kerätään dataa seuratoiminnasta
Jäsenkysely toteutetaan kevätkaudella 2021.

3.2 Elinvoima ja toimintaedellytykset
Toimenpide 1: Tarjotaan seuroille laaja ja monipuolinen tuki
Seuratoimijoiden kanssa vuorovaikutus tapahtuu puhelimitse, sähköpostin, sosiaalisen median ja
kohtaamisten kautta. Tavoite on 120 kontaktia/vuosi.
Seurakäynnit seurojen toimintaympäristössä. Tavoite 8.
Alueelliset seuratapaamiset, jossa edistetään seurojen sisäistä ja keskeistä yhteistyötä sekä
liikuntaorganisaatioiden ja muiden lajiliittojen yhteistoimintaa. Tavoitteena 2 tapahtumaa.
Taloudelliset tukimuodot eri rahoitusorganisaatioista (mm. OKM:n seuratuki). Seurojen tukeminen
ja ohjaaminen hakuprosessissa sekä kanavien ja mahdollisuuksien esille tuomista. Lausuntojen
antaminen hakuajan jälkeen Opetus- ja Kulttuuriministeriölle ennen OKM:n lopullista
päätöksentekoa.
Toimintaohjeet ja muut seurojen toimintaa edistävät työkalut päivitetään tai ylläpidetään.
Läsnäolo tapahtumissa, kilpailuissa, seurajuhlissa (esim. merkkien jako) budjetin puitteissa
tarvittaessa.
Toimenpide 2: Edistetään Tähtiseuratoimintaa
Tähtiseurakattavuuden tavoite 37 % liiton jäsenseuroista. Tähtiseuralaatumittarissa tavoitetaso 80%,
joka on kaikissa Tähtiohjelman osioissa joko hyvä tai erinomainen.
Ohjelman mukaan auditoidaan 13 lasten ja nuorten Tähtiseuraa. Kehittämispolulla on seitsemän
uutta seuraa. On mahdollista, että nämä tai joku näistä tulee myös auditoivaksi. Aikuisten osa-alueen
mahdollisia Tähtiseuroja on auditoitavana arviolta kymmenen.
Olympiakomitean Tähtiseurapäivät ja niihin osallistuminen yhdessä seuratoimijoiden kanssa.
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Kehitetään työmenetelmiä, joiden avulla Tähtiseuroja ja niiden yhteistoimintaa voidaan tukea entistä
vahvemmin. Toiminnan tuotoksien lisäksi seurakehittäjä kirjaa toiminnan konkreettista
vaikuttavuutta.
Toimenpide 3: Toimitaan aktiivisesti seurakehittämisen verkostoissa ja seurataan aktiivisesti urheilun ja
seuratoiminnan toimintaympäristöä
Keskeiset yhteistyötahot ovat Olympiakomitea, liikunnan aluejärjestöt, muut lajiliitot, järjestöt sekä
tanssiharrastusta ja -urheilua lähellä olevat toimijat. Verkostojen kautta ja aistit avoimena rajat
seurojen tukemiseen ovat rannattomat.
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4 Myynti-, tieto- ja PR-palvelut

TAVOITE 2021: Tanssiurheiluun liittyvä tieto ja tilastot ovat laadukkaita, ajankohtaisia ja saatavilla
TAVOITTEIDEN TAUSTALLA:
•

Liiton materiaalit ovat saavutettavia, laadukkaita ja yhtenäisiä

•

Digitalisaatio tukee tiedon keräämistä ja tiedolla johtamista

•

Viestintäkampanjat tukevat seura- ja kilpailutoimintaa

•

Tietosuoja- ja saavutettavuustoimenpiteet näkyvät kaikessa toiminnassa

Toimenpide 1: Liiton kaikki viestintä ja dokumentaatio tehdään saavutettavasti ja liiton ilmeen mukaisesti
Sitoutetaan ja edellytetään liiton nimissä viestintää ja materiaaleja laativat toimijat toimimaan
saavutettavuusvaatimusten mukaisesti ja voimassa olevien graafisten ilmeen mukaisesti.
Toimenpide 2: Seurojen perustyön ja kilpailutoiminnan tueksi laaditaan viestintäkampanjoita
Luodaan
työnimellä
jäsenhankintakampanja.

”Lasten

ja

nuorten

urheiluseura”

kulkeva

viestinnällinen

Toimenpide 3: Ajankohtaisviestintä on hallittua, perusteltua ja laadukasta
Liiton viestinnässä kaikki liiton lajiperheen lajit näkyvät yhdenvertaisesti ja monipuolisesti kertoen
kilpailu- sekä muista tapahtumista kuten koulutuksista, kokouksista, kehittämistyöstä ja esitellen
lajeja esimerkiksi kilpailevien tanssijoiden näkökulmasta.
Lajiperheen lajien kilpailijoiden menestyksestä viestitään medialle ja tärkeimmille sidosryhmille
positiivisesti, laadukkaasti ja yhteneväisesti.
Sosiaalisen median monipuolista lajiriippumatonta viestintää tehdään yhteistyössä seurojen aktiivien
kanssa.
Tanssiurheilun näkyvyyttä sekä seurojen markkinointia tukevan digitaalisen materiaalipaketin
tarvetta kartoitetaan sekä tarvittaessa toteutetaan yhdessä seurojen kanssa.
Toimenpide 4: Tilastointiin laaditaan yhteismitallisia keinoja
Sitoutetaan jäsenistö tuottamaan tietoa DanceCoren avulla. Laaditaan liiton edunvalvontaa ja
jäsenistöä palvelevia tilastoja ja raportteja tuotetuista tiedoista.
Toimenpide 5: Solmitaan yhteistyökumppanuuksia liiton, seurojen tai urheilijoiden toiminnan tukemiseksi
Toteutetaan yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa Hyvän seuran viestintä- ja Urheiluseuran
varainhankinta -koulutukset.
Solmitaan kumppanuuksia tukemaan ja tuotteistamaan breakingin mahdollinen olympiamatka sekä
matkat kohti Birminghamia 2022 ja Dakaria 2026.
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5 Osaamisen kehittäminen

TAVOITE 2021: Osaamisen kehittäminen on jokaisen toimijan asialistalla ja saavutettavissa
TAVOITTEIDEN TAUSTALLA:
•

Seura-, kilpailu- ja valmennustoiminnan kehittäminen

•

Yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen

•

Uusien oppimismenetelmien hyödyntäminen

•

Jatkuva kehittyminen

Toimenpide 1: Tuetaan yksilöllisten osaamisen kehittämisen polkujen rakentamista
Eri koulutuspolkuihin sisältyviä osioita jokaiselta koulutustasolta järjestetään siten, että yksilöllinen
eteneminen koulutuspoluilla mahdollistaa osaamisen kehittämisen yksilön tarpeiden mukaisesti.
Toimenpide 2: Tuetaan osaamisen kehittämisen vertaisryhmien syntymistä
Rock’n’swing -tanssien juniorivalmentajille ja -vastaaville järjestetään ideapäivät hyvien
valmennuskäytäntöjen jakamiseksi sekä junioritoiminnan kehittämiseksi seuroissa.
Ideapäivät järjestetään myös Bailatino-ohjaajille.
Toimenpide 3: Selkeytetään koulutuspolkuja
Koulutuspolkujen sisältöjä tarkennetaan ja yhdenmukaistetaan.
Toimenpide 4: Luodaan uusia osaamisen kehittämisen tapoja hyödyntäen digitalisaatiota
Verkkovälitteisten koulutusten ja kohtaamisten määrää lisätään.
Toimenpide 5: Mahdollistetaan jatkuva osaamisen kehittäminen
Sekä kilpailutoimihenkilö- että valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia kalenteroidaan suunnitelmallisesti
siten, että halukkaille on tarjolla selkeät väylät ja aikataulut edetä koulutuspoluillaan.
Toimenpide 6: Mahdollistetaan eri toimialojen koulutuksellinen ja osaamista lisäävä vuoropuhelu ja yhteiset
koulutustilaisuudet ja tapahtumat
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6 Talous ja hallinto

TAVOITE 2021: Liiton taloudenpito ja hallinto on laadukasta ja esimerkillistä
TAVOITTEIDEN TAUSTALLA:
•

Taloudenpito on vastuullista ja tulevaisuuteen suuntaavaa

•

Hallinnossa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita

•

Päätöksenteko on vastuullista, perusteltua ja oikeudenmukaista

•

Päätöksenteko perustuu faktoihin

•

Päätöksenteko on nopea ja notkeaa

Toimenpide 1: Taloushallintoa ohjaa päivitetty talousohje, johon on kirjattu keskeiset taloutta ohjaavat
periaatteet
Taloudenhoidon pysyväismääräykset päivitetään vastaamaan uuden organisaatiorakenteen tarpeita.
Toimenpide 2: Taloudenpito perustuu huolella laadittuun budjettiin ja vankkaan taloushallintoon
Tiivistä yhteistyötä ja avointa keskusteluyhteyttä kirjanpitotoimiston ja tilintarkastajien kanssa
jatketaan.
Toimenpide 3: Taloudenpitoa seurataan kuukausittaisilla kirjanpitoajoilla ja kassaennusteilla
Jatketaan nykyistä käytäntöä seurata talouden kehittymistä vähintään kuukausittain.
Toimenpide 4: Hallinnon päätöksistä pidetään kirjaa ja pöytäkirjat arkistoidaan arkistointiohjeiden mukaisesti
Päätöspöytäkirjat liitteineen arkistoidaan sähköisesti. Tärkeimmät asiakirjat ja pöytäkirjat
arkistoidaan myös paperisina versioina.
Toimenpide 5: Henkilö ei osallistu esittelyyn eikä päätöksentekoon asioissa, joissa voi esiintyä eturistiriitaa
Vastuullisuusohjelmassa olevista hyvän hallinnon periaatteista toimintavuonna 2021 varmistetaan
entistäkin tehokkaammin, että kaikki päätöksentekijät Tanssiurheiluliiton eri elimissä ovat
päätöksenteossaan riippumattomia.
Toimenpide 6: Toimitaan aktiivisesti rahoitusta käsittelevissä ja edistävissä verkostoissa
Toimenpide 7: Seurataan toimintaympäristöä ja ennakoidaan talouteen ja hallintoon vaikuttavia asioita
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