VAKIO- JA LATINALAISTANSSIEN KILPAILUSÄÄNTÖMUUTOKSIA KÄSITTELEVÄ JÄSENKOKOUS
Aika

Sunnuntai 22.11.2020 klo 10.00 alkaen

Paikka

Original Sokos Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

PÖYTÄKIRJA
1.

Kokouksen avaus
Riikka Pentikäinen, hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen, avasi kokouksen klo 10:09.
Kokous käytiin etänä jaetulla teams-linkillä.

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Tolvanen ja sihteeriksi Raija Vuorinen.

3.

Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carola Tuokko ja Veikko Lamminsalo.

4.

Ääntenlaskijoiden (2) valinta
Ääntenlaskijana toimii Hejmo-järjestelmä, joka laskee äänet automaattisesti.
Etä-äänestyksen tarkkailijoina toimivat Auli Korhonen ja Aija Nyberg.

5.

Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen sihteeri suoritti nimenhuudon.
Läsnä omilla valtakirjoilla oli 12 jäsenseuraa. Yhtään seuraa ei ollut edustettuna
valtakirjalla, joten läsnä oli kaikkiaan 12 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 82 ja niitä
käyttämässä 16 henkilöä. Todettiin myös muut paikallaolijat sekä myönnettiin heille
läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen
kokousta, sähköpostitse ja liiton verkkosivuilla (9.10.2020).
Vahvistettu esityslista oli toimitettu jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta, liiton verkkosivujen lisäksi sähköpostilla.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
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7.

Kilpailusääntömuutokset

7.1.Jäsenyhdistysten esitykset kilpailusääntömuutoksiksi
Tanssidans-ehdotukset (asia 1-3):
EHDOTUS 1: Ehdotamme E-luokasta D-luokkaan nousevien parien pisterajan nostamista 30
pisteestä 40 pisteeseen.
Perustelu: Nouseminen E- luokasta D-luokaan tapahtuu liian nopeasti ja taidot eivät ehdi pareilla
kertyä D-luokan tasoisiksi. Kahden teknisesti vaikean tanssin (foxtrot ja rumba) omaksuminen luovat
liikaa haastetta vasta aloitteleville tanssijoille. Pisterajaa laskettiin kahdellakymmenellä pisteellä
viime kevätkokouksessa. Käytännössä se on ollut syksystä 2019. Nyt kilpailtavista kilpailuista näkee
säännön vaikutuksen. Varsinkin lapsiluokissa foxtrotin omaksuminen on haasteellista ja kilpailuissa
sen taso on laskenut. Olemme keskustelleet asiasta eri seurojen valmentajien kanssa ja saaneet
ehdotuksellemme paljon kannatusta.
Kokouksessa: Liittohallitus kannattaa ehdotusta samoin perustein.
Päätös: Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Teknisenä muutoksena muutetaan kohta
6.2 (pisteraja). Muutos astuu voimaan 1.1.2021. Päätettiin myös yksimielisesti, että tämänkin
jälkeen tässä kokouksessa hyväksytyt ehdotukset astuvat voimaan 1.1.2021, ellei muuta ole
mainittu.
EHDOTUS 2: Esikilpailuluokan perustaminen. Seurakilpailuihin lisättävä luokka junioreille-senioreille.
Kilpailuluokka kahdella tai neljällä tanssilla tanssittavaksi. Arviointi pisteyttämällä kuten muksu mix
luokka.
Perustelu: Matalan kynnyksen kilpailuluokan perustaminen. Aloittaminen on helpompaa ja
harrastajia saadaan mukaan enemmän. Arviointina 1-5 pisteytys, tekniikka, musiikki osa-alueet.
Kokouksessa: Liittohallitus ei kannata esitystä, sillä käytössä on jo MuksuMix- ja Tähtiluokat. Seurat
voivat jo nykyisellään järjestää erillisiä pisteettömiä kilpailuja.
Leena Liusvaaralta ehdotus: Mennään vuosi, että mahdollisimman moni seura järjestää näitä
luokkia. Jos niille näyttää olevan kysyntää, niin katsotaan sen jälkeen sääntöihin virallistamista.
Erilliskilpailut mahdollistetaan ja tehdään formaatti, jonka mukaan niitä anotaan ja suoritetaan.
Nämä erilliskilpailut eivät vaikuta jo saatuihin luokkiin kilpailuissa.
Tanssidans ry muutti alkuperäistä ehdotustaan Leena Liusvaaran ehdotuksen mukaiseksi.
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Leenan ehdotus vuoden pilotista.
EHDOTUS 3: SM kilpailuissa tuomaripaneelissa voi olla kaksi suomalaista tuomaria
Perustelu: SM kilpailuissa on vähintään 7 tuomaria. Kaksi suomalaista tuomaria vähentää
tuomarikuluja järjestävälle seuralle.
Kokouksessa:
Liittohallitus ei kannata ehdotusta perustellen kisaajien oikeusturvalla. Syyskokoukseen tulee
ehdotus halvemmista tuomarikuluista seuroille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti liittohallituksen esitys.
EHDOTUS 4: GP ja SM tuomarikulut kilpailun järjestävälle seuralle lasketaan kotimainen tuomari
400€ (ennen 450€) ja ulkomainen tuomari 750€ (ennen 900€)
Perustelu: Kilpailijoiden määrä on laskenut GP ja SM kilpailuissa. Kilpailujen järjestäjän kulut
tuomareiden osalta ovat suuri osa budjettia ja monen kilpailun tulos on mennyt miinus merkkiseksi.
Liiton tulos vuoden tuomarikulujen osalta toimistokulujen jälkeen on ollut positiivinen.
Kokouksessa: Tämä tullaan käsittelemään syyskokouksessa. Tämä sopii myös ehdotuksen tehneelle
Tanssidans ry:lle.
Päätös: Hyväksytään yksimielisesti, että esitys käydään syyskokouksessa.
HAVE STEP RY
ASIA 1: Seuroilta laskutettavien vakio- ja latinalaistanssien ranking- ja arvokilpailuiden
tuomarikulujenalentaminen: Kv tuomarit nyt 900€, Have Step esittää 700 €FIN tuomarit nyt 440 €
Have Step esittää 400 €
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti, että asia käydään läpi syyskokouksessa.
ASIA 2: Vakio-, latinalais- ja 10T SM kilpailuihin tulee 2 FIN (suomalaista) tuomaria. Tehdään tarvittava sääntömuutos. GP-kilpailuihin 2 FIN (suomalaista) tuomaria.
Päätös: Liittohallitus ei kannata esitystä. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys.
ASIA 3: Tanssiurheiluliiton on osoitettava konkreettisia toimia, miten se toimii tukeakseen seuroja
nykyisessä tilanteessa, jossa seuran saamat kilpailumaksut ovat esim. 1000 € vähemmän kuin
seuran maksamat tuomareiden majoitus ja ruokailukulut sekä tuomarikulut liitolle (Hamina GP
9.11.2019)
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Kokouksessa:
Liittohallituksen lausuntoa ei ole, koska asia on mukana syyskokouksen esityslistalla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti, että asia siirtyy syyskokoukseen.
Sääntömuutosehdotus / Vakita ry.
Liiton yhdenvertaisuussuunnitelmassa on: Seksuaalinen yhdenvertaisuus
Seksuaalivähemmistöjä on yhdenvertaisesti mukana lajissamme sekä liiton hallinnossa että muussa
toiminnassa, eikä heidän tarvitse pelätä, että heidän seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoliidentiteetti tai sukupuolen ilmaisu vaikuttavat kohteluun tai resursointiin. Liitto on laatinut ohjeet
urheilijalle, valmentajalle, opettajalle ja vanhemmille siitä, kuinka toimia, mikäli kiusaamista tai
muuta epäkunnioittavaa kohtelua esiintyy.
Sukupuolten välinen yhdenvertaisuus
Tanssiurheilu on vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swing-tanssien osalta pariurheilulaji, jossa
kilpailevan parin osapuolten on kansainvälisten ja kotimaisten kilpailusääntöjen mukaisesti oltava
mies/poika ja nainen/tyttö. Tanssiurheilua ja -liikuntaa voi harrastaa myös samaa sukupuolta olevan
parin kanssa ja tämä on erittäin yleistä lasten ja junioreiden aloittavissa ryhmissä ja erilliskilpailuissa.
Liiton tanssilajeissa on myös ilman paria harrastettavia ja kilpailtavia tai suuremmalla ryhmällä
harrastettavia ja kilpailtavia tansseja. Sukupuolten moninaisuus tiedostetaan laajalti ja
tanssiurheilun ja -liikunnan harrastaminen sopii kaikkien sukupuolten edustajille. Mikäli tanssilajin
kilpailusäännöissä ei ole määritelty kilpailuosallistumiselle rajoituksia sukupuolen mukaan, tietoa
kilpailijan sukupuolesta ei kerätä. Lajimme opettaa itsestään harrastajille hyviä käytöstapoja, toisen
sukupuolen ja toisten kilpailijoiden arvostamista ja kunnioittamista. Parilajissa suoritus ei onnistu
ellei parityöskentely toimi eli toinen on otettava alusta asti huomioon tasavertaisena kumppanina.
Liiton hallinnossa on mukana yhdenvertaisesti naisia ja miehiä, ilman sukupuolikiintiöitä.
Rekrytoinnissa henkilövalintoja ei tehdä sukupuolen perusteella, vaan pätevyyden ja tehtävään
soveltuvuuden mukaisesti.
Muutossehdotus:7.1 Kilpailuihin osallistuminen ---------Poistetaan: Tanssiurheiluparin osapuolten on
oltava eri sukupuolta. --------Perustelu: sukupuolijaottelu ei ole lajissamme merkityksellinen ja rajaa turhaan urheilijoita lajista
ulos. Kilpailusarjoja voidaan jakaa helposti avoin, sekoitettu (perinteinen), mies-mies ja nais-nais luokkiin. Vaikutukset muihin sääntöihin tulee tarkistaa (mm. pukusääntö) erikseen.
Kokouksessa:
Liittohallituksen lausunto: Liittohallitus ei kannata esitystä sellaisenaan. Kv-säännöt eivät myöskään
tällä hetkellä tue tätä esitystä. Liittohallitus ehdottaa odottamaan WDSF:n päätöstä. Asia on tulossa
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seuraavaan AGM:ään. Suomi tulee tukemaan US Dancen aloitetta. Mikäli esitys hyväksytään, WDSF
joutuu kirjoittamaan säännöt uudestaan.
Päätös:
Hyväksyttiin hallituksen esitys Riikan lisäyksellä, että tutkitaan valiokunnassa mahdollisuudet
järjestää kokeiluja, varmistetaan jäsenyydet, lisenssit ja ulkomaalaisena kisaamisen mahdollisuudet.
Sergey Beliaevin ehdotuksesta Lumets esitti: Perustetaan työryhmä käymään asiaa läpi ja mukaan
aloitteen tehneet. Leena Liusvaara ehdotti edustajia Vakitasta, Lumetsista, DTT:stä ja TKMasterista.
Myös Kajaanin edustaja halusi osallistua ja hänet sovittiin kutsuttavaksi mukaan. Työryhmän työ
tulisi olla valmiina syyskokouksessa 2021.
Puhumme sukupuolineutraliudesta lajissamme tästä eteenpäin ja että kokeilukilpailuissa parit
ilmoittautuvat ulkomaalaisina pareina toistaiseksi.
Asiasta tehtiin seuraava ponsiesitys:
Kilpailuvaliokunta esittelee asiakohtaan/esitykseen sisältyvät sääntömuutosesitykset viimeistään
syksyn 2021 VL-kilpailusääntökokouksessa.

Vastaponsi: Jos joku seura katsoo tarpeelliseksi, voivat tuoda esityksen halutessaan vuoden 2021
syyskokoukseen.
Suoritettiin äänestys Hejmo-järjestelmällä: äänestyksen tuloksena 57 äänesti ponnen puolesta, 11
vastaan ja 7 tyhjää. Yhteensä 91% mukana olleista äänesti.
7.2.Liittohallituksen esitykset kilpailusääntömuutoksiksi
Riikka Pentikäinen esitteli:
9. TUOMARIVALINTATYÖRYHMÄ JA KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT
9.1.1 Tuomarivalintatyöryhmä
Vanha teksti: Tuomarivalintatyöryhmä valitaan vaaleilla liiton kevätjäsenkokouksen yhteydessä
järjestettävässä vakio- ja latinalaistanssien lajiryhmän kokouksessa tai kevätjäsenkokouksessa.
Liittohallitus voi täydentää myöhemmin kokoonpanoa, mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin viisi.
Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.
Muutettu teksti: Tuomarivalintatyöryhmä valitaan vaaleilla liiton kevätjäsenkokouksen yhteydessä
järjestettävässä vakio- ja latinalaistanssien lajiryhmän kokouksessa tai kevätjäsenkokouksessa.
Liittohallitus voi täydentää myöhemmin kokoonpanoa, mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin viisi.
Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen ja koskee seuraavaa kalenterivuotta. Työryhmän
toimikausi päättyy, kun ko. kalenterivuotta koskevat valinnat on saatu päätökseen. On siis
mahdollista, että kahtena peräkkäisenä vuonna valitut työryhmät toimivat samanaikaisesti osan
vuodesta, mutta tuomarivalinnat kohdistuvat kuitenkin eri kalenterivuosille. Työryhmä valitsee SM-,
GP- ja IKM-kilpailujen tuomarit valintaansa seuraavalle kalenterivuodelle.
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Perustelu: tekstin selkeyttäminen vastaamaan voimassa olevaa käytäntöä
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti liittohallituksen esitys.

9.3 Kilpailun tuomaristo
Vanha teksti: Sama tuomari ei saa tuomaroida kahdessa peräkkäisessä SM- tai GP-kilpailussa tai
kahdessa samanlaisessa SM-kilpailussa tai GP-kilpailussa. IKM-kilpailujen yhteydessä tanssittavia
SM-kilpailuluokkia ei lasketa SM-kilpailuiksi tuomareiden vaihtuvuustarkastelussa.
Muutettu teksti: Sama tuomari ei saa tuomaroida kahdessa peräkkäisessä SM-, tai GP-kilpailussa tai
kahdessa samanlaisessa SM- tai GP-kilpailussa. IKM-kilpailujen yhteydessä tanssittavia SMkilpailuluokkia ei lasketa SM-kilpailuiksi tuomareiden vaihtuvuustarkastelussa, mutta tuomareista
korkeintaan 2 saa olla samoja kuin edellisvuonna.
Perustelu: kilpailijoiden oikeusturvan ja alueellisen tasapuolisuuden takia vaihtuvuuden on oltava
suurempi kuin mitä se on ilman ohjaavaa sääntöä tähän asti ollut
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti liittohallituksen esityksen mukaan.

Vanha teksti: Liiton hyväksymissä seurakilpailuissa tulee käyttää vähintään viittä (5) tuomaria, joista
korkeintaan kolmella (3) voi olla STUL C-lisenssi ja lopuilla on oltava vähintään STUL B-lisenssi.
Valtakunnallisissa ja GP-kilpailuissa tulee käyttää vähintään viittä (5) tuomaria ja SM-kilpailuissa
vähintään seitsemää (7) tuomaria. Joukkue SM-kilpailuissa ja IKM-kilpailuissa käytetään vähintään
seitsemää (7) tuomaria, jotka kaikki voivat olla kotimaisia. Muissa SM-kilpailuissa tuomariston
tuomarien on kaikkien edustettava eri maita. GP-kilpailuissa tulee käyttää vähintään kolmea (3)
ulkomaista tuomaria. Seurakilpailuissa suositellaan käyttämään ensisijaisesti C- ja B-lisenssin
tuomareita.
Uusi teksti: Liiton hyväksymissä seurakilpailuissa tulee käyttää vähintään viittä (5) tuomaria, joista
korkeintaan kolmella (3) voi olla STUL D-lisenssi ja lopuilla on oltava vähintään STUL C-lisenssi.
Valtakunnallisissa ja GP-kilpailuissa tulee käyttää vähintään viittä (5) tuomaria ja SM-kilpailuissa
vähintään seitsemää (7) tuomaria. Joukkue SM-kilpailuissa ja IKM-kilpailuissa käytetään vähintään
seitsemää (7) tuomaria, jotka kaikki voivat olla kotimaisia. Muissa SM-kilpailuissa tuomariston
tuomarien on kaikkien edustettava eri maita.
GP-kilpailuissa tulee käyttää vähintään kolmea (3) ulkomaista tuomaria.
Seurakilpailuissa suositellaan käyttämään ensisijaisesti D- ja C-lisenssin tuomareita.
Perustelu: teksti korjataan vastaamaan 2019 syyskokouksessa hyväksyttyä tuomaripolkua
Kokouksessa: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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9.5 Kilpailun sihteeristö ja tuloslaskenta
Vanha teksti: Tietokonetta käytettäessä tuloslaskenta on suoritettava liittohallituksen hyväksymällä
tuloslaskentaohjelmalla. Kilpailupaikalla tulee olla kopiokone sekä varalla ylimääräinen
tuloslaskentaohjelmalla varustettu ja päivitetyillä kilpailijatiedoilla alustettu tietokonelaitteisto, jolla
voidaan tarvittaessa laskea tulokset.
Muutettu teksti: Tietokonetta käytettäessä tuloslaskenta on suoritettava VAL:n tai liittohallituksen
hyväksymällä tuloslaskentaohjelmalla. Kilpailupaikalla tulee olla kopiokone sekä varalla ylimääräinen
tuloslaskentaohjelmalla varustettu ja päivitetyillä kilpailijatiedoilla alustettu tietokonelaitteisto, jolla
voidaan tarvittaessa laskea tulokset.
Vanha teksti: Tuomareiden arvostelut sekä kilpailunjohtajan ja juryn merkinnät tehdään
liittohallituksen hyväksymille arvostelulomakkeille, jotka sihteeristö valmistelee ennen kilpailua.
Muutettu teksti: Tuomareiden arvostelumerkinnät tehdään arvostelulomakkeille tai sähköisesti
tuomaripäätteillä, jotka sihteeristö valmistelee ennen kilpailua. Kilpailunjohtajan ja juryn merkinnät
tehdään lomakkeille tai sähköisesti. Lomakkeiden ja sähköisten välineiden tulee olla VAL:in tai
liittohallituksen hyväksymiä.
Vanha teksti: Kunkin luokan kilpailusta on pidettävä sihteeripöytäkirjaa joko tuloslaskentaohjelmalla
tai käsin, ja sen on oltava yhtäpitävä alkuperäisten tuomarien arvostelulomakkeiden kanssa.
Sihteerit varmentavat tämän allekirjoituksellaan. Alkuperäiset ATK-laskennalla saadut tulokset on
toimitettava sähköisesti liiton hyväksymällä tavalla viimeistään seuraavana kisojen jälkeisenä
arkipäivänä liiton toimistoon. Alkuperäiset tuomarien arvostelulomakkeet on säilytettävä vähintään
kolme kuukautta.
Muutettu teksti: Kunkin luokan kilpailusta on pidettävä sihteeripöytäkirjaa joko
tuloslaskentaohjelmalla tai käsin, ja sen on oltava yhtäpitävä alkuperäisten tuomarien
arvostelulomakkeiden tai tuomaripäätteiden kautta annettujen merkintöjen kanssa. Sihteerit
varmentavat tämän allekirjoituksellaan. Alkuperäiset ATK-laskennalla saadut tulokset on
toimitettava sähköisesti liiton hyväksymällä tavalla viimeistään seuraavana kisojen jälkeisenä
arkipäivänä liiton toimistoon. Alkuperäiset tuomarien arvostelulomakkeet on säilytettävä vähintään
kolme kuukautta.
Vanha teksti: Kilpailunjärjestäjän tulee julkaista tulokset välittömästi viimeistään 1 vrk kilpailun
jälkeen rasteineen ja tuomarisijoineen liiton ilmoittamalla www-sivulla.
Muutettu teksti: Kilpailunjärjestäjän tai tuloslaskijan tulee julkaista tulokset välittömästi viimeistään
1 vrk kilpailun jälkeen rasteineen ja tuomarisijoineen liiton ilmoittamalla www-sivulla.
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Perustelu: huomioitu liittohallituksen ja jaoksen muuttunut vastuunjako ja uudet sähköiset
tuomaripäätteet, jotka ovat jo käytössä.
Päätös:

Kaikki kohdan 9.5. sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti esitysten mukaisesti.

8.

Tuomarivalintatyöryhmän vaali

Päätös:

Kokouksessa esille tuotiin ja ehdotettiin Mikko Koskelaista, Jurijs Trosenkoa ja Vesa
Anttilaa.
Tuomarityöryhmään valittiin yksimielisesti Mikko Koskelainen, Jurijs Trosenko ja Vesa
Anttila. Kokous antoi myös yksimielisesti liittohallitukselle oikeuden täydentää kaksi
puuttuvaa jäsentä työryhmään.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

Marko Tolvanen

Raija Vuorinen

Pöytäkirjan tarkastajat

Carola Tuokko

Veikko Lamminsalo
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