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VAKIO- JA LATINALAISTANSSIEN KILPAILUSÄÄNTÖMUUTOKSIA KÄSITTELEVÄ 

JÄSENKOKOUS 

Aika sunnuntaina 23.5.2021 klo 10:00 alkaen 

Paikka Sporttitalo, Sininen Aula, Valimotie 10, 00380 Helsinki  

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus  

Leena Liusvaara avasi kokouksen klo 10.02  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Tolvanen ja sihteeriksi Anu Lampenius. 

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Helenius ja Teija Saastamoinen. 

4.  Ääntenlaskijoiden (2) valinta 

Ääntenlaskijana toimii Hejmo-järjestelmä, joka laskee äänet automaattisesti. 

Etä-äänestyksen tarkkailijoina toimivat Aija Nyberg ja Auli Korhonen. 

5.  Edustajien nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Auli Korhonen suoritti nimenhuudon. 

 Läsnä omilla valtakirjoilla oli 11 jäsenseuraa. Ääniä oli yhteensä 70 ja niitä käyttämässä 

11 henkilöä.  1/5 kokonaisäänimäärästä oli eli 14 ääntä, eli TK Masterin äänimäärä 

rajattiin14 ääneen. Leikkurin jälkeen kokouksessa on käytössä 66 ääntä. Kokouksessa 

oli läsnä yhteensä 19 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.   
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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.  

7. Kilpailusääntömuutokset 

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 1 

 

Dance Team Tampere esittää otettavaksi käytäntöön kansainvälisen tavan, jossa pari voi osallistua 

jokaisessa kilpailussa SM-kisoja lukuun ottamatta seuraavaan/aiempaan kovempaan ikäsarjaan 

oman ikäsarjansa lisäksi. Pareille, jotka osallistuvat viereisiin ikäsarjoihin ei tarvitse huomioida 

kierrosten välistä taukosääntöä muutoin kuin oman ikäsarjan osalta kuten nykyisinkin. Muut 

ehdotuksen edellyttämät muutokset sääntöihin liiton valmistelun kautta. 

 

Käytännössä tämä merkitsisi osallistumisoikeuksia seuraavasti: 

L1 -> L2 

L2 -> J1 

J1 -> J2 

J2 -> N 

N -> U21, YL (riippuen siitä kumpi järjestetään, jos molemmat niin vain U21) 

U21 -> YL 

S1 -> YL 

S2 -> S1 

S3 -> S2 

S4 -> S3 

S5 -> S4 

 

Liittohallituksen lausunto: 

Kilpailusääntöjen pykälä 7.1.: 

” Tanssiurheilupari voi osallistua vain yhteen ikäsarjaan samassa kilpailussa samassa 

lajissa, ellei näistä säännöistä muuta johdu. 

- -  

Pari voi kilpailla vain omassa taitoluokassaan, avoimessa taitoluokassa tai yhdistetyssä 

taitoluokassa, johon oma taitoluokka kuuluu. Muutoin kilpaileminen alemmassa tai 

ylemmässä taitoluokassa on kielletty. 
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Seura- ja valtakunnallisissa kilpailuissa parit lapsista nuorisoon voivat osallistua yhtä 

ylempään ikäsarjaan, mikäli kilpailussa ei ole heille oman taitoluokan mukaista 

ikäsarjaa kyseisessä lajissa. 

Lapsiparit voivat osallistua samassa kilpailussa oman (myös osallistumisoikeuden 

kautta olevan) ikäsarjan ja taitoluokan lisäksi avoimeen lapsiluokkaan. 

Osallistuessaan avoimeen luokkaan tai yhdistettyyn taitoluokkaan tai sääntöjen 

sallimissa puitteissa ylempään ikäsarjaan, pari saa tanssia kyseisen ylimmän 

kilpailtavan luokan säännöillä ja lapsiluokkia lukuun ottamatta, tanssia kyseisen 

ylimmän luokan/sarjan pukusäännöillä.  

Seniori 1-, seniori 2-, seniori 3-, seniori 4- ja seniori 5 -ikäsarjojen parit voivat 

osallistua järjestyksessä alempiin seniori-ikäsarjoihin tai edelleen yleiseen ikäsarjaan, 

mikäli kilpailussa ei ole heille oman taitoluokan mukaista ikäsarjaa kyseisessä lajissa. 

Senioripari, joka on lajeittain eri taitotasolla, tanssii ylemmän saavuttamansa 

taitoluokan mukaisesti osallistuessaan alempaan ikäsarjaan, jossa lajit arvostellaan 

yhdessä 

Parin on ylempään/alempaan ikäsarjaan ilmoittautuessaan mainittava erikseen 

ikäsarjansa.”  

Esityksen osalta liittohallitus avaa kokeilukilpailukauden 1.8.2021 – 31.5.2022. Kokeilu arvioidaan 

ennen kevätkokousta 2022, jonka jälkeen liittohallitus tekee sääntömuutosesitykset kokeilun 

perusteella. Liittohallitus antaa vakio- ja latinalaistanssijaokselle pohdittavaksi ja ratkaistavaksi 

kokeilun jatkon sekä jatkon kannalta välttämättömät sääntömuutokset.  

Kokeilukaudella huomioidaan: 

1) Juniori 2- ja Nuoriso-ikäsarjan parit, sekä ne yleisen ikäsarjan parit, jotka ovat alle 21-vuotiaita 

voivat kilpailla U21 -ikäsarjassa.  

2) SM- ja IKM-kilpailuissa osallistumisoikeus on vain oman ikäsarjan kilpailuihin.  

3) Aikataulutuksessa kokeilun aikana ei tarvitse ottaa huomioon kilpailusääntöjen 11.1. mukaista 

kierrosten välistä 20 min taukoa muutoin kuin oman ikäsarjan osalta. 

 

Hyväksyttiin liittohallituksen esityksen mukaisesti.  

 

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2 
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Dance Team Tampere esittää otettavaksi käyttöön laajemman ikäsarjarakenteen ja siihen 

sääntömuutosehdotus 1:n mukaisen osallistumisoikeuden alla olevalla tarkennuksella. Muut 

ehdotuksen edellyttämät muutokset sääntöihin liiton valmistelun kautta. 

Ehdotus on seuraava: 

 

L0 alle 7 v  F, E 

L1 7-10 v  kuten nykyisin   

L2 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

J1 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

J2 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

N kuten nykyisin  kuten nykyisin 

U21 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

A1 19-27  kuten nykyisin YL 

A2 28-34  kuten nykyisin YL 

YL kuten nykyisin  kuten nykyisin 

S1 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

S2 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

S3 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

S4 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

S5 kuten nykyisin  kuten nykyisin 

PD Yli 19 v  Vain Champion 

 

Osallistuminen muutoin paitsi N -> U21, A1, YL sekä  S1 -> A2, YL, PD riippuen järjestettävistä 

sarjoista. 

Varsinaiset SM-kilpailut riittävät yhdelle yhdistetylle lapsisarjalle, yhdelle yhdistetylle juniorisarjalle, 

nuorisolle, U21:lle, yhdelle yleiselle sarjalle Champion-luokka, PD-SM ja yhdelle yhdistetylle 

seniorisarjalle. Ikäkausimestaruudet voidaan lisäksi jakaa kullekin ikäsarjalle erikseen nykyiseen 

tapaan. 

 

 Liittohallituksen lausunto: 

Liittohallitus ei kannata esitystä. Yleisen ikäsarjan tämänhetkinen parimäärä on niin pieni, että 

ikäsarjan jakaminen kahteen ei ole soveltuvaa. Lasten osalta liittohallitus katsoo, että kilpaurheilu ja 

kilpailutoiminta ei voi käynnistyä ennen oppivelvollisuusikää. Varhaiskasvatusikäisille tanssijoille on 

kilpailunomaiset Muksumix ja Tanssitähti -sarjat. 

Liittohallitus toivoo seuroilta innovatiivisia esityksiä pikkulasten kilpailunomaisten formaattien 

kehittämiseksi. 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/3d8c3dbc-4f28-40f2-ac21-d80f09398618

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

 
Suomen Tanssiurheiluliitto ry | Finnish Dance Sport Federation | Valimotie 10 | FIN-00380 HELSINKI, FINLAND | dancesport.fi 

Esitys 2 hylätään ja otetaan kokeiluun  

 

• alle 21 v kokeilu, jossa osallistuminen jun 2, nuoriso ja yleinen syksy 2021 ja kevät 2022 

 

• Lapsi L0 luokka., eli alle 8 v kokeilu ja A2 ikäsarja 26 – 34 syksy 2021 – kevät 2022   

 

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 3 

 

Dance Team Tampere esittää, että GP- ja SM- kilpailuihin lisätään PD ammattilaissarja, joka 

kilpaillaan vain yhdellä yhdistetyllä taitoluokalla vakioissa, latinalaisissa ja kymppitanssissa. 

Osallistumisesta ei saa luokkanousupisteitä. Myös Championship pareilla ja ulkomaisilla PD-pareilla 

on osallistumisoikeus tähän PD-sarjaan kotimaisten ammattilaisten lisäksi GP-kilpailuissa (ei siis 

SM). Tästä siis tulisi Champin pareille rinnakkainen osallistumisoikeus. Muut ehdotuksen 

edellyttämät muutokset sääntöihin liiton valmistelun kautta. 

 

Perustelu: 

PD on osa Tanssiurheiluliittoa ja se on jätetty kokonaan huomioimatta kilpailutoiminnassa. Yhdessä 

kilpaileminen ilman pisteytystä madaltaa rajaa siirtyä ammattilaiseksi oikeaan aikaan. Samalla 

ammattilaiskilpailijoiden on myös ylläpidettävä hyvää tasoa, mikä helpottaa heidän menestymistään 

kansainvälisissä kilpailuissa. 

 

Liittohallituksen lausunto: 

 

Liittohallitus ei kannata esitystä.  

Kilpailusäännöissä 2.1. amatööriyden ja ammattilaisuuden määritelmistä:  

”Amatööri on henkilö, joka kuuluu Suomessa STUL:n ja kansainvälisesti kunkin 

lajiryhmän 

kattojärjestön sääntöjen ja amatöörikilpailutoiminnan piiriin eikä ole kirjallisesti 

luopunut 

amatöörikilpailuoikeuksistaan tai osallistunut kyseisen lajiryhmän 

ammattilaiskilpailuihin. 

 

Ammattilaiskilpailu on tanssikilpailu, jossa kilpaillaan kansainvälisen kattojärjestömme 

sääntöjen määrittelemissä lajeissa ja johon osallistuu vain ko. lajiliittojen 

ammattilaislisenssin 

omaavia tanssijoita. 

 

Ammattilaistanssija on tanssija, jolla on ko. lajiliiton ammattilaislisenssi.” 
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Osallistuessaan amatöörinä ammattilaiskilpailuun pari muuttuu käytännössä automaattisesti 

ammattilaistanssijaksi.  

 

Kilpailusäännöt 2.3. amatöörioikeuksien takaisinsaannista: 

” Amatöörioikeuksien takaisinsaannista on tehtävä kirjallinen anomus 

liittohallitukselle, joka tekee päätöksen 4 /5 läsnä olevien ääntenenemmistöllä ja 6 

kk:n karanteenilla päätöksestä.” 

 

Kilpailusääntöjen 7.1. osallistumisoikeuksista: 

”Kansallisten vakio- ja latinalaistanssien amatöörikilpailujen osanottoon ovat 

oikeutettuja ainoastaan amatööritanssijat.  

 

Kansalliset tanssiurheilukilpailut vakio- ja latinalaistansseissa ammattilaisten ja 

amatöörien kesken on kielletty.” 

 

Liittohallitus katsoo, että sillä ei ole tarvetta avata sääntöpykäliä. 

 

Esitys hylätään ja otetaan käyttöön  PD luokan Champion (aikuiset) kokeilu GP kilpailujen 

yhteydessä syksystä 2021 – kevääseen 2022.   

 

Sääntömuutosesitys LH – tekniset korjaukset 6.5.2021 fonttivärien osalta 

 

9.2.1 Kilpailunjohtajan tehtävät 

 

 Nykyinen teksti: 

 

 Kussakin kilpailussa tulee olla kilpailunjohtaja, joka valvoo ja hoitaa seuraavia 

tehtäviä: 

- kilpailut käydään sääntöjen mukaisesti 

- kilpailijoiden puvut ovat kautta linjan hyvän maun ja pukusääntöjen mukaiset 

- antaa huomautukset ja rangaistukset pukusääntörikkeistä (liite 2) ja toimittaa ne 

myös kilpailunjohtajien sähköpostijakeluun välittömästi kilpailun jälkeen 

- ulkomaiset parit tanssivat oikeissa taitoluokissa ja ikäsarjoissa 

- varmentaa kilpailutulokset allekirjoituksellaan niiden valmistumisen jälkeen 

- käsittelee kilpailusääntöjen tulkintoihin liittyvät asiat liiton jäsenseuran jäsenen, 

seuran 

huoltajan tai lasten tai junioreiden vanhemman tai huoltajan kanssa 

- hyväksyy kilpailunjärjestäjän laatiman kilpailukutsun 

- laatii kilpailun aikataulun tai hyväksyy sen silloin, jos joku muu tekee sen 
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- muistuttaa tuomareita siitä, että kilpailu tuomaroidaan kilpailusääntöjen 

mukaisten 

arvosteluperusteiden ja reilun pelin periaatteiden mukaan 

 

Lapsi- ja junioripareja koskeva huomautus annetaan pyydettäessä kirjallisena 

vanhemmille, 

huoltajalle, seuran huoltajalle tai edustajalle. 

 

 

9.2.1 Kilpailunjohtajan tehtävät 

 

 Muutettu teksti (lisäksi huomioitavaa on järjestyksen muuttuminen): 

 

Kussakin kilpailussa tulee olla kilpailunjohtaja, joka valvoo, että kilpailut käydään 

sääntöjen mukaisesti. Hän hoitaa m.m. seuraavia tehtäviä: 

- hyväksyy kilpailunjärjestäjän laatiman kilpailukutsun 

- laatii kilpailun aikataulun tai hyväksyy sen silloin, jos joku muu tekee sen 

- varmistaa, että ulkomaiset parit tanssivat oikeissa taitoluokissa ja ikäsarjoissa 

- muistuttaa tuomareita siitä, että kilpailu tuomaroidaan kilpailusääntöjen 

mukaisten 

arvosteluperusteiden ja reilun pelin periaatteiden mukaan 

- valvoo, että kilpailijoiden puvut ovat kautta linjan hyvän maun ja pukusääntöjen 

mukaiset 

- käsittelee kilpailusääntöjen tulkintoihin liittyvät asiat liiton jäsenseuran jäsenen, 

seuran 

huoltajan tai lasten tai junioreiden vanhemman tai huoltajan kanssa 

- antaa huomautukset ja rangaistukset pukusääntörikkeistä (liite 2) 

- varmentaa kilpailutulokset allekirjoituksellaan niiden valmistumisen jälkeen 

- lähettää viikon kuluessa kilpailunjohtajien sähköpostijakeluun huomautukset ja 

rangaistukset pukusääntörikkeistä sekä kisaraportin, jossa selventää mahdollisia 

sääntörikkeitä, kilpailutapahtuman järjestelyjä, poikkeuksellisia tai merkittäviä 

kisan kulkuun liittyviä toiminta huomioita ja vaikutuksia 

 

Lapsi- ja junioripareja koskeva huomautus annetaan pyydettäessä kirjallisena 

vanhemmille, huoltajalle, seuran huoltajalle tai edustajalle 

 

 

 Perustelut: 

▪ Aikajärjestykseen muuttaminen tehty säännön lukemisen helpottamiseksi. 

▪ Koska virallinen raportti eli kilpailupöytäkirja liitteineen sisältää kaikki tulokset 

ja osallistujatiedot, mutta ei välttämättä tietoa kilpailun kulkuun 

vaikuttavista asioista, tarvitaan sääntöihin erillinen maininta 

pukusääntöhuomautusten ja –rangaistusten sekä muiden sääntörikkeiden 

lähettämisestä kilpailunjohtajien sähköpostijakeluun. 
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▪ Aikaraja on määritelty, jotta asiaa ei voi tulkita väärin. 

▪ Maininta sääntörikkeistä tarvitaan siksi, että ne voivat olla muitakin kuin 

pukusääntörikkeitä, kuten esim. nostot, puutteet kisajärjestelyissä, 

kilpailijan epäurheilijamainen käytös tai jonkun muun henkilön 

epäasiallinen käytös (josta ollut seurauksena mahdollinen 

protesti/huomautus/varoitus/poistaminen kisapaikalta). 

▪ Kilpailunjohtajien sähköpostijakeluun lähettäminen –lause on poistettu 

kolmannesta kohtaa, koska se tulee esille jo uudessa kohdassa. Näin ei tule 

toistoa asioissa. 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja tulee voimaan 1.8.2021.  

8.               Kokouksen päättäminen 

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.23- 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Marko Tolvanen    Anu Lampenius 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

Sami Helenius    Teija Saastamoinen 

 

LIITTEET Kilpailusääntömuutosesitykset 
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