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TOIMINTALINJA 
Toimintalinja kuvaa seuran toiminnan periaatteita, tavoitteita ja vastuuta.  toimintalinja on käsikirja 

jota käytetään seuran toiminnasta tiedottamiseen seuran sisällä ja ulkoisille sidosryhmille. 

Toimintalinjaa tarkastetaan kerran vuodessa ja päivitetään sen hetkiseen toimintaan. Päivitykset 

tehdään yhdessä jäsenten, ohjaajien, harrastajien ja heidän huoltajien kanssa. Toimintalinjan 

tarkoituksena on kehittää seuramme toimintaa laadukkaaksi ja jäsenten tarpeiden mukaiseksi.  

Toimintalinjan muutokset ja uuden version käyttöönoton hyväksyy johtokunta. 

 

 

1. VISIO 

Jokipata ry on perustettu vuonna 1969. Seuran toiminnan tavoitteena on tanssikulttuurin, 

tanssiharrastuksen ja hyvien seuratapojen edistäminen. Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa olla 

alueemme johtava tanssiurheiluseura joka kiinnostaa tanssin harrastajia ja kilpailijoita, ja josta 

jäsenemme ja harrastajamme voivat olla ylpeitä.  Jokipata ry:ssä jokainen harrastaja voi tanssia 

omalla tasollaan ja tavoitteillaan. 

Seuramme tarjoaa tanssia kaiken ikäisille ja tasoisille tanssijoille. Tanssi on kaikille harrastajilleen 

hyvinvoinnin lisääjä niin henkisesti kuin fyysisesti, hyvinvoinnin lisääminen ehkäisee nuorten 

pahoinvointia ja syrjäytymistä. Jokipata ry:n jäsenet ovat valtaosalta lapsia ja nuoria. 

 

1.1. Vision toteuttaminen 

  

  

- Tarjoamme monipuolista tanssiliikuntaa kuntoilu- ja kilpailijajäsenille 

- Toimintamme on pitkäjänteistä ja kauaskatseista; nyt kasvatamme tulevaisuuden tekijöitä. 

- Täytämme Sinettiseurakriteerit 

- Pidämme suhteet kunnossa yhteistyökumppaneihin 

- Jokipata ry.n toimintaan ovat kaikki tervetulleita 

- Koulutamme uusia ohjaajia ja kannustamme vanhoja järjestämällä lisäkoulutusta ja 

ideapäiviä mahdollisuuksien mukaan 

- Kannustamme harrastajiemme huoltajia osallistumaan seuramme toimintaan 

- Tarjoamme kilpaileville pareille kannustamisen ohella leirejä, henkilökohtaista valmennusta 

- Käytämme seurassamme ulkopuolista apua valmennuksessa ja koulutuksessa 

tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti  

 

 

 

2. EETTISET LINJAUKSET 

Eettisillä linjauksilla pyritään kuvaamaan moraalisia periaatteita, joihin Jokipata ry:n toiminta 

perustuu. Toimintamme kunnioittaa seuraavia arvoja: 

 

2.1. Eettisten linjausten toteutus 

- Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 

Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen 

lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean 

antidopingsäännöstöjä. 

- kilpailutoiminnassa noudatamme Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjä  
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- Noudatamme yhteisesti laadittuja pelisääntöjä 

- Seura tukee ja kannustaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita osallistumaan koulutukseen 

- Seura muistaa aktiivisesti toimintaan osallistuneita jäseniä kannustuspalkinnoilla 

- Korostamme seurassamme terveellisiä elämäntapoja, päihteettömyyttä ja hyviä tapoja 

- Tarjoamme lapsille ja nuorille laadukasta toimintaa heidän omista lähtökohdistaan 

- Kannustamme kaikkia harrastajia jatkamaan tanssillistallikuntaa 

 

Nuorisotoimintamme on kasvattavaa, kannustavaa ja hauskaa 

 

3. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET 

Seuratoiminnan tavoitteet ovat joita kohti toimijat yhdessä työskentelevät. 

3.1. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet: 

 

- Tavoitteenamme on kasvattaa harrastajien fyysistä ja henkistä kuntoa ja ohjata heitä 

noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. 

Järjestämme info-tilaisuuksia terveellisistä ruokailutottumuksista ja kannustamme ottamaan 

terveellisiä välipaloja salille ja kilpailuihin. 

3.2. Kasvatukselliset tavoitteet: 

- Tavoitteenamme on pitää nuoret pois kaduilta ja opettaa kaikille harrastajille hyvät 

käytöstavat 

- Opetellaan kunnioittamaan toista ja huomioon tanssipari hänen omine tapoineen ja 

tottumuksineen.  

- Kasvattaa lapsistamme ja nuoristamme hyvän itsetunnon omaavia ja vastuuntuntoisia 

aikuisia. 

- Lapset ja nuoret oppivat luonnollisen suhtautumisen vastakkaiseen sukupuoleen.  

 

3.3. Urheilulliset tavoitteet: 

- Tavoitteenamme on tarjota laaja valikoima tanssiryhmiä eritasoisille ja –ikäisille 

harrastajille 

 - Säännöllisesti perustettavilla alkeisryhmillä pyrimme takaamaan että seuralla on 

kilpatanssijoita jatkossakin.  

 - Seura tukee ja kannustaa jokaisen kilpailullisia tavoitteita. Parit voivat vapaasti valita 

osallistuvatko kilpailutoimintaan ja miten usein kilpailevat. Laadukkaan ja suunnitelmallisen 

valmennuksen ja seuran tuella kaikilla on mahdollisuus edetä kilpailuissa itse asettamaansa 

päämäärään jopa huippu-urheilijaksi.  

 

3.4. Ilmapiiriin ja viihtymiseen liittyvät tavoitteet 

  

- Seuran tavoitteena on luoda seuran sisäisesti positiivinen ja innostava ilmapiiri, jolloin 

jokaisen harrastajan on mukava tulla harjoittelemaan.  

- Hyvän ilmapiirin luomiseksi kannustamme ja annamme positiivista palautetta 

- Riittävä ja avoin tiedotus 

- Yhteiset tilaisuudet, esim. kevät- ja syyskauden päätökset       

- Yhteiset pelisäännöt                 
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3.5. Taloudelliset tavoitteet 

 

- Tasapainoinen talous mahdollistaa että voimme tarjota laadukasta toimintaa kaikille 

harrastajille. 

- Kannustamme omia ohjaajiamme osallistumaan koulutuksiin maksamalla heidän 

koulutuksiaan. 

- Seura tukee myös kilpailijoita maksamalla heille 3 kilpailumaksua GP, SM, IDSF tai 10-

tanssin SM –kilpailuihin ja rohkaisee täten uusia pareja osallistumaan vaativampiin 

kilpailuihin hakemaan kokemusta ja uusia tavoitteita 

 

  

4. SEURAMME KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJA 

Seurassa on paljon käytännön toimintatapoja, jotka on hyvä olla kaikkien tiedossa. Seuran 

johtokunnan tehtävänä on linjata suuret toimintalinjaukset, johtokunta on oikeudellisesti ja 

taloudellisesti vastuussa seuran toiminnasta. 

 

4.1. Ryhmien muodostaminen 

- uudet alkeisryhmät aloittavat joka syksy, pyrimme järjestämään ryhmän myös 

aikuisharrastajille kysynnän mukaan 

- alkeis ryhmästä siirrytään kilpailevien ryhmään kun pari on ryhtyy kilpailemaan 

4.2. Harjoittelun määrä 

- Pääsääntöisesti ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Lisäksi kaikilla on mahdollisuus ottaa 

ammattivalmentajien / omien ohjaajien yksityistunteja. Myös itsenäiseen harjoitteluun 

ohjataan kun parilla on siihen edellytykset. 

- pyritään järjestämään kaikille kilpaileville pareille yhteinen ohjattu practise kerran viikossa 

oman harrasteryhmän lisäksi, jolloin pienemmät parit pääsevät näkemään myös 

edistyneimpien harjoituksia 

4.3. Salitilanne 

- Seuralla on käytössä vuokrattuja salivuoroja Kontiolahdessa. 

- Salivuoroja anotaan lisäksi Joensuun kaupungilta ja ympäristökunnilta 

      toimintakaudeksi kerrallaan. 

4.4. Maksut 

- Seuran jäsenmaksu alle 16 -vuotiaat 10 € ja aikuiset 30€. Jäsenmaksut keräämme tammi-

helmikuussa ja kaikilta mukaan tulleilta kauden aikana. Suosittelemme myös että 

huoltaja/huoltajat maksavat jäsenmaksun koska seuran tanssijat ovat valtaosalta alle 18- 

vuotiaita eivätkä he voi osallistua päätöksen tekoon kevät- ja syyskokouksissa. Johtokunta 

koostuu jäsenmaksun maksaneista huoltajista. 

- Ryhmämaksut peritään kaikilta ryhmätunneille osallistuneilta tanssijoita heti kauden alettua. 

Ryhmätunneille voi osallistua kerran ilman maksua (tutustumiskäynti) 

4.5. Kilpailuihin osallistuminen 

- Jokipadassa kannustetaan pareja osallistumaan kilpailuihin kun ns. katselmukset on tehty. 

Yleensä ensimmäisiksi kisoiksi valitaan oman seuran kisat jolloin parien ohjaaminen 

kilpailuissa onnistuu parhaiten. Yleensä joku kokenut tanssija tai ryhmän ohjaaja on paikalla 

opastamassa pareja. 
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Aloitteleville kilpailijoille ja huoltajille neuvotaan mistä saa lisätietoa kilpailuista ja 

säännöistä. Tarkoituksena tehdä opas kilpauraansa aloitteleville kevään 2010 aikana. 

- Kilpailuilmoittautumiset huolehtii jokainen kilpapari itse. 

- Kilpailujen osallistumismaksut kilpailijat maksavat itse. 

- Jokainen kilpailija huolehtii itse, että on maksanut Suomen Tanssiurheiluliiton 

lisenssimaksun kalenterivuosittain. Lisenssin maksuohjeet löytyvät osoitteesta 

www.dancecore.dancesport.fi. 

4.6. Tiedotus 

- Seuralla on Internet-sivut www.jokipata.fi, jossa tiedotetaan kaikista ajankohtaisista asioista. 

Sivuilla näkyy eri ryhmien harjoitusajat ja –paikat, ammattivalmentajien valmennuspäivät, 

seuran jäseniä koskevat kokoukset ym. ajankohtaiset asiat. Sivuilla on yleistietoa 

kilpatanssista, seuran säännöt, yhteystiedot. 

- Sähköpostilla tiedotetaan ammattivalmentajien aikataulut ja kilpailevien jäsenten laskutus 

hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä 

- Tekstiviesteillä tiedotetaan kiireelliset asiat esim. viime tipassa tapahtuvat tunti peruutukset 

- Jaettavia tiedotteita käytetään nykyisin vähemmän koska niiden perille meno on huomattu 

olevan nihkeää. Lähinnä jaettavilla tiedotteilla tiedotetaan tulevat yhteiset tapahtumat esim. 

kauden päätösjuhlat ja pidemmän ajan kausitiedotteet 

4.7. Markkinointi 

- Alkavista ryhmistä tiedotetaan paikallisissa lehdissä (Karjalainen, Pielisjokiseutu ja Karjalan 

Heili), kauppojen, koulujen yms. tilojen ilmoitustauluilla elo- ja tammikuussa. Alkavista 

ryhmistä tiedotetaan myös seuran Internet-sivuilla. 

- Seuran järjestämistä kilpailuista tiedotetaan ilmoitustauluilla, sanomalehdessä (Karjalainen) 

ja seuran internet-sivuilla. 

4.8. Kilpailut 

- Kilpailut ovat merkittävä tulonhankinta lähde seurallamme 

- Jokipata r.y. pyrkii järjestämään vuosittain yhden kilpailun. Johtokunta valitsee 

kilpailutoimikunnan joka huolehtii ennakkojärjestelyistä.  

- Kilpailujen ohjelmalehtiseen myydään mainoksia ja järjestetään arpajaiset kaikkia tanssijoita 

kehotetaan hankkimaan mainos ja/tai arpajaispalkinjoja.  

- Kaikki talkoolaiset ovat tervetulleita kisoihin jokaiselle löytyy varmasti se ”oma homma” 

4.9. Leirit 

- Seura pyrkii järjestämään kesä- ja talvileirin. Leiri on tarkoitettu lähinnä kilpaileville tai 

kilpailun aloittaville pareille. Leireillä ohjaajina toimivat ammattivalmentajat mutta myös 

omien ryhmäohjaajien tunteja on saatavana. Leirille pyritään järjestämään 4 vakiotanssin 4 

latinalaistanssin ryhmätuntia. Leiripäiviä tarjotaan myös muiden seurojen jäsenille.  

4.10. Talkootyöt 

- Talkoilla hankitut varat menevät seuran yhteiseen käyttöön 

- Talkootyövoimaa tarvitaan seuran omien kilpailujen ja leirien järjestämiseen. 

- Talkootyöhön osallistumien on vapaaehtoista. 

4.11. Seuratoimijat 

- Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan seuran toimintaan. 

- Vuosittain muistetaan ansioituneen työn tehneitä seuratyöntekijöitä pienellä lahjalla 

 

 

http://www.dancecore.dancesport.fi/
http://www.jokipata.fi/
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5. SEURAMME ORGANISAATION JA VASTUUHENKILÖIDEN ROOLIT 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa 

edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat kahdeksi toimintavuodeksi 

valitut täysi-ikäiset puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. 

Kullakin varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

5.1. Johtokunta 

Johtokunnan tehtävänä ovat erityisesti:  

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tavoitteet 

saavutetaan mahdollisimman hyvin suunnitelmien mukaisesti.  

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuraa tavoitteiden mukaisesti. 

4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät 

suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.  

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.  

6. Vastata STUL:n  sääntöjen ja ohjeiden asettamista velvoitteista.  

7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.  

8. Pitää jäsenluetteloa.  

9. Hoitaa seuran taloutta.  

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa ja arkistoida seuran toiminta ja tapahtumat.  

11. Hyväksyttää ja erottaa jäsenet.  

12. Valita ja tarvittaessa erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.  

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien 

esittämisestä. 

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.  

15. Luovuttaa tilin tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen 

kevätkokousta. 

5.2. Tehtävänjako  

        

        Johtokunta sopii tehtävä jaosta. 

 

 

 


