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YLEISTÄ 
 
Vuosi 2021 on Jokipata ry:n 52. toimintavuosi. Vuodelle 2021 ei ole haettu järjestettäväksi kilpailuja. 
 
 
Toimintavuosi jakaantuu kolmeen kauteen: kevätkausi (tammi-toukokuu ), kesäkausi (kesä-elokuu) 
ja syyskausi (syys-joulukuu). 
 
Valtaosa jäsenistöstä on lapsi- ja juniori jäseniä. Toimintavuoden tavoitteena on vahvistaa 
lapsi- ja junioriryhmiä sekä tukea kilpailevia ja kilpailu-uran aloittavia pareja harrastuksessaan. 
Lisäksi haluamme kehittää aikuisten liikuntaryhmiä ja korostaa tanssia myös kunto ja  
terveysliikuntamuotona. Tavoitteena on pitää monipuolisesti suunnattua ryhmätarjontaa yllä 
harrastajillemme.  
 
 
 

OHJAAJAKOULUTUKSET 
 
Seurataan Suomen Tanssiurheiluliiton koulutustarjontaa vuodelle 2021. Järjestetään koulutusta 
ohjaajille tarvittaessa.  
 
Seuran omat kokeneimmat ohjaajat järjestävät tutorointia vähemmän kokeneille ohjaajille. 
Ryhmäohjaajia lähetetään aloitus-ja jatkotasojen koulutuksiin budjetin puitteissa. 
 
 

VALMENNUKSET 
 
Jokipadan omat ohjaajat vastaavat perusvalmennuksesta viikottain toimintakalenterin mukaisilla 
ohjatuilla salivuoroilla. Kilpailevien viikko-opetuksesta osa hankitaan ammattivalmentajilta. 
Ohjaajat osallistuvat ryhmiensä ammattivalmentajien tunteihin mahdollisuuksien mukaan. 
 
Vuoden aikana valmentajina leireillä/valmennusryhmissä toimivat seuran omat ohjaajat ja 
johtokunnan päättämät ammattilaisvalmentajat. Leireillä/valmennusryhmissä on ryhmäohjausta 
kaikille taitoluokille. Leiri on maksullinen, mutta valmennusryhmiin pääsee maksamalla 
kilpatanssiryhmien kausimaksut. Ammattilaisvalmentajilta saa omalla kustannuksella 
yksityistunteja. Vapaaksi jääviä yksityistunteja on mahdollista myydä muiden tanssiurheiluseurojen 
jäsenille. Tehdään yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa mahdollisuuksien mukaan. 
 
Ammattilaisvalmentajien valmennuspäiviä järjestetään 2-3 kertaa kuukaudessa. Tavoitteena on saada 
kaikki kilpailijat mukaan ryhmätuntien avulla valmennusrinkiin sitomalla osa tunneista kausimaksuun eri 
kilpatanssiryhmille. 
 
Ulkopuoliset valmentajat valitaan yhteistyössä omien valmentajien, johtokunnan ja eritasoisten 
kilpailijoiden vaatimusten perusteella. Ulkopuolisten valmentajien matkakustannusten hinta on otettava 
huomioon, joten valmentajia pyritään saamaan myös lyhyiden välimatkojen päästä. 

  



HARJOITUSTILAT 
 
Ohjattuja ryhmiä järjestetään Joensuun kaupungilta ja mahdollisesti lähikunnilta haettujen koulujen 
liikuntasalivuoroilla. Lasten ja nuorten ryhmät pyritään sijoittamaan aikaisempiin kellonaikoihin, mikäli 
mahdollista. 
 
Vapaaharjoitusvuoroja pidetään Lehmon koululla, Tikkamäentien koululla ja 
Pataluodon koulun tanssisalissa. Vakiovalmennukseen ja lattarivalmennukseen tarvittavaa lisätilaa seura 
voi hakea Kontiolahden  Onttolassa ja Lehmossa sijaitsevista liikuntasaleista. 
 
 

VARAINHANKINTA 
 
Seuran talous rahoitetaan pääosin jäsenmaksuilla ja kausimaksuilla. 
 
Lisärahoitusta hankitaan talkootöillä, myyntikampanjoilla (sukkamyynti, seura-asut).  Seuran kurssien 
maksuvälineenä hyväksytään liikunta- ja kulttuurisetelit (arvot 4 ja 5 euroa). Lisäksi seurassa hyväksytään 
maksuvälineeksi eSporttipassi. 
 
Sponsorirahoitusta haetaan aktiivisesti. 
 
Kilpailevia pareja tarjotaan esiintymän eri tilaisuuksiin. Markkinoidaan uusia kursseja, esiintymisiä ja 
pääsymaksullisia tapahtumia. 


