TANSSISEURA HURMIO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2005
Toiminta-ajatus
Yhdistyksen tavoitteena on edistää tanssikulttuuria, paritanssia ja erityisesti
tanssipaikoilla tanssittavien tanssien harrastusta paikkakunnallaan.
Ensimmäinen toimintavuosi
Tanssiseura Hurmion ensimmäinen toimintakausi alkoi vauhdikkaasti. Seura
perustettiin 22.12.2004, ja valmennusryhmät pyörähtivät käyntiin jo 10.1.2005.
Vaikka seuraa mainostettiinkin lähinnä Internetin ja viidakkorummun kautta, kiiri
sana nopeasti ja valmennusryhmien koko yllätti.

Kuva 1 Perustajajäsenet perustamiskokouksen jälkeen 22.12.2004

Valmennusten lisäksi seuran aloittamiseen liittyi runsaasti kaikenlaista järjestelyä.
Seuran logon suunnitteli Mainostoimisto Mainio. Jäsenille hankittiin myös jäsenetuja
mm. useisiin tanssipaikkoihin. JVC boombox soittimia on ostettu siten, että kaikilla
kouluilla on oma soittimensa.
Seuran kotisivut aloittivat tammikuussa toimintansa osoitteessa
www.tanssiseurahurmio.com. Tiedottamiseen käytettiin kotisivujen ohella myös
postituslistaa. Huhtikuussa kotisivuille avattiin keskustelupalsta.
2.3. järjestettiin Swing Teamin ja Taikakuu-orkesterin kanssa ravintola
Tanssisaluunassa hyväntekeväisyystanssit, joilla kerättiin rahaa TAYS:n lasten
syöpäosastolle. Illan kokonaistuotto nousi yli 2700 euron.
Tanssisaluunassa järjestettiin kevätkaudella keskiviikkoisin klo 21-22:00
tanssivalmennusta ennen tansseja.
Kevätkausi päätettiin 21.5. Tanssisaluunassa.

16.7. tarjosimme jäsenillemme tanssit Kisarannassa. Kaikki halukkaat Hurmion
jäsenet pääsivät siis ilmaiseksi ko. päivänä tansseihin.
22.7. osallistuimme Kukkaiskulkueeseen. Tuolloin oli sateinen keli, joten kulkueeseen
osallistui vain runsas kymmenkunta hurmiolaista. Seura järjesti takki- ja
paitatilauksen ennen kukkaiskulkuetta, jotta paikalla oltiin seuran vaatteissa.
Seuraavana päivänä 23.7. Aurinkotansseissa Hurmio valmensi tangoa.
Syyskauden esittelytilaisuus järjestettiin 21.8.
Seura hyväksyttiin yhdistysrekisteriin marraskuussa. Tämän jälkeen otettiin myös
käyttöön helpommin muistettava verkko-osoite www.hurmio.fi.
Syyskauden päättäjäiset ja pikkujoulut järjestettiin 5.12. Nokialla Kerholassa.

Kuva 2 Pikkujoulut

Lisäksi osallistuimme syksyllä Swing Teamin kanssa Boogie Day -leirin iltabileiden
järjestelyihin sekä Tanssitalon yhdistettyyn rock'n'swing ja lavatanssi -tapahtumaan.
Valmennus
Keväällä 2005 järjestettiin seuraavat valmennusryhmät:
• Lava-alkeet jaettuna kahteen samansisältöiseen 7 viikon jaksoon (Maria
Savolainen & Jussi Tirkkonen)
• Lavatango (Riikka Kangasmäki & Asko Saari)
• Fusku alkeet (Susanna Miettinen & Heikki Erkkilä)
• Lavatanssin jatko, jossa joka kerta vaihtuva laji (Hanna & Kari Seppänen)
• Lavatanssin kilparyhmä, pääasiassa omatoimista harjoittelua
Ainoa vapaaharjoitusvuoro oli kilparyhmän vapaavuoro.
Syksyllä 2005 järjestettiin seuraavat valmennusryhmät:
• Lava-alkeet jaettuna kahteen samansisältöiseen 7 viikon jaksoon (Vaihtuvat
valmentajat)
• Tango alkeet (Sirpa Reuter & Jari Kangasmäki)
• Tango jatko (Riikka Kangasmäki & Asko Saari)
• Fusku alkeet (Satu Aho & Jarmo Morko)

•
•
•

Fusku jatko (Susanna Miettinen & Heikki Erkkilä)
Lavatanssin alkeisjatko (vastaava kuin kevätkauden lavatanssin jatko), jossa
joka kerta vaihtuva laji (Hanna & Kari Seppänen)
Junnuryhmä (Susanna Miettinen)

Lisäksi Swing Teamin kanssa järjestettiin yhteistyössä Fusku extra ja Swingvapari.
Ohjelmaan kuului myös useita vapaaharjoitusvuoroja.
Jäsenmaksu oli 5 euroa/kausi ja valmennusmaksut:
• 4 euroa/kerta
• 20 euroa (alle 17-vuotiaat)
• 30 euroa (opiskelijat ja työttömät)
• 40 euroa (muut)
Teemaviikonloput
Kesällä järjestettiin yksi teemaviikonloppu 11.-12.6., lajeina lauantaina tango, hidas
valssi ja kuviohumppa, sunnuntaina cha cha, swing polkka ja bugg.
Syksyllä järjestettiin kaksi teemaviikonloppua. 20.-21.8. lajeina oli lauantaina tango,
masurkka ja bugga, sekä sunnuntaina hidas valssi, fusku ja cha cha.
24.-25.9. taas lajeina olivat lauantaina jive, bugg ja fusku, sekä sunnuntaina salsa ja
cha cha/mambo.
Teemaviikonloput maksoivat jäsenille viisi, ulkopuolisille kymmenen euroa/päivä. Ne
muodostuivatkin erittäin suosituksi, usein ryhmissä oli pitkälti toista sataa osallistujaa.

Kuva 3 Ensimmäisen teemaviikonlopun osallistujat

Kilpailutoiminta
Hurmion kilpailevat parit menestyivät erinomaisesti Seinäjoen Tangomarkkinoilla.
Tangon SM-kilpailussa hurmiolaiset kahmivat neljä kärkipaikkaa kuudesta, ja MMkilpailussa kolme kuudesta. Molemmat kilpailut voitti pari Johanna Lahtinen - Frans
Kärki, ja heistä tehtiin Hurmion kunniajäseniä.

Jäsenistön kilpailutoiminta on keskittynyt lavatanssikilpailuihin, joihin on osallistunut
muutama seuran jäsen aktiivisesti. Seinäjoen lisäksi menestystä on kertynyt myös
mm. SUSEL lavatanssicupin superseniori-sarjassa (Alli & Raimo Pietarinen) sekä
nelikymppisissä (Terhi Harju & Kari Seppänen).

Kuva 4 Tangon MM palkitut 2005

Talous
Yhdistys saavutti taloudelliset tavoitteensa ja jopa ylitti ne, johtuen odotettua
suuremmasta harrastajamäärästä.
Jäsenistö
Jäseniä oli kevätkaudella 189 ja syyskaudella 335.
Hallinto
Hallitukseen ovat perustamiskokouksen valitsemina toimintavuonna kuuluneet
puheenjohtaja Juha Ruusumaa ja jäseninä Asko Saari varapuheenjohtaja,
Riikka Kangasmäki valmennusvastaava, Pasi Kovanen sihteeri ja Matti Tuominen
jäsenrekisteri.
Lisäksi rahastonhoitajana toimii Jari Kangasmäki.
Tilintarkastajana toimii Frans Kärki.
Tuleva kehitys
Toimintavuosi loi hyvät edellytykset toiminnan kehittymiselle myös seuraavien
vuosien aikana. Yhdistys tulee lisäämään ja monipuolistamaan tarjontaansa jäsenille
saatavilla olevien resurssien puitteissa.

