JyväsDance ry
Toimintakertomus vuodesta 2020
1. Yleistä
•

Seuran vuosi lähti hyvin käyntiin ja saatiin uusia ryhmiä aloitettua ja vanhoja tietenkin jatkettua. Tilanne
muuttui kuitenkin hyvin nopeasti, sillä Suomi pistettiin säppiin Covid-19 pandemian saavutettua myös
Suomen. Kaikki ryhmät oli siis peruttu maaliskuusta toukokuuhun. Ryhmille ei saanut kaupungilta tilojakaan
joten sinänsä ei ollut muita vaihtoehtojakaan kuin ryhmien peruuttaminen. Kesäkuussa aloitettiin kesän
ryhmät kun rajoituksia purettiin. Bailatino jatkui kesällä ulkona, jossa saatiin aikuistenkin kesken turvallisesti
tunteja jatkettua. Syksy aloitettiin vähän pienemmällä ryhmä määrällä eikä uusia ryhmiä aloitettu sillä
maailman ja Suomen tilanne huomioden tuntui edesvastuuttomalta kasvattaa ryhmä kokoja ja hankkia uusia
harrastajia. Tosin, ei niitä uusia harrastajia välttämättä kovin paljon olisi tullutkaan, koska tarkoitushan oli
kontakteja vähentää. Lopulta Syksyllekin tuli sulku ja ryhmät jouduttiin perumaan aikuisten osalta.

•

Seurassamme oli jäseniä vuonna 2020 oli 29, joista alaikäisiä oli 10 ja lisäksi seuran ryhmissä kävi myös
henkilöitä, jotka eivät olleet jäseniä.

•

Covid pandemia asetti paljon rajoituksia seuran toiminnalle ja jatkossakin on kehitettävä tapoja, jolla
tarvittaessa seuran tunnille voisi liittyä vaikka etänä.

2. Toimintasuunnitelman painopiste A kilpailutoiminta
•

Tavoitteet: Tavoitteena oli saada seura toimintaan sekä osallistua Latin show cuppiin usealla joukkueella,
sekä saada kilpatanssin ja lavakilpatanssin puolelle seuran edustajia. Tavoitteena oli myös käydä kouluissa ja
tapahtumissa esittelemässä lajeja ja toimintaa. Mainostetaan seuraa ja ryhmiä. Tavoitteena oli saada
pienestä pitäen lapsia harrastuksen ja tanssin pariin.

•

Aikaansaannokset: Kilpailuja oli hyvin vähän koska lähes kaikki kisat siirrettiin/peruttiin coronan takia.
Jyväskylässä onnistuttiin pitämään Latino show SM/IKM kisat joihin kisailemaan saatiin parit/ryhmä
seuraaviin sarjoihin: Aikusten duo, Latin style junior ja Latin style lapset oli yhdistettynä ja kumpaankin
ikäryhmään meillä lähti 1 pari, Juniori duo sekä juniori pienryhmä. Parille kisaajalle kisat olivat ensimmäiset
ikinä ja kipinää olisi ollut kisata muulloinkin mutta valitettavasti kisoja ei enempää järjestetty.
Aikuisten duo Katju ja Onerva voittivat kultaa ja muitakin hyviä sijoituksia tuli muille kisaajille. Lisäksi
seurassa harjoitellut aikuisten pienryhmä JJ otti kultaa ja seuran lasten tanssiohjaajat Ella ja Emmi voittivat
cha chaan ja samban aikuisten latinstyle duossa.

•

Tekemiset: Tunteja järjestettiin kysynnän mukaan ja uusiin ryhmiin mainostettiin ahkerasti, jotta saataisiin
uusia harrastajia. Kouluesiintymiset helmikuussa poikivat uusia harrastajia.

•

Arvio onnistumisen/epäonnistumisen syistä: Mainonta onnistui ainakin osittain, samoin joulumessuilta 2019
saatiin harrastajia. Kouluesiintymiset kannattivat ja sieltä saatiin uusia harrastajia. Kilpailujen osalta kausi oli
osaltaan menestys ja osin hyvin epäonnistunut sillä kisoja ei juurikaan ollut. Se ettei kilpailuja ollut ei kyllä
seuran toiminnasta johtunut mitenkään eikä seura tähän olisi voinut vaikuttaakaan. Mutta kisat joissa seuran
edustusta oli meni loistavasti.

3. Toimintasuunnitelman painopiste B harrastustoiminta
•

Tavoitteet: Saada harrastajia ja tarjota kaiken ikäisille kaiken tasoisille harrastajille erilaisia tanssitunteja.
Tavoitteena oli myös tarjota erityisryhmille tanssi harrastus mahdollisuus.

•

Aikaansaannokset: Saimme harrasteryhmiin hyvin osallistujia ja ryhmät saatiin hienosti käynnistettyä.
Saimme uusia harrastajia ja erityisesti koulukäynnit saivat harrastajia lisää ryhmiin.

•

Tekemiset: Mainostimme ryhmiä ja ryhmiin saatiin tällä harrastajia. Lisäksi teimme kouluihin tanssitunteja
joissa seuraa ja lajeja päästiin esittämään.

•

Arvio onnistumisen/epäonnistumisen syistä: Mainostaminen onnistui jossakin määrin koska saimme ryhmiin
harrastajia. Mainontaan pitää kuitenkin jatkossakin panostaa, jotta saadaan jatkossakin harrastajia lisää.
Koulukäyntejä kannattaisi myös jatkossa tehdä kunhan vain pandemia saadaan kuriin. Lopultahan melkein
kaikki harraste ryhmät jouduttiin perumaan ja uusia harrastajia ei voinut houkutella pandemian aikana joten
vähän synkkä vuosi oli kaiken kaikkiaan.

4. Toiminnan kehittäminen
•

Sääntömuutokset: Sääntömuutoksia ei ollut.

•

Organisaation muutokset: Sihteerinä jatkaa Reetta Pitkänen

•

Ohjesääntöjen muutokset: Ei ole tapahtunut muutoksia.

5. Yhdistyksen päätöksenteko
•

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset: Sääntömääräisiä kokouksia jouduttiin pandemian takia siirtämään
useaan otteeseen ja lopulta kevät ja syyskokous järjestettiin yhdessä ja kokous pidettiin etänä.

•

Osallistujien lukumäärä: 4

•

Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset: Ei ole ollut tänä vuonna.

•

Tärkeimmät päätökset: -

•

Osallistujien lukumäärä: -

6. Edustukset
•

Edustukset tanssiurheiluliitossa: Antti-Pekka Pitkänen, Asta Lepistö ja Viivi Koivumäki olivat itäisen alueen
seuratapaamisessa.

•

Edustukset muualla: Seura ei ole muissakaan seuroissa vielä ollut edustettuna.

7. Sisäinen hallinto
•

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Puheenjohtaja Antti-Pekka Pitkänen, muita jäseniä Pipsa Humalamäki ja
Reetta Pitkänen, Varajäseninä Petteri Pitkänen

•

Hallituksen kokoukset: 1 kokous

•

Työryhmät ja toimikunnat: Näiden perustaminen on vielä kesken

•

Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä:

8. Loppulause
•

Tulevaisuuden näkymiä: Kunhan korona helpottaa aletaan toimintaa taas laajentamaan ja toivottavasti
vähintään ennen koronaa olleet ryhmät pyörimään.

•
•

Vuosi oli synkkä kaikin puolin, mutta ponnistetaan täältäkin ylös.
Taloudellisesti seura teki tappiota, mutta koska Antti-Pekka suostui antamaan lisää maksuaikaa omalle
laskulleen on seuran tilillä ollut rahaa maksaa juoksevia laskuja.
Tästä jatketaan eteenpäin ja toivottavasti kasvetaan vielä lisää!

•

