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4.1. Toimintalinja 
 

1. Seuran esittely 

Tanssiurheiluseura Dance Flow syntyi, kun kuopiolaiset tanssiurheiluseurat 
Jatsarit ja Viäntäjät yhdistivät voimansa, tietotaitonsa ja tanssiaskeleensa 
vuoden 2005 lopussa. Tuolloin nimeksi muodostui Tanssiseura J&V ry, 
jonka piti olla vain ”työnimi”, mutta se muodostuikin seuramme pitkäai-
kaiseksi nimeksi. Kesällä, kun seura muutti uusiin tiloihin ja toiminta on mo-
nella tavalla muuttunut ja uudistunut vuosien varrella, haluttiin muutoksen 
näkyvän myös seuran nimessä. Uudeksi nimeksi tuli Dance Flow Kuopio 
ry. Tällä hetkellä Dance Flow on jäsenmäärältään yksi suurimmista ja tar-
jonnaltaan monipuolisimmista tanssiseuroista Suomessa. Seuran erityis-
vahvuutena on mahdollisuus huippuvalmennukseen koko tanssijan polun 
ajan lapsista senioreihin. Seurassa toimii myös pyörätuolitanssijoiden 
ryhmä.  
 
Vuoden 2011 lopussa seurastamme tuli STUL:n Nuori Suomi sinettiseura 
ja vuoden 2017 lopulla seura sai lasten ja nuorten osa-alueen Tähtiseu-
rastatuksen.  
 
Dance Flow:ssa harrastettaviin lajeihin lukeutuvat vakio- ja latinalaistanssit, 
Rock´n´Swing, lasten erikoisryhmät, Easy Dance Club sekä Synchro-
Dance. Dance Flow on Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n (STUL), Pohjois-
Savon Liikunta ry:n ja Kuopio Tanssii ja Soi ry:n jäsen. Seura noudattaa 
toiminnassaan STUL:n anti-doping säännöstöä ja Reilun pelin henkeä.   
 

2. Seuran missio ja visio 

Dance Flow on tanssiurheiluseura, jossa kaikenikäiset voivat harrastaa 
tanssia omien tavoitteidensa mukaisesti kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. Seuralla on pitkäjänteistä lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, 
joka lasten omien tavoitteiden lisäksi luo pohjaa seuran tulevaisuudelle. 
Monipuolistuva harrastepuoli tarjoaa vaihtoehdon myös heille, jotka eivät 
halua suuntautua kilpauralle. 
 

                                          Seuran visiona on säilyä jäsenmäärältään ja palvelutarjonnaltaan      
                                          Itä-Suomen johtavana tanssiurheiluseurana sekä toiminnaltaan 

Suomen Tanssiurheiluliiton esimerkkiseurana. Tätä tavoitetta edistetään 
osallistumalla aktiivisesti liiton ja sen valiokuntien toimintaan.  
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3. Seuran tavoitteet 

3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 

 
Hyvät käytöstavat ja esiintymisvalmius ovat olennainen osa tanssiurheilua. 
Lapset ja nuoret ohjataan sisäistämään kohtelias, toiset huomioon ottava 
käytös ja sukupuolten välinen kunnioittava vuorovaikutus. Kilpailuissa ja 
esityksissä edustetaan seuraa kunniakkaasti. Vanhemmat sekä aikuiset 
tanssijat antavat hyvää esimerkkiä. Epäkohtiin ja huonoon käytökseen puu-
tutaan aktiivisesti ja kiusaamiselle seurassa on nollatoleranssi. Pyörätuoli-
tanssijat tuovat seuraan tärkeää tanssin monimuotoisuutta ja erilaisuuden 
huomioon ottamista.  

3.2 Urheilulliset tavoitteet 

• Seura tukee parejaan parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. 

• Seurassa on mahdollisimman paljon kilpailevia pareja, jotka edistyvät 
omien tavoitteidensa mukaisesti. 

• Seurassa on huippupareja, jotka kilpailevat kansallisella ja kansainväli-
sellä tasolla. 

• Fyysistä kuntoa harjoitetaan ohjaajien ja valmentajien ohjauksessa, 
sekä ryhmissä että oheisharjoituksissa. 

• Seurassa pidetään yllä vahvaa tanssiharrastusta tukevaa ohjausta ja 
valmennusta sekä myönteistä ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa ilmapiiriä, 
jotta kaikki viihtyvät ja pysyvät seurassa, jatkavat tanssiliikuntaharras-
tustaan sekä osallistuvat seuran talkoo- ja vapaaehtoistyöhön.   

3.3 Viihtyisän ilmapiirin tavoitteet 

• Seuran sisällä vallitsee positiivinen ilmapiiri, jossa jokainen tuntee it-
sensä hyväksytyksi ja tasavertaiseksi seuran jäseneksi. 

• Yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet ja niiden noudattaminen takaavat 
harjoitusrauhan sekä turvallisuuden ja viihtyvyyden salilla, harjoituspai-
koilla ja kilpailuissa.   

• Erilaiset seuran tapahtumat, joihin osallistutaan koko perheen voimin, 
luovat yhteishenkeä. 

• Avoin, aktiivinen, ajantasainen sekä kohdennettu tiedottaminen helpot-
taa vuorovaikutusta jäsenten kesken. 

• Kaikki tuovat oman työpanoksensa seuran talkoisiin voimiensa ja mah-
dollisuuksiensa mukaan. 

• Epäasialliselle käyttäytymiselle on nollatoleranssi. 

3.4 Terveellisiin elämäntapoihin ja etiikkaan liittyvät tavoitteet 

• Harjoituksissa ja yhteisissä teemakeskusteluissa painotetaan terveitä ja 
urheilullisia elintapoja ja reilun pelin henkeä. 

• Kaikki seuran nuorille suunnatut tilaisuudet ovat päihteettömiä 

• Lasten harjoitukset sijoitetaan alkuiltaan. 

• Lapsia ja nuoria informoidaan urheilevan nuoren monipuolisen liikun-
nan ja ravinnon sekä riittävän unen tarpeesta. 

• Jäseniä rohkaistaan kasvattamaan itseluottamusta ja ongelmatilan-
teissa käyttämään ratkaisukeskeistä ajattelua ja toimintatapaa. Seu-
rassa on nimetty vastuuhenkilö, jolle lapset ja nuoret voivat kertoa huo-
lensa.  



Päivitetty 11.12.2022/ Hallitus   Hyväksytty 
hallituksessa 
11.12.2022 

3.5 Taloudelliset ja hallinnolliset tavoitteet 

Seuran operatiivinen toiminta perustuu palkattomaan työhön. Seuran talou-
den perustan muodostavat jäsen-, harjoitus- ja salimaksut sekä avustukset. 
Toimintaan kerätään lisäksi varoja järjestämällä kilpailuja, valmennuslei-
rejä, tanssikursseja, tanssiesityksiä ja muuta vastaavaa toimintaa. Seura 
hakee vuosittain kaupungin tukea toiminnalleen. Saaduilla varoilla kustan-
netaan salivuokrat, ammattivalmennus, seuran taloudenhoito ja kirjanpito 
sekä muut toiminnan juoksevat kulut. Kehittämistoimintaan seura hakee 
mahdollisuuksien mukaan myös KKI -ja OKM -avustuksia. 

• Seura turvaa jäsenilleen omat salitilat ja hyvät harjoitusmahdollisuudet. 

• Seura organisoi ryhmille koulutetut ohjaajat ja valmentajat. 

• Seura tarjoaa kilpailijoille mahdollisuuden ammattivalmennukseen. 

• Seura huolehtii, että on riittävästi omia koulutettuja toimihenkilöitä. 

• Seura korvaa talkootyöntekijöille toiminnasta aiheutuvia kuluja. 

• Seuralla on hyvä ja toimiva hallitus ja hallinto-organisaatio. Sillä on kat-
tava ohjeistus ja seuranta toiminnalleen. 

 
Seuran talous on vakaalla pohjalla. Palkat, palkkiot ja km-korvaukset mak-
setaan Palkka.fi palvelun kautta. Palkoista perityt ennakonpidätykset ja 
työnantajamaksut tilitetään kuukausittain verottajalle. Seuralla on lakisää-
teiset vakuutukset. Veroilmoitus tehdään joka vuosi. Seuran toiminta on 
arvonlisäverotonta.  

4. Käytännön toimintaperiaatteet 

 

• Käytännön toimintaperiaatteet sovitaan hallituksen kokouksissa. Seu-
ralla on toimintajärjestelmä ja siihen liittyvä Seuratiedosto, johon on 
koottu kirjallisesti keskeiset toimintaa ohjaavat ohjeet ja toimintaperiaat-
teet. Seuralla on mm. taloussääntö, toimintaa arvioiva BSC -tavoitemit-
taristo, vuosikello ja turvallisuussuunnitelma.  

• Seuran toiminta tarjoaa lapsille iloista ja lapsen iän sekä taitotason mu-
kaista liikuntaa ja onnistumisen elämyksiä, junioreille tavoitteellista kil-
pailutoimintaa ja aikuisille mielekästä kilpailu- ja harrasteliikuntaa. 

• Käytännön tasolla on huomattu, että lasten ja nuorten viihtyvyyden, yh-
teishengen luomisen ja ylläpitämisen vuoksi leirien järjestäminen ja 
joukkuekilpailuihin osallistuminen on erityisen tärkeää. Yhteiset ja las-
ten/nuorten kanssa laaditut pelisäännöt ovat välttämättömät.  

• Valmennusta järjestetään riittävästi eri taitotasoille ja kilpailuissa kan-
nustetaan tasapuolisesti kaikkia omia pareja. 

• Lapset, vanhemmat ja valmentajat kuuntelevat toisiaan ja sopivat yh-
dessä lasta koskevista asioista. 

• Kilpailujärjestelyissä lapset osallistuvat talkootöihin aikuisten rinnalla 

• Seuraohjaajille, seuravalmentajille ja toimihenkilölle tarjotaan mahdolli-
suus säännöllisiin päivityskoulutuksiin seuran kustantamana, poislukien 
ammattivalmentajat. 

• Kaikki osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan yhteisiin tapahtumiin ja 
mm. kilpailujärjestelyihin. 

• Seurassa palkitaan henkilöitä, jotka edistävät seuran elinvoimaa. Seu-
rassa palkitaan myös arvokilpailuissa menestyjiä.  

• Seuralla on Ohjauksen ja valmennuksen linja, johon on koottu lasten ja 
nuorten tanssiliikunnan punainen lanka sekä sen keskeiset periaatteet 
ja toimintatavat.  
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5. Harjoituspaikat 

Tanssiurheiluseura Dance Flow:lla on vuokrattu tilat LIIKE ry:ltä, jotka on 
erotettu kolmeksi tanssisaliksi. Samassa yhteydessä, mutta omissa erilli-
sissä tiloissaan toimivat viisi budoseuraa sekä crossfit -sali. Tiloihin pääsee 
erityisjärjestelyin myös pt -tanssijat.  

 

6. Hallitus ja vastuuhenkilöiden roolit 
 
Tanssiurheiluseura Dance Flow:n hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan 
puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä. Hallituksen rinnalla toimii kaksi toimikuntaa ja 
lajivastaavat. Lisäksi toimintaa pyörittävät hallituksen ohjeistamana eri toi-
mialojen vastuuhenkilöt. Seuran säännöt ja tarkemmat hallitus- ja toimihen-
kilötiedot löytyvät seuran nettisivuilta. 
 

• Seuran säännöissä on kuvattu hallituksen tehtävät. 

• Aktiivi- ja avainhenkilöstö -toimintaohjeesta löytyvät eri toimintojen vas-
tuut ja näiden yhteystiedot.  

• Taloudenhoitaja hoitaa taloushallinnon. 

• Tiedotuksesta jäsenistölle vastaa nimetty henkilö sekä ryhmien ohjaa-
jat. Hallituksen kokouksista lähtee tiedote jäsenille MyClubin kautta. 
Tiedote on myös salin seinällä.  

• Kilpailuilmoittautumiset hoitaa keskitetysti nimetty henkilö. 

• Valmennusvastaavat organisoivat ammattivalmentajien ryhmät ja tunnit 

• Eri viikkoryhmille on omat vastuuhenkilönsä, jotka huolehtivat ryhmän 
tiedotuksesta ja valmennusten rahastuksesta. 

• Nuorisovastaavana toimii yläluokkien aktiivikilpailija ja toinen hänen 
vanhemmistaan, jotka voivat osallistua nuorten edustajina hallituksen 
kokouksiin. 

• Salivastaava kerää ryhmien ja tapahtumien ajankohdat kalenteriin, joka 
on nähtävissä netissä. Hän myös sopii tilapäisten vuokraajien kanssa 
salien käytöstä. 

• Esitysvastaava välittää esityspyyntöihin esiintyjät ja neuvottelee hinnat 

• Seuratutor on pisimpään seurassa mukana ollut valmentaja. Hän orga-
nisoi kilpatanssivalmennuksen suuret linjat, houkuttelee sopivia ehdok-
kaita koulutuksiin, etsii parittomiksi jääneille kykyjä vastaavaa toimintaa 
seurassa ja neuvoo kaikissa liittotason asioissa. Hänen asiantuntemus-
taan käytetään myös hyväksi, kun tarvitaan uusi sopiva pari kilpailijalle.  

7. Esitystoiminta 

Tanssiesityksiä tarjotaan erilaisiin tilaisuuksiin Musiikkikeskuksen näytök-
sistä perhejuhlien pienesiintymisiin. Esityksistä saadut tulot seura käyttää 
jäsenistön hyväksi etupäässä koulutus- ja valmennustoimintaan. 

8. Kilpailujen järjestäminen 

 
Dance Flow järjestää mahdollisuuksien mukaan tanssikilpailuja. Kuopio 
Tanssii ja Soi yhteistyönä järjestetään mm. PT -tanssikilpailut. Seura tekee 
uusia avauksia kehittääkseen kilpailutoimintaa omalla alueellaan ja valta-
kunnan tasolla.  
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9. Koulutus 
Dance Flow käyttää vain koulutettuja valmentajia ja ohjaajia lasten ja nuor-
ten sekä aikuisten ryhmien ohjaajina. Parit voivat sopia yksityistunneista 
seuran ohjaajien kanssa, jolloin he saavat henkilökohtaista palautetta tans-
sikehitykselleen. Seuralla on myös muita seuranta ja arviointikeinoja ja ne 
on koottu Ohjauksen ja valmennuksen linjaan.  
 
Seura vastaa ohjaajien eri lajien ideapäiville osallistumisesta aiheutuvista 
kuluista sekä Tason 1 yleisosien koulutuskustannuksista. Tämän jälkeen 
he voivat edetä omaa tahtiaan valmentajakoulutusputkessa.  
Ohjaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden on mahdollisuus osallistua seu-
ran kustantamana säännöllisiin päivityskoulutuksiin, poislukien ammattival-
mentajat ja heidän täydennyskoulutukset. 
 
Kilpailujen eri tehtäviin koulutetaan tarpeen mukaan toimihenkilöitä. 
 
Koska Dance Flow:n seuratutor on myös liiton kouluttaja, hän suunnittelee 
kaikkien koulutuspolut ja motivoi heitä jatkamaan toimintaansa seuran ri-
veissä. 

10. Ongelmien ratkaisu 

 
Ongelmat pyritään ratkaisemaan ennen kuin niistä tulee varsinaisia ongel-
mia. Jos hankaluuksia ilmenee, riita-asioita yritetään purkaa ensin lajikoh-
taisessa toimikunnassa ja sen esittämä ratkaisupäätös käsitellään sitten 
hallituksessa. Nuorten tasoryhmissä vastuuhenkilö pitää huolta järjestyk-
sestä ja tukee valmentajaa tarvittaessa kurinpidollisissa asioissa. Pienem-
pien lasten kohdalla käännytään seuratutorin puoleen, jolla on kokemusta 
ja arvovaltaa niin lasten ja lasten vanhempien kuin valmentajienkin keskuu-
dessa. Vaativia tilanteita varten seuralla on käytössä virallinen riita-asioi-
den ratkaisumalli.  
 
Mikäli seuran harjoituksissa tai tilaisuuksissa sattuu loukkaantumisia, Flow 
-salin kaapissa on saatavilla ajan tasalla pidetyt ensiapuvälineet. Kilpailui-
hin ja leireille nimetään ensiapuvastaava. Seuralla on turvallisuussuunni-
telma sekä ohjeet hätätapausten varalle. 
 
Seura kannustaa kaikkia kokeilemaan kilpailemista, mutta kilpaileminen on 
täysin vapaaehtoista. Kilpailuihin osallistumista harjoitellaan etukäteen. 
Ryhmässä keskustellaan kilpailuun liittyvistä tunteista; voitoista ja petty-
myksistä. Lapsille ei kerätä liian suuria paineita. Tärkeintä on yrittää kaik-
kensa ja nauttia kilpailemisesta. Onnistuneiden kilpailusuoritusten jälkeen 
onnitellaan kaikkia ja epäonnisia tuetaan pettymyksissä. 
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11. Tiedotus 

Sisäinen tiedotus välitetään jäsenille pääsääntöisesti MyClubin kautta. Kai-
kista hallituksen kokouksista jäsenet saa jäsentiedotteen. Viestintää teh-
dään myös kohdennetusti sähköpostilla ja WhatsAppin kautta. Ulkoinen 
tiedotus hoidetaan kotisivujen, somen, lehdistön ja radion kautta.  
 
Salilla on Seuratiedosto, jossa on hallituksen hyväksymät toimintaohjeet ja 
toimintaperiaatteet. Kansiossa on myös Aktiivi- ja avainhenkilöluettelo, teh-
tävät ja yhteystiedot. Salin seinällä on jäsentiedote hallituksen kokouksista 
sekä muita pysyväisohjeita. Ilmoitustaululla on viralliset tiedotteet, valmen-
nukset, koulutukset, kilpailut ja mainokset. Ryhmiltä saadaan kauden päät-
teeksi yleispalautteet ja palautelaatikkoon voi laittaa myös omia toivomuk-
siaan ja palautteita. Kaikki käsitellään hallituksen kokouksessa.  
 
Seuralla on kotisivut, joiden kautta tapahtuu mm. jäsenten ilmoittautumi-
nen. Etusivulla tiedotetaan ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Kiinteät tie-
dot on ryhmitelty lajeittain. Lapsia koskevat tiedotteet lähetetään aina kirjal-
lisesti kotiin. 
 
Syys- ja kevätkauden avajaisissa levitetään yleisölle tietoa tanssiurheilusta 
ja oman seuran tanssitarjonnasta.  

12. Seuran harjoitukset 

 
Kilpatanssin opetus etenee tasoryhmittäin. Ryhmät tarkistetaan puolivuosit-
tain. Alkeistasolla lapset ja aikuiset ovat omissa ryhmissään.  
D-luokasta eteenpäin ryhmiä voidaan yhdistellä. 
 
Uudet lapset aloittavat MuksuMix-ryhmässä, jossa tutustutaan kilpatanssin 
musiikkiin ja perusaskeliin. Lajiopetuksen ohessa leikitään, jumpataan, 
opetellaan rytmiikkaa, notkeutta ja kehonhuoltoa. Halutessaan lapset voi-
vat osallistua kilpailuissa jo kahden ja neljän tanssin MMX-luokkiin, vaik-
kapa tyttöpareilla. Harjoituksia on kerran viikossa. 
 
Kun sopiva pari on löytynyt, voi siirtyä Tanssitähti-ryhmään, jolla on tarjolla 
treenejä kaksi kertaa viikossa. Monipuolisen jatkuvan harjoittelun lisäksi 
opetellaan pienet koreografiat joka tanssiin. Myös tässä sarjassa voi aloit-
taa kilpailemisen kahden tai neljän tanssin TT-luokassa.  
 
MMX ja TT ovat lasten katselmusluokkia. Kaikki saavat palkinnon eikä lap-
sia sijoiteta paremmuusjärjestykseen. Lapsia rohkaistaan kokeilemaan 
myös muita urheilulajeja ja tehdään yhdessä vierailuja muiden taitolajien 
harjoituksiin. 
 
Varsinainen kilpaileminen aloitetaan E-luokassa kuudella tanssilla. Siinä on 
jo oikeat koreografiat, joita harjoitellaan 2-3 kertaa viikossa. E-ryhmäläiset 
voivat ottaa osaa ammattivalmentajien ryhmätunneille noin kerran kuussa. 
 
D-ryhmässä harjoittelevat parit ovat jo valinneet kilpatanssin omaksi lajik-
seen. Pareille on yhteiset ammattivalmentajien ryhmätunnit 2 kertaa 
kuussa ja parit ottavat omatoimisesti yksityistunteja valitsemiltaan valmen-
tajilta. Rohkeimmat osallistuvat lisäksi lajikohtaisiin practise-harjoituksiin ja 
viikonloppuleireihin. 
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A-C ryhmässä harjoittelevat juniorit, nuoriso ja aikuiset yhdessä. Kaikki pa-
rit kilpailevat aktiivisesti kansallisella tasolla ja osa tähtää ikäsarjansa kan-
salliselle ja kansainväliselle huipulle. A-C ryhmälle on viikottain sekä laji-
kohtaiset ammattivalmentajien ryhmät, että ohjatut practiseharjoitukset. 
Viikkoryhmien lisäksi tarjolla on noin kerran kuussa latinalaistanssien am-
mattivalmennusviikonloppuja, 1-2 kertaa vuodessa leirejä ja jatkuvasti 
mahdollisuus ottaa ammattilaisilta yksityisvalmennusta. 
 
Taloudellisen tilanteen mukaan kutsutaan salille vierailevia valmentajia 
alansa huipulta. Parit osallistuvat myös lajileireille muualla Suomessa. 
Omatoimiseen treenaamiseen on varattu riittävästi vapaaharjoitteluaikaa. 
 
 
 
Seuratanssin ja rock´n´swing-tanssien viikkoryhmien harjoituksista ja ulko-
puolisten valmentajien käytöstä sopivat lajien ohjaajat yhdessä.  
Näiden lajien lyhytkursseja ja yhteisiä tanssimatkoja järjestetään 2-6  
kertaa vuodessa. Harrastajia kannustetaan osallistumaan oman lajinsa kil-
pailuihin ja ko. kilpapareille järjestetään säännöllistä valmennusta. Aktii-
veista kootut toimikunnat osallistuvat valmennusten ja erilaisten tapahtu-
mien toteuttamiseen yli lajirajojen. 

 
Ajantasainen tieto kausi- ja ryhmätarjonnasta sekä maksuista löytyy seuran 
kotisivuilta www.danceflow.fi . 

13. Pelisäännöt 

Seurassa on tehty lasten ja nuorten viikkoryhmille sisäiset pelisäännöt, 
jotka tarkistetaan aina kauden alussa. Sovituista asioista annetaan kopio 
jokaiselle lapselle ja ne laitetaan näkyviin nettiin sekä oman harjoitussalin 
seinälle. Palaute sääntöjen toimivuudesta pyydetään aina kauden lopussa. 
Kaikille tarkoitetut salisäännöt ovat nähtävissä infotaululla salissa.  
 
Jokaisen seuran jäsenen tulee noudattaa pelisääntöjä, joilla taataan kaikille 
yhtäläiset oikeudet harjoitteluun ja seuratoimintaan. 
 
Valmentajat keskittyvät palautteen antamiseen positiivisella tavalla ja las-
ten kohdalla ulottavat sen myös lapsen kotijoukkoihin. Näin tuetaan kasva-
tuksellisten tavoitteiden toteutumista ja yhteistyötä seuran ja kodin välillä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danceflow.fi/
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14. Palkitseminen 

Yleisin jäsenten palkitsemismuoto on tarjota tanssiin liittyvää koulutusta tai 
vapaata osallistumismahdollisuutta johonkin ryhmään. Kilpailujen talkootöi-
hin osallistuvat saavat vapaalippuja perheelleen ja tuttavilleen. 
 
Lapsille järjestetään omat pikkujoulut ja kevätkauden päätösjuhla, joissa 
kisataan yhdessä ja pistetään pöytä koreaksi. Keväällä arvotaan harjoituk-
sissa käyneiden lasten kesken tytölle ja pojalle Fair Play-pokaalit, jotka voi 
voittaa vain kerran. Tapahtumien ohjelman suunnittelee seuratutor. 
 
RS- ja seuratanssien ryhmille järjestetään joko omalla salilla tai jossain 
tanssipaikassa aina kauden päättäjäistanssit, joissa harjoittelijat pääsevät 
testaamaan opittuja taitoja ja tutustumaan kanssaharrastajiinsa. Näissä ti-
laisuuksissa voidaan myös palkita aktiiviharrastajia, järjestää leikkimielisiä 
kilpailuja ja tanssiesityksiä. Tarjoilut hoidetaan nyyttikestiperiaatteella seu-
ran ja harrastajien kesken. 
 
Seura palkitsee myös arvokilpailuissa hyvin menestyneet parit.  
 

Talkootöissä kunnostautuneita aikuisia jäseniä muistetaan aika ajoin diplo-
milla ja pienellä lahjalla. Talkooväen palkitseminen kirjataan myös tapahtu-
mien/kilpailuihin budjettivarauksiin.  

Lapsilla on Fair Play-pokaali. 

 
 

15. Suhde yhteistyökumppaneihin 

 
Omat salit tarjoavat oivan tilaisuuden yhteistyöhön eri yhteisöjen kanssa. 
Tarjoamalla harjoitus- tai koulutustilat sekä mahdollisuuden yhteisesityksiin 
luodaan hedelmällinen kanssakäyminen yhteistyö-kumppaneiden kesken. 
 
Yhteistyökumppaneitamme ovat: 

• Suomen Tanssiurheiluliitto järjestää Dance Flow saleilla koulutuksia 

• Kuopio Tanssii ja Soi ry 

• Pohjois-Savon Liikunta ry (koulutus ja alueellinen yhteistyö) 

• Itäisen alueen tanssikeskus 

• Koillis-Savon Tanssijat ry, Kaavi 

• Dancing Foxes ry, Varkaus 

• Liikunta- ja Kamppailukeskus LIIKE ry 

• Pyörätuolitanssiliitto, PYTLI 
 

Dance Flow on tehnyt sopimukset useiden eri liikunta- ja kulttuurisetelien 
tuottajien kanssa: 

• Maksuvälineenä käy e-passi, Smartum Oy:n liikunta- ja kulttuurisetelit 
ja Luottokunnan virikesetelit, RJ-Kuntoiluseteli Oy:n  

      Tyky-Kuntosetelit. 
 
 


