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Vuosikertomus	  vuodelta	  2013	  
	  
YLEISTÄ	  
	  
Tanssiseura	  PoKaTa	  perustettiin	  6.6.2013	  edistämään	  seuratanssin	  harrastamista	  
Pohjois-‐Karjalassa.	  Perustamiskirjan	  allekirjoitti	  19	  jäsentä.	  Yhdistysrekisteriin	  
Tanssiseura	  PoKaTa	  ry	  merkittiin	  19.7.2013	  rekisterinumerolla	  210.650.	  	  
	  
Ensimmäistä	  toimintavuotta	  on	  leimannut	  aktiivinen	  suunnittelu-‐	  ja	  kehitystyö,	  joka	  
aloitettiin	  jo	  maaliskuussa.	  Perustamiskokouksen	  jälkeen	  PoKaTan	  toiminta	  käynnistyi	  
ripeästi:	  seura	  liittyi	  Facebookiin	  heti	  perustamisen	  jälkeen	  ja	  kotisivut	  www.pokata.fi	  	  
julkaistiin	  kesäkuun	  lopussa.	  Kotisivuilla	  olleen	  sähköisen	  liittymislomakkeen	  avulla	  
seuraan	  liittyi	  noin	  viisikymmentä	  jäsentä	  jo	  ennen	  viikkokurssien	  käynnistymistä	  2.9.	  	  	  
	  
Vuoden	  2013	  lopussa	  seurassa	  oli	  136	  jäsentä.	  Lisäksi	  kursseilla	  käytiin	  kertamaksuilla	  
noin	  350	  kertaa.	  Uudelle	  tanssiseuralle	  oli	  alueella	  selvästi	  tarvetta	  ja	  säännöissä	  
mainitut	  tavoitteet	  saavutettiin	  ja	  jopa	  ylitettiin.	  Siihen	  on	  varmasti	  vaikuttanut	  
talkoolaisten	  ja	  vastuuhenkilöiden	  iso	  työpanos	  ’Rakkaudesta	  Tanssiin’.	  
	  
JÄSENYYS	  JA	  TALOUS	  
	  
Vuoden	  2013	  lopussa	  jäseniä	  oli	  136.	  Syksyn	  jäsenmaksun	  suuruus	  oli	  60	  €.	  Seuralla	  on	  
käytössä	  	  FloMembers	  jäsenrekisteri,	  jonka	  avulla	  hoidetaan	  mm.	  jäsenmaksujen	  
laskutus	  sekä	  sähköpostien	  lähettäminen	  jäsenistölle.	  Merkittävimmät	  	  tulolähteet	  
jäsenmaksujen	  lisäksi	  olivat	  kertamaksut	  sekä	  kurssimaksut	  Wanhan	  Tangon	  kurssista.	  	  
	  
HALLINTO	  JA	  KOKOUKSET	  
	  
Seuran	  hallitus	  valittiin	  perustavassa	  kokouksessa	  6.6.2013.	  Jäseniä	  hallitukseen	  
valittiin	  sääntöjen	  sallima	  maksimimäärä,	  puheenjohtaja	  sekä	  8	  varsinaista	  ja	  6	  
varajäsentä:	  	  
	  
Saarelainen	  Kaija	   	   puheenjohtaja	  
Huohvanainen	  Eeva-‐Riitta	   rahastonhoitaja/kirjanpitäjä/jäsenvastaava	  
Leskinen	  Leena	   	   sihteeri	  
Ryynänen	  Otto	   	   varapuheenjohtaja	  
Mutanen	  Heidi	  
Mujunen	  Pentti	  
Oinonen	  Osmo	  
Vatanen	  Erkki	  
Väisänen	  Vesa	   	  
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Varajäsenet	  
Kempas	  Auli,	  Koivisto	  Riitta,	  Marjola	  Tuija,	  Mujunen	  Maija,	  Ryynänen	  Eija,	  Vuorinen	  
Jukka	  
	  
Hallitus	  on	  kokoontunut	  syyskauden	  aikana	  15	  kertaa.	  
	  
Eeva-‐Riitta	  Huohvanainen	  erosi	  hallituksesta	  30.10.2013.	  Sen	  jälkeen	  
rahastonhoitajana	  toimivat	  Eija	  ja	  Otto	  Ryynänen,	  jäsenvastaavana	  Jukka	  Vuorinen	  ja	  
kirjanpidon	  hoiti	  Tilitaito	  Mastola	  ky.	  Toiminnantarkastaja	  Juha	  Partanen	  teki	  
väliaikaisen	  toiminnantarkastuksen	  20.11.2013.	  
	  
Uusi	  hallitus	  valitaan	  yhdistyksen	  sääntömääräisessä	  vuosikokouksessa,	  joka	  pidetään	  
hallituksen	  määräämänä	  päivänä	  tammi-‐toukokuussa.	  	  

	  
	  
TOIMINTA	  
	  
Viikkokurssit	  
Säännöllisiä	  tanssikursseja	  järjestettiin	  syys-‐marraskuussa	  	  9	  tuntia	  viikossa.	  
Opetettavat	  tasot	  olivat	  alkeet,	  alkeisjatko,	  jatko	  sekä	  edistyneet	  ja	  kisaryhmä.	  Lisäksi	  
opetettiin	  parilattareiden	  alkeita.	  Opetukseen	  osallistui	  keskimäärin	  215	  henkilöä	  
viikossa.	  Harjoitustiloina	  olivat	  Sokos	  Hotel	  Kimmel,	  Joensuun	  Lyseon	  lukio	  (syyskuun	  
tunnit	  Ylämyllyn	  koululla)	  sekä	  Kulhon	  koulu.	  
	  
Ohjaajat	  
Viikkokursseja	  ohjasivat	  Auli	  Kempas,	  Pekka	  Koponen,	  Päivi	  Korsikko,	  Jari	  Lindblad,	  
Osmo	  Oinonen,	  Tuija	  Marjola,	  Ilpo	  Räsänen	  ja	  Ilona	  Suojama.	  	  
	  
Muut	  kurssit	  ja	  esiintymiset	  
Sokos	  Hotel	  Kimmelissä	  pidettiin	  Wanhan	  Tangon	  kurssi	  	  13.10.	  (ohjaajana	  Juhani	  
Tahvanainen)	  sekä	  miehille	  tarkoitettu	  maksuton	  alkeiskurssi	  28.10.	  (ohjaajana	  Osmo	  
Oinonen).	  PoKaTalaiset	  olivat	  kesän	  aikana	  kahdesti	  Joensuun	  torilavalla	  Karjalan	  
Karaoke	  Klubin	  taustatanssijoina.	  Seura	  järjesti	  myös	  4H-‐yhdistykselle	  tilaustunnin.	  
Sokos	  Hotel	  Kimmelissä	  järjestettiin	  avajaistanssit	  27.8.	  ja	  pikkujoulutanssit	  26.11.	  
Molemmissa	  tansseissa	  musiikista	  vastasi	  Juhani	  Hirvonen	  ja	  Yöntanssittajat.	  
	  
Kilpailutoiminta	  
PoKaTassa	  toimii	  aktiivinen	  kisaryhmä,	  joka	  osallistui	  Suomen	  Lavatanssi	  Cupin	  	  
http://www.suomenlavatanssicup.com/	  kilpailuihin	  3.8.,	  21.9.	  ja	  9.11.2013.	  Ryhmää	  
valmensivat	  seuratanssinopettajat	  Jari	  Lindblad	  ja	  Osmo	  Oinonen.	  Harjoitukset	  olivat	  
sunnuntaisin	  Sokos	  Hotel	  Kimmelissä.	  
	  
Oheistuotteet	  
Seuran	  logolla	  varustettuja	  t-‐paitoja	  hankittiin	  näkyvyyden	  ja	  yhtenäisyyden	  
lisäämiseksi.	  Paitoja	  ostivat	  pääasiassa	  hallituksen	  jäsenet,	  ohjaajat	  ja	  talkoolaiset.	  
Suomalainen	  Tango	  100v	  juhlalevyn	  takakanteen	  ostettiin	  seuran	  logomainos.	  
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Jäsenyydet	  ja	  osallistumiset	  
Yhdistys	  liittyi	  elokuussa	  Suomen	  Seuratanssiliitto	  SUSEL	  ry:n	  jäseneksi.	  SUSELin	  kanssa	  
tehtiin	  myös	  Teosto-‐	  ja	  Gramex	  -‐sopimukset.	  SUSELin	  syyskokouksessa	  9.11.2013	  
PoKaTan	  edustajana	  oli	  Jukka	  Vuorinen.	  PoKaTan	  jäsenet	  ovat	  oikeutettuja	  SUSELin	  
valtakunnallisiin	  etuihin.	  
	  
	  
TIEDOTUS	  
	  
Seuran	  perustamisen	  jälkeen	  toiminnasta	  tiedotettiin	  monipuolisesti	  jäsenten	  
hankkimiseksi	  sekä	  tunnettuuden	  lisäämiseksi:	  Facebook-‐sivu	  
www.facebook.com/pokatary	  	  	  avattiin	  9.6.	  ja	  kotisivut	  www.pokata.fi	  	  julkaistiin	  28.6.	  
PoKaTa	  esiintyi	  kesän	  aikana	  kahdesti	  Joensuun	  torilavalla	  Karjalan	  Karaoke	  Klubin	  
taustatanssijoina.	  Toiminnasta	  tiedotettiin	  lisäksi	  mainoksin	  sekä	  jaettavien	  esitteiden	  
avulla	  mm.	  Joensuun	  Tanssiviikolla,	  lähistön	  tanssilavoilla	  sekä	  kauppojen	  
ilmoitustauluilla.	  Seura	  saikin	  runsaasti	  näkyvyyttä	  julkisen	  median	  kautta	  
menovinkkeinä	  sekä	  lehtijuttuina	  ja	  radiohaastatteluina	  (Karjalainen,	  Karjalan	  Heili,	  
Viikko	  Pohjois-‐Karjala,	  YLE	  Pohjois-‐Karjalan	  Radio	  ja	  Radio	  Rex).	  Linkkejä	  näihin	  on	  
PoKaTan	  kotisivulla	  http://www.pokata.fi/mediassa/.	  Kurssien	  alkaessa	  julkaistiin	  myös	  
maksulliset	  ilmoitukset	  Karjalaisessa	  ja	  Karjalan	  Heilissä.	  Seuran	  tärkein	  
yhteistyökumppani	  Sokos	  Hotel	  Kimmel	  on	  mainostanut	  näkyvästi	  yhteistyötä	  PoKaTan	  
kanssa.	  
	  
Jäsenten	  tiedottamisessa	  on	  kotisivujen	  ja	  Facebookin	  lisäksi	  käytetty	  sähköpostia.	  
FloMembers	  jäsenrekisterin	  kautta	  saadaan	  lähetettyä	  melkein	  kaikille	  jäsenille	  
tiedotteita	  ryhmäsähköposteina.	  Muutamilta	  sähköpostiosoite	  puuttuu,	  ja	  heille	  on	  
lähetetty	  tavallista	  postia.	  Kurssipalautteita	  on	  kerätty	  sekä	  harjoitusten	  yhteydessä	  
jaettavilla	  lomakkeilla	  että	  www-‐sivuilla	  olevan	  palautelomakkeen	  avulla.	  	  
	  
Hallituksen	  sisäisessä	  tiedottamisessa	  on	  käytetty	  sekä	  sähköpostia	  että	  suljettua	  
Facebook-‐ryhmää.	  Samoin	  on	  hoidettu	  ohjaajien	  tiedottaminen.	  Puheenjohtajalla	  on	  
käytössään	  seuran	  gsm-‐liittymä.	  	  
	  
Tanssiseura	  PoKaTan	  kotisivuilta	  on	  saatavissa	  sekä	  pysyvää	  tietoa	  seurasta	  
(liittyminen,	  säännöt,	  toimihenkilöt)	  että	  kurssitiedot,	  tapahtumakalenteri	  ja	  
tiedotteita.	  Facebook	  –sivun	  kautta	  tiedotetaan	  aktiivisesti	  seuran	  tapahtumista.	  
Seuran	  toimintaa	  esitellään	  myös	  	  YouTube-‐kanavalla	  
www.youtube.com/user/pokatary.	  	  
	  


