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1. TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS 

 
Tanssiurheiluseura Rolling ry (tästä eteenpäin Rolling) on perustettu Vaasassa 1981. 
Seura kuuluu Suomen Tanssiurheiluliittoon ja Suomen Seuratanssiliittoon. 
 
Rollingin toimintalinja kuvaa seuran toiminnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut.  
 
Toimintalinjassa on esitelty lyhyesti ne periaatteet, joita käytetään seuran toiminnassa, sen 
laadun varmistamisessa ja kehittämisessä sekä toiminnasta tiedottamisen ja uusien 
jäsenten perehdyttämisessä.  
 
Toimintalinjan sisältöä päivitetään säännöllisesti. Toimintalinjaa, sen sisältöä, tärkeyttä ja 
seuran jäsenten vaikutusmahdollisuuksia siihen esitellään ja siitä tiedotetaan jatkuvasti. 
 
Tämän toimintalinjan sisällöstä, päivityksestä ja uusien versioiden jakelusta vastaa 
Rollingin johtokunta. Muutosten sisällöstä voidaan keskustella etukäteen esim. 
ohjaajapalavereissa tai muissa erikseen sovituissa keskustelutilaisuuksissa. Toimintalinjan 
muutokset ja uuden version käyttöönoton hyväksyy seuran johtokunta, joka tiedottaa 
jäsenilleen uuden version käyttöönotosta. Jokaista seuran jäsentä ja toimijaa 
kannustetaan tutustumaan toimintalinjan sisältöön ja toimimaan siinä esitettyjen 
pelisääntöjen mukaisesti. Seuran jäsenet voivat ehdottaa johtokunnalle muutoksia 
toimintalinjaan kuten kaikkiin muihinkin seuran toimintaa ohjaaviin ja sääteleviin 
dokumentteihin. 
 
Tämä toimintalinja on vapaasti kopioitavissa ja levitettävissä. 
 
 
 
 
 
 
 

2. VISIO JA MISSIO 

 
Rollingin tavoitteena on olla Pohjanmaan alueella tunnistettu tanssiseura ja 
tanssiharrastuksen tarjoaja niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. 
 
Tarjoamme mahdollisuuden eri tanssilajien monipuoliseen harrastamiseen. Rolling 
mahdollistaa ja tukee toiminnallaan niin yksilön kun ryhmienkin harrastamisen eri tasoilla 
aina tanssiin tutustumisesta tavoitteelliseen tanssin harrastamiseen. 
 
Toimintaamme on helppo tulla mukaan ja kannustamme kaikkia toteuttamaan omia 
tanssillisia visioitaan. Jäsenmäärämme kasvaa ja toimintamme laajenee kattamaan 
useampia lajeja ja harjoitusmuotoja sekä kohderyhmiä. 
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3. EETTISET LINJAUKSET 

 
Rollingin arvopohjana on reilu peli. Seuramme pyrkii yhä parempaan, innostavampaan ja 
yhä enemmän yhteisöllisyyttä rakentavaan johtamis- ja toimintakulttuuriin. Pyrimme 
parhaamme mukaan tunnistamaan toimintaympäristömme tarpeet ja noudatamme 
kaikessa toiminnassamme yhdistystoiminnan pelisääntöjä. Rollingin eettiset linjaukset ja 
kasvatukselliset näkökulmat ovat mukana seuran toiminnassa kaikilla tasoilla, minkä 
lisäksi lasten ja nuorten ryhmillä on sovitut pelisäännöt. 
 
Tasa-arvoisuus ja tasapuolinen osallistumismahdollisuus 
 
Rollingin toiminnassa noudatetaan tasapuolisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatetta. 
Pyritään siihen, että jokainen seurassa mukana oleva lapsi ja nuori tai aikuinen tuntee 
olevansa tärkeä ja hänet huomioidaan yksilönä seurassa ja innostetaan nauttimaan 
liikkumisesta. Kaikille seuran jäsenille, ikään tai sukupuoleen tai kykyihin katsomatta, 
tarjotaan mahdollisuus osallistua, harrastaa, harjoitella, kehittyä ja kilpailla omalla 
tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti. Myös vanhempia, huoltajia ja muita 
kiinnostuneita kannustetaan yhtäläisesti osallistumaan seuran toimintaan 
mahdollisuuksiensa mukaan ja kehittämään itseään riippumatta siitä ryhmästä, jossa he tai 
heidän lapsensa tanssivat tai tavoitteista, joita he harrastukselleen asettavat. 
 
Ilo, mielihyvä, kannustaminen ja kuunteleminen, kaikki yhdessä pelisääntöjä 
noudattaen 
 
Seuran toiminnassa pyritään siihen, että se tuottaisi iloa ja mielihyvää harrastajille ja 
toiminnassa mukana oleville. Kaikkia kuunnellaan ja huomioidaan sekä kannustetaan ilon 
kautta reiluun ja hyvään käytökseen sekä seuran sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa. 
Toiminnassa noudatetaan yhdessä luotuja pelisääntöjä. 
 
Terveellisyys ja antidoping 
 
Rolling pyrkii monipuolisesti edistämään ruumiin ja mielen terveyttä sekä dopingin 
vastustusta kaikessa toiminnassaan. 
Jo seuran säännöissä otetaan kantaa urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta 
toiminnasta ja määrätään, että seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevaa Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja 
Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean 
antidopingsäännöstöjä. 
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4. TOIMINNAN TAVOITTEET 

 
Rolling edustaa alueellaan tanssiurheilua ja tanssin harrastusta kaikille sopivana liikunnan, 
musiikin, ilmaisun ja kulttuurin yhdistävänä kestävänä toimintana. 

Seuran tavoitteet ovat perusta yhteiselle toiminnalle ja yhdessä onnistumiselle. 

 Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet 

Seuramme tavoitteena on luoda kaikille toiminnassa mukana oleville turvallinen ja avoin 
ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumisia tanssin ja tanssiurheilun 
parissa. Jokaisella on oikeus saada ja antaa kannustusta, ja tavoitteenamme onkin 
kannustaa kaikkia saamaan mahdollisimman positiivisia kokemuksia toimintamme 
piirissä. Yksilön arvostaminen ei ole riippuvainen kilpailumenestyksestä tai voittamisesta. 

Avoin keskustelu ja avoin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ovat edellytyksiä hyvälle 
ilmapiirille ja yhteishengelle. 
 
Tärkeä osa yhteishengen luontia on yhteisten tapahtumien järjestäminen. 
Tavoitteena on saada koko perhe mukaan seuran toimintaan. 
 

 Kasvatukselliset tavoitteet 

Tavoitteenamme on myös kasvattaa vastuullisia nuoria ja aikuisia, jotka ovat avoimia ja 
suvaitsevaisia ottamaan vastaan uusia virikkeitä ja omalta osaltaan myös kannustamaan 
muita. Toiminnassa noudatetaan hyviä käytöstapoja. On tärkeää, että lapset ja muutkin 
ovat itse luomassa omia sääntöjään, jotta kaikki ymmärtävät ja sisäistävät sääntöjen 
perustan. Tavoitteena on toimia yhdessä luotujen pelisääntöjen mukaisesti. Tärkeä 
käytännöllinen osa kasvatuksellisia tavoitteita sisältyy myös yhdessä sovittuihin 
salisääntöihin, joista on kerrottu tarkemmin omassa kohdassaan jäljempänä. 

Kasvatuksellisena tavoitteena on myös lasten ja nuorten yhteisöllinen tukeminen ja 
mukanaolo niin pettymysten ja epäonnistumisten kuin myös ilon ja onnistumisten hetkinä. 

Käytännön toiminnassa pyrimme siihen, että lapset ja nuoret oppisivat luontevasti 
suhtautumaan toisiinsa sukupuolesta ja erilaisista tavoista riippumatta. Yhteisten 
päätösten tekeminen ja niiden noudattaminen edellyttää joustavuutta myös perheiltä. 

 Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet 

Tavoitteenamme on luoda lapsille tanssillisesta liikunnasta koko elämän kestävä hyvä 
harrastus, joka tuottaa iloa ja mielihyvää. Noudatamme toiminnassamme terveellisiä ja 
kestäviä elämäntapoja ja pyrimme siihen, että toiminnassamme mukana olevat 
vanhemmat ja aikuiset toimivat tässäkin suhteessa esimerkillisesti. 

Lapsille ja nuorille annamme tietoa ja painotamme monipuolisen liikunnan, terveellisen 
ravinnon ja riittävän levon merkitystä suorituskyvylle ja kehitykselle. 
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 Urheilulliset tavoitteet 

Urheilullisissa tavoitteissa etusijalla on itsensä voittaminen ja omien tavoitteiden 
luominen. Rollingin ryhmien ja tanssijoiden tanssillista ja liikunnallista ohjausta ja 
valmennusta kehitetään jatkuvasti yhä paremmin vastaamaan eri tasoisten harrastajien 
tarpeita. 

Tanssijat voivat täysin vapaasti valita osallistuvatko he kilpailutoimintaan vai eivät. 
Laadukkaan valmennuksen sekä seuran tuen puitteissa kaikilla on mahdollisuus edetä 
omien tavoitteidensa mukaisesti. 
 
Harjoittelussa ja valmennuksessa otetaan huomioon tanssijoiden fyysiset ja psyykkiset 
kehitysvaiheet. Pyrkimyksenä on kehittää jokaista kokonaisvaltaisesti niin fyysisellä, 
psyykkisellä kuin emotionaalisellakin osa-alueella. Harjoittelun ja valmennuksen on oltava 
suunnitelmallista ja yksilön taidot ja tarpeet huomioonottavaa sekä mahdollisimman 
monipuolista. Harjoittelussa pyritään hyödyntämään myös muita liikunta-, esittämis- ja 
taidelajeja. Ohjauksen suunnittelussa otetaan huomioon tanssijoiden ikä ja taitotaso sekä 
tavoitteet. 
 
Rollingin tavoitteena on myös järjestää tarvittavaa tiedotusta ja koulutusta 
vanhemmille, huoltajille, seuran toimihenkilöille sekä jäsenille käytännön asioista, 
esimerkiksi musiikista ja rytmiikasta, välineistä ja tarvikkeista, kampauksista, 
meikkauksesta, ilmaisutaidosta ja esiintymisestä jne. 

 Yhteistyötavoitteet 

 
Rolling pyrkii toimimaan hyvässä yhteistyössä kuntien ja muun julkisen sektorin, muiden 
liikunta- ja harrastusryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa esimerkiksi järjestämällä 
yhteistä toimintaa, tarjoamalla esiintymisiä, näytöksiä, lyhyitä tanssikursseja sekä 
muutenkin osallistumaan mahdollisimman laajalla rintamalla myös muiden tahojen 
järjestämiin tapahtumiin. Seura tekee lisäksi yhteistyötä muiden tanssiseurojen kanssa. 

 Eettiset tavoitteet 

 
Eettisiä tavoitteita sisältyy kaikkiin edellä esitettyihin tavoitteisiin. 
 
Yhtenä keskeisenä tavoitteena on taata kaikille lapsille, nuorille, aikuisille ja heidän 
taustajoukoilleen tasa-arvoinen kohtelu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on 
mahdollisuus osallistua seuran toimintaan tasapuolisesti ikään, sukupuoleen tai 
taitotasoon katsomatta. Seura kannustaa ja tukee kaikkia jäseniään omissa tavoitteissaan, 
tähtäsivät ne sitten peruskunnon ylläpitämiseen, harrastustoimintaan tai taitotason 
kehittymiseen ja sitä kautta kilpailumenestykseen sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä 
unohtamatta. 
 

 Taloudelliset tavoitteet 

 
Rolling on voittoa tavoittelematon yhdistys. Seuran toiminnassa pyritään 
taloudellisuuteen ja edullisuuteen niin, että osallistumismahdollisuus olisi 
tasapuolista myös tulotasosta riippumatta.  
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5. SEURAN ORGANISAATIO 

 

 Johtokunta 

 
Rollingin johtokunta vastaa seuran toiminnasta ja taloudesta. Johtokunta kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkuukausia. 
Kaikki jäsenten aloitteet osoitetaan johtokunnalle ja ne käsitellään seuraavassa 
mahdollisessa kokouksessa. Päätöksistä ilmoitetaan aloitteen tekijälle erikseen. 
 

 Toimihenkilöt, jaostot ja työryhmät 

 
Rollingin toimihenkilöt ovat toiminnan kannalta erittäin tärkeitä käytännön asioiden hoitajia. 
Seuran toimihenkilöihin kuuluvat mm. taloudenhoitaja, nuorisovastaava ja jaostovastaavat. 
Johtokunta voi nimittää myös muita toimihenkilöitä tai tehtäväkohtaisia työryhmiä tarpeen 
mukaan.  
 
Johtokunnan lisäksi seurassa toimii Kilpatanssijaosto, Lavatanssijaosto ja 
Soolotanssijaosto (ml. lasten ryhmät), joiden jaosvastaavat valitaan johtokunnan 
kokouksessa.  
 
Jaostojen-, johtokunnan - ja vuosikokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka ovat julkisia 
asiakirjoja. Kuka tahansa jäsen on oikeutettu lukemaan pöytäkirjat ja ryhtymään 
halutessaan toimenpiteisiin kokouksissa päätettyjen asioiden johdosta. 
 

 Seuran muut toimijat ja talkootyö 

 
Johtokunnan ja toimihenkilöiden lisäksi seuran toiminnassa on mukana useita muitakin 
aktiivisia toimijoita. Näitä ovat muun muassa useat seuraohjaajat ja apuohjaajat, 
valmentajat ja esimerkiksi valmentajien matkoista ja ylläpidosta huolehtivat henkilöt, 
kilpailuvastaavat, tuloslaskijat, musiikinsoittajat jne.  Seuratoiminnasta kiinnostuneille 
voidaan etsiä hyvinkin pieni omaa mielenkiintoa ja resursseja vastaava vastuualueensa.  
 
Kaikkien Rollingin jäsenten mukana oleminen, osallistuminen ja auttaminen on erittäin 
arvokasta ja tervetullutta esimerkiksi seuramme järjestämien tapahtumien, varainkeruun ja 
muiden talkootöiden yhteydessä. 
 

 Kiittäminen ja palkitseminen 

 
Rolling kiittää ja palkitsee tanssijoita ja muita aktiivisesti seuran toiminnassa mukana 
olevia joulujuhlassa ja kevätjuhlassa. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan kaikki seuran 
toiminnassa mukana olevat sekä myös muuta yleisöä, varsinkin kun samassa yhteydessä 
järjestetään tanssinäytöksiä. Rolling jakaa vuosittain kiertopalkintoja tanssijoille 
kannustamaan osaltaan aktiivista harrastamista. 
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6. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT 

 Yleistä 

 
Rollingin käytännön toiminta on pääasiassa tanssiharjoitusryhmien ja tanssijoiden 
harrastusedellytysten luontia, mahdollistamista ja toteuttamista.  
 
Rolling huolehtii mm.  

• säännöllisten ja satunnaisten salivuorojen varauksista,  

• harrastusmahdollisuuksien markkinoinnista,  

• ohjaajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja korvauksista, 

• musiikista, soittimista ja äänentoistosta, 

• kilpailutoiminnan järjestämisestä, 

• salien ylläpidosta, 

• monista muista käytännön asioista 
 

 Harrastusryhmät 

 
Rollingin piirissä voi harrastaa monenlaisia tansseja. Seurassa otetaan myös mielellään 
vastaan ja ollaan valmiita kokeilemaan uusia ideoita myös sellaisista tanssilajeista, jotka 
eivät vielä kuulu seuran valikoimaan. Tarjottavien tanssin harrastusryhmien valikoimaa 
rajoittaa käytännössä vain ohjaajien ja valmentajien saatavuus ja kysyntä.  
 
Ajankohtainen tieto kulloinkin tarjolla olevista harrasteryhmistä löytyy seuran nettisivuilta ja 
myClub-palvelussa. 
 

 Muut tanssi- ja liikuntamuodot 

 
Seuramme osallistuu mielellään myös muunlaiseen liikunta- ja harrastustoimintaan sekä 
itsenäisesti että yhdessä muiden tarjoajien kanssa tarjoamalla tanssillisen liikunnan 
ohjausta ja mahdollisuuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi perheliikuntatapahtumien 
järjestäminen, kuntoliikunta, työpaikkaliikunta, työkyvyn ylläpito- ja Kunnossa Kaiken Ikää 
eli KKI -toiminta. 
 

 Harjoittelu 

 
Harrasteryhmissä harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti kerran viikossa koulutetun ohjaajan 
johdolla. Tämän lisäksi tarjoamme erilaisia oheis-ja lisäharjoittelumahdollisuuksia, kunkin 
lajin tarpeen mukaan. Tarjoamme myös yksityisvalmennusta sekä vierailevien 
ammattivalmentajien valmennusta. 
 
Harjoittelupaikkana toimii seuran oma sali, minkä lisäksi harjoitustilaa ja -vuoroja voidaan 
tarvittaessa varata myös oman salin ulkopuolelta.  
 
Tanssijoiden muodostamissa ryhmissä kiinnitetään huomiota hyvän ryhmähengen 
luomiseen, ryhmän koheesion edistämiseen ja hyvään käytökseen niin salilla kuin sen 
ulkopuolellakin. Parilajeissa kiinnitetään erityistä huomiota myös parin keskinäinen 
yhteistoiminnan kehittämiseen niin kilpailuissa, harjoittelussa kuin muissakin tilanteissa  
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 Kilpailutoiminta 

 
Voidakseen osallistua kilpailuihin tulee tanssijoilla olla voimassa vuosittain hankittava 
kilpailulisenssi, josta voi kysellä tarkemmin seuran toimihenkilöiltä ja ohjaajilta. Ohjaajat ja 
valmentajat antavat ohjeita kilpailuihin valmistautumiseen ja kilpailuissa toimimiseen. 
Kilpailuilmoittautumisista, osallistumismaksuista ja muusta hallinnollisesta puolesta 
neuvoja saa omalta ohjaajalta. Rollingin jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan 
kotimaassa STUL:n ja Suselin myöntämiin kilpailuihin ja kansainvälisesti niiden 
kansainvälisten lajiliittojen myöntämiin kilpailuihin, joihin Rolling STUL:n kautta kuuluu. 
Kilpailukalenterit laaditaan ja julkaistaan ko. järjestön toimesta niiden nettisivuilla. 
 
Kaikissa kilpailuissa noudatetaan sen organisaation (joko kansallisia tai kansainvälisiä) 
kilpailusääntöjä, jonka välittömään alaisuuteen ko. kilpailut kuuluvat.  
 

 Olosuhteet ja edellytykset 

 
Rolling pyrkii järjestämään jäsenilleen mahdollisimman hyvät olosuhteet ja edellytykset 
tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Omat salit, jäsenistön tarpeet huomioiden laaditut 
salivuorot, ohjatut harjoitukset ja valmennukset, hyvä musiikkivalikoima ja laadukas 
äänentoisto antavat tähän hyvät mahdollisuudet. Näiden lisäksi siivous lisää viihtyvyyttä ja 
hyvä taloudenpito on edellytys kestävälle toiminnalle. 
 
Tanssijoiden on itse hankittava asut sekä muut henkilökohtaiset välineet ja tarvikkeet.  
Käytettyjä kenkiä ja asuja kierrättämällä seura pyrkii auttamaan erityisesti harrastuksen 
alkuvaiheessa olevia tanssijoita niin että harrastuskustannukset pysyvät kohtuullisina. 
Lisäksi tanssiurheilun harrastaminen, erityisesti kilpailumielessä, edellyttää hyvää 
ajankäytön suunnittelua sekä itse tanssijoilta että vanhemmilta ja huoltajilta. Seura pyrkii 
ohjaamaan ja tukemaan jäseniään kaikissa käytännön asioissa. 
 

 Maksut ja talous 

 
Harrastusryhmien, valmennusten ja yksityistuntien kustannukset (ohjaajien 
kulukorvaukset, valmentajien tuntimaksut, matka- ja majoituskustannukset jne.) katetaan 
kaikilta perittävillä jäsen- ja harjoittelumaksuilla sekä erikoispalveluiden osalta käytön 
mukaan perittävillä muuttuvilla maksuilla, joista päättää johtokunta. Mahdollisimman suuri 
osa maksuista pyritään kattamaan kilpailujen järjestämisestä saatavilla tuotoilla ja muulla 
varainhankinnalla, johon kannustetaan kaikkia seuran jäseniä ja heidän vanhempiaan 
osallistumaan. 
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 Salisäännöt 

 
Tärkeä osa seuramme käytännön harrastus- ja valmennustoimintaa on harjoitussaleilla 
käyttäytyminen ja kaikki huomioiva toimiminen.  
 
Perussääntöjä 

Tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus: Kaikki seuran tanssijat ovat samanarvoisia riippumatta 
iästä, kokemuksesta, sukupuolesta tai vaikkapa tanssitaidosta. 

• Ole kaikkia kohtaan aina kohtelias ja tasapuolinen 

• Tervehdi kaikkia iloisesti, se piristää ja innostaa itseäkin  

• Tule harjoittelupaikalle oppimaan, kukaan ei ole täydellinen, kaikki tekevät virheitä, 
niistä oppii 

• Ajattele iloisesti ja positiivisesti 

• Kannustamme ja tuemme toisiamme 

• Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä, omaisuutta, oikeuksia sekä yhdessä 
sovittuja sääntöjä 

• Teemme kaikki parhaamme mukaan oman osamme, yhdessä toisia auttaen 

• Kiusaaminen on kielletty 

• Saavu harjoituspaikalle ajoissa, jotta voit aloittaa harjoittelun salivuoron alkaessa. 

• Harjoitusvuoro on harjoittelua varten, keskittymällä itse asiaan autat muita 
tekemään samoin 

• Älä häiritse harjoituksen aikana muita tanssijoita tarpeettomasti. Jutustelu muiden 
kanssa sallitaan, mutta muuhun kuin suoritukseen liittyvä keskustelu tulee tapahtua 
tauolla tai pukuhuoneessa muita häiritsemättä. 

• Ohjatussa harjoituksessa ohjaaja vastaa harjoitusajan käyttämisestä kunkin 
harjoituksen luonteen mukaan 

• Muista laittaa kännykkäsi äänettömälle tai kiinni harjoitusten ajaksi 

• Näiden yleissääntöjen lisäksi kaikkien on noudatettava omassa lajissa tai 
harjoitusryhmässä yhdessä mahdollisesti laadittuja sääntöjä  
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 Ryhmien pelisäännöt 

 
Vuodesta 2018 seura on auditoitu Tähtiseura-kriteerien mukaisesti. Pelisäännöt käydään 
läpi säännöllisin väliajoin niiden laadintaan osallistuneiden osapuolten kesken (yleensä 
aina uuden kauden alkaessa) ja niitä voidaan muuttaa aina tarvittaessa.   
 
Ryhmäkohtaisissa säännöissä sovitaan käytännön asioista, esimerkiksi: 

• ohjaukseen keskittymisestä 

• yleisistä käytöstavoista harjoitusvuoron aikana  

• toisten mukaan ja huomioon ottamisesta 

• harjoittelurauhan ja -tilan antamisesta muille 

• tiedottamisesta eri osapuolten välillä 
 

Lasten vanhempien, huoltajien ja ohjaajien pelisäännöissä on sovittu muun muassa että: 

• lapsi saa liikkua stressittömänä ja paineista vapaana, tanssista nauttien 

• noudatetaan yhteisvastuullisuutta kaikista lapsista ennen ja jälkeen harjoitusten 

• ei tupakoida lähellä reittejä eikä paikkoja, joissa lapset liikkuvat 

• annetaan harjoitusrauha lapsille, vanhemmat eivät ole harjoitussalissa muuten kuin 
erikseen pyydettäessä 

• kaikki noudattavat hyviä käytöstapoja, tervehtimisineen 

• tuodaan ja noudetaan lapset sovittuina aikoina ajallaan 

• huolehditaan lasten asianmukaisesta vaatetuksesta ja varustuksesta ja tarvittaessa 
hiusten kiinnityksestä 

• pidetään yhteyttä ohjaajien kanssa 

• huolehditaan maksuista ajoissa 

• huolehditaan, että lapset ovat käyneet vessassa ennen harjoitusta 
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 Tiedottaminen, markkinointi ja yhteistyökumppanit 

 
Tärkeä osa Rollingin toimintaa on hyvä tiedottaminen, markkinointi sekä 
yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito ja kehittäminen. 
 
Seuran toiminnasta tiedotetaan sekä sisäisesti seuran toimijoille ja harrastajille että 
ulkoisesti tiedotusvälineille, sosiaaliseen mediaan ja yhteistyökumppaneille.  
 
Rollingin pääasiallinen yleisen sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen media on seuran internet-
sivusto, joka on osoitteessa www.rolling.fi sekä sosiaalinen media. Sisäisessä 
viestinnässä ja tiedotuksessa käytetään myös myClubia, sähköpostia, WhatsApp-ryhmiä 
sekä paperitiedotteita. 
 
Kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia kannustetaan ja ohjataan seuraamaan 
mahdollisuuksiensa mukaan seuran myClub-tiedotusta. 
 
Tanssin harrastuksen markkinointi ja ulkoinen tiedottaminen tapahtuu myös paikallis- ja 
maakuntalehdissä. 
 
Yhteistyökumppanit ovat seuramme toiminnassa erittäin tärkeitä. Niitä ovat esimerkiksi 
toiminta-alueemme kunnat ja niiden liikunta- ja vapaa-ajan toimihenkilöt, koulut, muut 
liikunta-, urheilu- ja vapaa-ajan järjestöt ja ryhmät sekä yritykset ja elinkeinoelämä.  
 
Järjestötasolla erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu 
(PLU), Suomen Tanssiurheiluliitto (STUL) valtakunnallisena tanssiurheilun kattojärjestönä, 
sekä Suomen Seuratanssiliitto SUSEL. Näiden järjestöjen koulutuksiin, tapahtumiin ja 
kokouksiin seuramme edustajia ja toimijoita osallistuu mahdollisuuksien mukaan. 
 

7. KIITOS 

Kiitos, että tutustuit Rollingin toimintalinjaan! 

Jos sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa, parannusehdotuksia tms. niin ota rohkeasti 
yhteyttä johonkin johtokuntamme jäseneen, joiden yhteistiedot löydät vaikkapa netistä 
www.rolling.fi. 

http://www.rolling.fi/
http://www.rolling/

