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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. Tämän toimintalinjan lisäksi Rollingilla on oma Tanssijan 
ABC ja Rollingin käsikirja. Tanssijan ABC:ssä on laajempi esittely Rollingin toiminnasta ja 
kaikki olennainen tieto, mitä tanssiharrastuksen alkuvaiheessa tarvitaan. Rollingin Käsikirja 
puolestaan on kansio, joka sisältää hyvin yksityiskohtaiset prosessikuvaukset ja ohjeet 
kursseille ilmoittautumisten käsittelystä ja toimenkuvista tanssikilpailujen järjestämiseen. 
Tämä käsikirja on tarkoitettu niille, jotka ovat/haluavat olla aktiivisesti mukana 
kehittämässä seuran toimintaa esim. jaostoissa, johtokunnassa tai muuna toimihenkilönä.  
Apuna seuran toiminnan kehittämisessä käytetään myös Suomen Tanssiurheiluliiton 
laatimaa Seuratiedon ABC-julkaisua. 
 
Toimintalinjan sisältöä tullaan päivittämään säännöllisesti. Toimintalinjaa, sen sisältöä, 
tärkeyttä ja seuran jäsenten vaikutusmahdollisuuksia siihen tullaan esittelemään ja siitä 
tiedottamaan 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 aktiivisesti. Jokaista seuran jäsentä ja toimijaa 
kannustetaan tutustumaan toimintalinjan sisältöön ja toimimaan siinä esitettyjen 
pelisääntöjen mukaisesti. Seuran jäsenet voivat ehdottaa muutoksia käsikirjaan 
johtokunnalle. 
 
Tämä toimintalinja on vapaasti kopioitavissa ja levitettävissä. 
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2. VISIO  
 
Rollingin visiona on olla sekä jäsenistöltään että tarjonnaltaan maakunnan laajin 
tanssiseura, jonka tanssijoita kilpailee SM-tasolla finaalissa. 
 
Rolling koetaan erityisesti lasten ja nuorten, myös poikien keskuudessa varteenotettavaksi 
harrastusvaihtoehdoksi muiden suosittujen lajien ohella ja kiinnostus eri tanssiryhmiä 
kohtaan on lisääntynyt niin, että aina kauden alkaessa aloittaa runsaslukuinen lasten ja 
nuorten joukko uusilla tanssikursseilla. 
 
Rolling tarjoaa seuran jäsenilleen ja muille lajin harrastajille toiminta-alueensa sekä 
tiloiltaan että varustelultaan parhaimmat ja nykyaikaisimmat puitteet, yhdessä osoitteessa, 
laadukkaasti ylläpidettyinä. 
 
 

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 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. 
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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. 
 

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 saa olla riippuvainen kilpailumenestyksestä tai 
voittamisesta. 

Rollingin pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa jokainen tuntisi itsensä hyväksytyksi ja 
tasavertaiseksi. Jokainen on yhtä tärkeä, ainutkertainen yksilö. 
 
Avoin keskustelu ja avoin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ovat edellytyksiä hyvälle 
ilmapiirille ja yhteishengelle. 
 
Tärkeä osa yhteishengen luontia on yhteisten kilpailumatkojen ja retkien järjestäminen. 
Tavoitteena on saada koko perhe mukaa 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 
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 Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet 

Tavoitteenamme on luoda lapsille tanssillisesta liikunnasta koko elämän kestävä hyvä 
tapa ja 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 terveellisen ravinnon ja riittävän levon 
merkitystä suorituskyvylle ja kehitykselle. 
 

 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 ja selkeämmin tasolta toiselle 
eteneväksi. 

Tanssijoilla on vapaa valinta osallistua tai olla osallistumatta kilpailutoimintaan. 
Laadukkaan valmennuksen sekä seuran tuen puitteissa kaikilla on mahdollisuus edetä 
omien tavoitteidensa mukaan. 
 
Harjoittelussa ja valmennuksessa otetaan huomioon kunkin 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 tanssijan ikä ja taitotaso sekä 
tavoitteet. 
 
Rollingin tavoitteena on myös kehittää 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 tarjoamalla 
esiintymisiä, näytöksiä, lyhyitä tanssikursseja sekä muutenkin osallistumaan 
mahdollisimman laajalla rintamalla myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. 
 

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

 Taloudelliset tavoitteet 
 
Rolling on voittoa tavoittelematon yhdistys ja taloudellisena tavoitteena on nollatulos 
toimintavuoden lopussa. Seuran toiminnassa pyritään taloudellisuuteen ja edullisuuteen 
niin, että osallistumismahdollisuus olisi tasapuolista. Seura pyrkii mahdollistamaan 
myös tavoitteellisen tanssiurheilun harrastuksen ja kilpailutoiminnan jäsenten 
tarpeiden mukaan. 
 
 

5. SEURAN ORGANISAATIO 
 

 Johtokunta 
 
Rollingin johtokunta vastaa seuran toiminnasta ja taloudesta. Seuran syyskokous valitsee 
vuosittain puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä puolet johtokunnan jäsenistä 
kaksivuotiskaudelle erovuorossa olevien tilalle. Johtokunta valitsee vuoden 
ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ne toimihenkilöt, 
joiden valintaa ei tehdä jaostoissa. 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, valmennusvastaava, 
kilpailuvastaava, cateringvastaava, sekä tiedotusvastaava. Johtokunta voi nimittää myös 
muita toimihenkilöitä tarpeen mukaan.  
 
Johtokunnan lisäksi seurassa toimii Kilpatanssijaosto, Lavatanssijaosto ja 
Sinkkutanssijaosta (ml. lasten ryhmät), joiden puheenjohtajat valitaan syyskokouksessa.  
 
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. 
 
Johtokunta voi tarvittaessa asettaa tehtäväkohtaisia työryhmiä, jotka kokoontuvat tarpeen 
mukaan. 
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 Seuran yleiset kokoukset 
 
Seura järjestää kaikille avoimet kevät- ja syyskokoukset, joissa äänioikeus on jäsenistöllä. 
Syyskokous valitsee seuran puheenjohtajan, sihteerin ja johtokunnan jäsenet sekä 
hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin. Kevätkokous käsittelee 
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilit. 
 

 Seuran muut toimijat ja talkootyö 
 
Johtokunnan ja toimihenkilöiden lisäksi seuran toiminnassa on mukana useita muitakin 
aktiivisia toimijoita. Seuran toiminnassa on mukana muun muassa useita seuraohjaajia ja 
apuohjaajia, valmentajien ja esimerkiksi ohjaajien muonituksesta ja majoituksesta 
huolehtivia, kilpailuvastaavia, tuloslaskijoita, musiikinsoittajia jne.  Seuratoiminnasta 
kiinnostuneille voidaan etsiä hyvinkin pieni omaa mielenkiintoa ja resursseja vastaava 
vastuualueensa. Miten olisi esim. valokuvaus? Rohkeasti mukaan, siis!  
 
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. 
 
Johtokunnalle, varajäsenille ja toimihenkilöille sekä ohjaajille järjestetään keväisin kauden 
lopuksi yhteinen illallinen. 
 

6. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT 
 

 Yleistä 
 
Rollingin käytännön toiminta on pääasiassa tanssiharjoitusryhmien ja tanssiparien 
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 
• monista muista käytännön asioista 
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 Harrastusryhmät 
 
Rollingin piirissä voi harrastaa monenlaisia tansseja. Seuramme tarjoamien 
tanssinharrastusryhmien valikoimaa rajoittaa käytännössä ohjaajien ja valmentajien 
saatavuus ja kysynnän rajallisuus. 
 
Rolling on STUL:n (Suomen tanssiurheiluliitto, www.tanssiurheilu.fi) ja sitä kautta 
kansainvälisen IDSF:n (International Dance Sport Association, www.idsf.net) eli 
tanssiurheilujärjestön jäsen. Kuulumme myös Suomen Seuratanssiliittoon SUSEL:iin. 
Täten seuramme tarjoamien tanssinharrastusmahdollisuuksien kirjo vastaa lähinnä näiden 
järjestöjen valikoimaa. Rolling voi tarpeen mukaan johtokunnan päätöksellä liittyä mukaan 
muihinkin tanssijärjestöihin. 
 

 Kilpatanssi (Vakio- ja latinalaistanssit) 
 
Kilpatanssi on yleisnimi, jolla tarkoitetaan sekä vakio- ja latinalaistanssien että Rock and 
Swing -tanssien kilpailutoiminnan harrastamista. Yleiskäytössä kilpatanssi –sanalla 
viitataan latinalais- ja vakiotansseihin. Vakiotansseihin kuuluvat hidas valssi, tango, wienin 
valssi, foxtrot ja quickstep. Latinalaistansseihin kuuluvat samba, cha-cha, rumba, paso 
doble ja jive. ”Kymppitanssissa” tanssitaan kaikki viisi vakiotanssia ja viisi latinalaistanssia. 
 
Kilpatanssi on pariurheilulaji, jossa parin muodostaa mies ja nainen. Se on  monipuolinen 
liikuntamuoto, jossa musiikilla on suuri merkitys. Kilpatanssi on myös oivallinen 
kuntourheilumuoto kaiken ikäisille. Nuorimmat harrastajat ovat olleet nelivuotiaita. 
Yläikärajaa kilpatanssissa ei ole. Tällä hetkellä iäkkäimmät harrastajat ovat yli 70-vuotiaita. 
 
Vakio- ja latinalaistanssien harrastamisen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa, lapsena 
aikuisena tai seniorina. 
 
Kilpatanssissa kilpaillaan aina saman taito- ja ikätason kilpakumppaneita vastaan, joten 
kilpailutoiminnan aloittaminen on helppoa minkä ikäisenä tahansa. Kilpatanssin 
taitoluokkiin perustuva kilpailusysteemi on tasapuolinen ja kannustava. Omien taitojen 
lisääntyessä haasteetkin lisääntyvät. Aloittavat tanssijat opettelevat perusteet ensin 
neljään tanssiin (F-luokka) ja ensimmäisessä kilpailuluokassa (E) tanssitaan jo kuuden 
tanssin peruskuvioita. Taitojen lisääntyessä tanssien määrä lisääntyy ensin kahdeksaan 
(D-luokka) ja lopulta mukaan tulevat kaikki kymmenen tanssia (C-, B- ja A-luokissa). 
Perustasot saavutettuaan tanssijoilla on mahdollisuus erikoistua joko vakio- tai 
latinalaistansseihin. Senioriluokissa on mahdollisuus tähän erikoistumiseen jo 
ensimmäisestä E- (yli 45v) tai toisesta D –tasoluokasta (yli 35v) lähtien ja muissa 
ikäluokissa kolmannesta C-tasosta lähtien. 
 

 Lavatanssit (seuratanssit) 
 
Suomalainen seuratanssi on osa kansallista kulttuuriperintöämme. Lavatanssit ovat 
kansainvälisesti ainutlaatuinen ilmiö. Ne ovat saaneet alkunsa jo Suomen autonomisella 
aikakaudella, ja ovat säilyneet yhtä lumovoimaisina yhteiskunnan voimakkaista 
rakennemuutoksista huolimatta. Tavanomaisten eri tasoryhmille suunnattujen 
lavatanssikurssien lisäksi Rolling järjestää viikonloppukursseja, Häävalssi-kursseja ja 
yritysten henkilökunnalle räätälöityjä lavatanssin intensiivi-kursseja.  
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Peruskurssilla opetellaan valssia, tangoa, foxia, fuskua, humppaa, jenkkaa ja buggia. 
Jatkokursseilla opetellaan lisää kuvioita ja myös uusia tansseja, mm. kilpatanssistakin 
tuttujen hitaan valssin, samban ja jiven lavaversioita.  
 
Lavatanssi on jo sinällään mainio kuntoilumuoto, jossa sosiaalisella kanssakäymisellä on 
myös suuri merkitys. Tehoa lisäämällä myös lavatanssin voi saada käymään urheilusta! 
 

 Rock´n´swing -tanssit: Bugg 
 
Bluesin ja jazzin eri muodot sekä rock´n roll ovat kautta historiansa innostaneet ihmisiä 
hauskanpitoon ja musiikin tulkintaan. Näistä aineksista on syntynyt useita pareittain 
tanssittavia ns. ”jenkkitansseja”. 
 
Rock and swing –tansseihin kuuluvat Lindy Hop, Boogie Woogie, Rock´n Roll ja Bugg.  
Rolling tarjoaa näitä tanssimuotoja rajoitetusti lähinnä ohjaajatilanteen ja kysynnän 
mukaan. Bugg on kuitenkin jo vakiinnuttanut paikkansa seuran tarjonnassa.  
 
Buggin juuret ovat 1950-luvun Rock'n Rollissa, Jitterbugissa ja Lindy Hopissa ja sitä 
tanssitaan sekä hitaaseen että nopeaan iskelmämusiikkiin. Bugg on siis myös sukua 
kilpatanssin puolelta tutulle Jivelle. Nimi tulee Ruotsista, jossa Buggia voisi hyvin kutsua 
jopa kansallistanssiksi. Toki samantyyppistä tanssia tanssitaan muuallakin ympäri 
maailmaa. 
 

 Bailatino 
 
Bailatino on tanssillinen liikuntamuoto ja rekisteröity tavaramerkki, jonka perusajatuksena 
on tuoda ihmiset lähemmäksi latinalais-amerikkalaista musiikkia ja tanssia sekä latinalais-
amerikkalaista kulttuuria yleensä. Bailatinon ovat kehittäneet Päivi Laukkanen (os. Molin) 
ja Satu Markkanen. Kehittämistyötä ovat jatkaneet Satu Markkanen ja Minna Korvala. 
 
Bailatino -ryhmissä tanssitaan yleensä ilman paria eli ”yksin ryhmässä”. Bailatinossa ei 
edellytetä tanssitekniikan osaamista, vaan tärkeämpää on ilmapiiri, jossa 
liikkuja nauttii oman vartalonsa käytöstä ja kokee oppimisen ja onnistumisen riemua! 
Bailatino-tunnilla käydään yleensä läpi latinalaistansseja (samba, cha cha, salsa, 
merenque, mambo, cumbia, bachata, rumba, paso doble ja jive) ja joskus myös 
vakiotansseja (valssi, tango, wieninvalssi, foxtrot ja quickstep).  
 
Bailatino sopii kaikille, ikään, kuntoon, taitoon tai sukupuoleen katsomatta. Bailatinosta on 
omat tyylinsä lapsille ja junioreille, senioreille ja erikoisryhmille. Rollingilla on useita  
Bailatinoryhmiä lähtien Äiti–Vauva -ryhmistä (Bailatino Mama&Baby) eri ikäisten lasten 
ryhmiin (Baby, Kids) ja aikuisiin. Uusia ryhmiä perustetaan ja olemassa olevia ylläpidetään 
kysynnän ja ohjaajien saatavuuden mukaan.  
 

 Salsa ja Dancebic 
 
Salsa on yleisnimitys lukuisten eri musiikkilajien ja tyylien yhdistelmälle, jonka juuret 
johtavat Kuuban afro-espanjalaiseen musiikkiin, danzoniin, soniin, rumbaan, mamboon ja 
cha-cha:n. Salsan tekivät tunnetuksi erityisesti Puerto Ricosta ja muualta karibialta New 
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Yorkiin muuttaneet siirtolaiset. Rollingissa Salsaa voi tanssia sinkkuna (Single salsa) tai 
parin kanssa (Parisalsa). Seuran kerran tai pari kaudessa järjestämät salsaviikonloput 
sopivat sekä aloittelijoille että jo pidemmälle ehtineille ja tarjoavat hyvän lisän/vaihtoehdon 
viikoittain tapahtuvalle harjoittelulle. 
 
DanceBic on vahvaa ilmaisullista, aerobista liikuntaa. Siinä yhdistyvät salsa, merengue, 
rumba, mambo, reggae ja samba aerobicin sidosaskeliin. Latinomusiikki tuo tunneille 
kuumat rytmit ja iloisen tunnelman. Hieman Bailatinoa helpompana DanceBic sopii hyvin 
hieman aikuisemmillekin liikkujille. DanceBicissä tanssitaan ilman paria, mutta käytetään 
kuitenkin paritanssien askelkuviosarjoja. 
 
Tätä kirjoitettaessa DanceBic -ryhmä on tauolla ja odottelee ohjaajaa. 
 

 Streetdance 
 
Street Dance eli ’Katutanssi’ on Yhdysvalloissa, New Yorkissa syntynyt urbaaninen 
alakulttuuri. Tämän yleisnimensä mukaisesti tähän ryhmään kuuluvien lukuisten hyvin 
erilaisten tanssityylien juuret löytyvät katujen ja koulujen pihojen nuorisokulttuurista, 
tanssisalien ja –koulujen ulkopuolelta. Musiikkina taustalla on niin discoa, soulia, funkia, 
jazzia kuin marginaalimpiakin lajeja. 
 
Breakdance – kotoisammin Breikki – on näyttävä ja vauhdikas tanssilaji, johon sisältyy 
runsaasti myös akrobaattisia liikkeitä. Liikesarjojen perustana ovat sekä pystyasennossa 
että pään ja olkapäiden varassa tehtävät liikkeet, pudotukset, pyörähdykset ja 
pysähdykset. Näyttävimpiä lienevät tyylimyllyt, päälläpyörinnät ja erilaiset käsilläseisonnat.   
Tätä kirjoitettaessa seuralla ei ole aktiivista Breakdance -ryhmää ohjaajapulan vuoksi. 
 
Muita sreetdance alalajeja ovat  

• Hip hop, joka yhdistelee mm. afrikkalaista ja afro-amerikkalaista tanssia, 
breakdancea, reggaeta, lockingia, poppingia, capoeiraa, housea, electric boogieta, 
hypeä, new-jack-swingiä ja jammingia. Rytminvaihdokset ovat keskeinen osa tät 
tyyliä. 

 
• Electric boogie, jolle ovat tyypillisiä terävät sähköiset liikkeet, jotka vaihtuvat liukuen 

(waves, isolations, robot, pantomine elements, popping, locking, animation, electric 
shock, walking, puppet, ticking jne.) Suorituksessa arvostetaan illuusioiden 
synnyttämistä ja yllätyksellisyyttä. 

 
• Locking, joka on funk-tyylinen tanssi, jossa käytetään nopeita lineaarisia 

käsiliikkeitä (”points”) yhdistettynä näyttävään jalkatyöskentelyyn. Oleellista on 
lukita liikkeet päätekohtiinsa. Tärkeimmät elementit ovat kehon ja lihasten hallinta,  
”characterization” eli esittäjän tulee tulla animoiduksi, tanssiminen kaikkiin musiikin 
ääniin ja elementteihin sekä tyylikkäästi tanssiminen. 

 
• House, joka taas on urbaani, house -musiikin tahdissa tanssittava, tanssi, joka 

perustuu seuraaviin tyyleihin ja osa-alueisiin: jacking, skating, floorwork, footwork ja 
lofting. Tanssissa keskitytään erityisesti jalkatyöskentelyyn. Siinä on vaikutteita 
useista eri tanssityyleistä, kuten salsasta, afrikkalaisista ja latinalaisista tansseista. 
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 Showdance 
 
Showdance voi koostua mistä tahansa tanssin lajista tai niiden yhdistelmistä omalla 
persoonallisella tavalla (esim. moderni, jazz, klassinen baletti, vakiotanssit, etniset tanssit, 
kansantanssit, karakteeritanssit). Koreografia voi sisältää myös teatraalisia elementtejä. 
Tärkeää on kokonaisuus, jossa yhdistyvät koreografia, tanssi, suorituksen ajatus sekä 
esiintymisasut. Ohjelma voi hyvin sisältää discotanssin, hip hopin, electric boogien, 
breakdancen, stepin sekä vakio- ja latinalaistanssilajien liikkeitä. 
 
Rollingilla on myös miesten oma, lähinnä kilpatansseihin kuuluviin latinalaistansseihin 
perustuva showdance -ryhmä ’Äijät’, joka harjoittelee säännöllisesti ja esiintyy tilauksesta 
ja tilaisuuden tullen. 
 

 Kuntotanssit, seuratanssit 
 
Tanssiurheilua ja tanssillista liikuntaa voi Rollingin piirissä harrastaa myös vaikkapa 
seuratanssimuotoisesti tai kuntoilumielessä monin tavoin. Tanssiurheilun tai muitten 
tanssien harrastaminen ei edellytä kilpailuihin osallistumista. 
 
Vakio- ja latinalaistanssien harrastaminen säännöllisesti ja järjestelmällisesti, 
kansainvälisten ja testattujen menetelmien mukaan, antaa erittäin monipuolisen 
tanssitaidon, vartalonhallinnan ja kunnon sekä kyvyn oppia muitakin tansseja helposti. 
 
Rolling pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia seura- ja lavatanssien 
harrastusryhmiä.  
 

 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. 
 

 Harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoiminta 
 
Tanssiurheilun vakio- ja latinalaistanssit ovat pariurheilua. Tanssiparin keskinäinen 
yhteistoiminta kilpailuissa, harjoittelussa ja sen ulkopuolella on erittäin tärkeää. Toisaalta 
tanssijat muodostavat harjoitteluryhmän, jossa ryhmän henki, koheesio ja käytös ovat 
tärkeitä huolehdittavia asioita.  
 
Tanssiurheilu kehittää ja harjoituttaa tehokkaasti fyysistä kuntoa. Liikunnallisuuden lisäksi 
musiikki ja rytmi muodostavat tanssiurheilun olennaisen perustan, joten musiikin ja rytmin 
ymmärtämisen lisäksi niitä pyritään ilmaisemaan eläytymisen keinoin, tunteita 
unohtamatta. Myös asut, tunnelma ja monenlaiset käyttäytymis- ja järjestyssäännöt ovat 
olennainen osa tanssiurheilua. 
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 Valmennustoiminta 
 
Kilpatanssien omaehtoisen ja ryhmäharjoittelun lisäksi Rolling järjestää pareilleen ja 
tanssijoilleen systemaattista ryhmä- ja yksityisvalmennusta. Seura tilaa jäsenilleen 
ammattivalmennusta ja tuo ammattimaisia tanssinopettajia paikan päälle johtokunnan 
päätösten mukaan. Rollingilla on myös oma(t) päävalmentaja(t), joka johtokunnan kanssa 
vastaa valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksen organisoinnista. 
 
 

 Kilpailutoiminta 
 
Voidakseen osallistua kilpailuihin tulee tanssijoilla olla voimassa vuosittain hankittava 
kilpailulisenssi, josta voi kysellä tarkemmin seuran toimihenkilöiltä ja ohjaajilta. 
Tanssikilpailuissa seuran parit edustavat Rollingia. Ohjaajat ja valmentajat antavat ohjeita 
kilpailuihin valmistautumiseen ja kilpailuissa toimimiseen. Kilpailuilmoittautumisista, 
osallistumismaksuista ja muusta hallinnollisesta puolesta neuvoja saa omalta ohjaajalta. 
Kilpailukalenterin laatii ja julkaisee STUL. Myös Rolling järjestää tanssikilpailuja STULin 
antamien lupien puitteissa. 
 
Kaikissa STUL:n alaisissa tanssikilpailuissa noudatetaan STULin kilpailusääntöjä, joiden 
olennainen osa ovat pukusäännöt. Pukusääntöihin on syytä tutustua huolella ja niistä on 
hyvä keskustella oman ohjaajan kanssa ennen ensimmäistä kisastarttia.  
 

 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 levyvalikoima 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. 
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 ja seuran 
yleiskokoukset (kevät- ja syyskokous). Mahdollisimman suuri osa maksuista pyritään 
kattamaan kilpailujen järjestämisen yhteydessä toteutetulla varainhankinnalla, johon 
kannustetaan kaikkia seuran jäseniä ja heidän vanhempiaan osallistumaan. 
 



 14 

 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 
• Kaikkien on oltava innostuneita ja kannustettava muitakin  
• Tanssiparissa tulee molempien tehdä parhaansa mukaan oma osansa yhdessä 

toisiaan auttaen 
• Riitely, kiusaaminen, murjottaminen ja joutava maleksiminen salilla on kielletty 
• Saavu harjoituspaikalle ajoissa, jotta voit aloittaa harjoittelun salivuoron alkaessa. 
• Salille saapuessa kaikkia jo paikalla olijoita tai paikalle saapuvia tervehditään 

riippumatta siitä, ovatko henkilöt tuttuja tai vieraita 
• Harjoitusvuoro on harjoittelua varten, keskittymällä itse asiaan autat muita 

tekemään samoin. 
• Älä häiritse harjoituksen aikana muita tanssijoita tarpeettomasti. Jutustelu muiden 

parien kanssa sallitaan, mutta muuhun kuin suoritukseen liittyvä keskustelu tulee 
tapahtua pukuhuoneessa muita häiritsemättä 

• Yhteisharjoitusaika jaetaan tasan tanssien kesken harjoitusvuoron luonteen 
mukaan: esimerkiksi jos E-D ja 60 min. harjoitus: Valssi, tango, slowfox, quickstep, 
samba, cha-cha, rumba ja jive eli kullekin tanssille noin 7½ minuuttia 

• Ohjatussa harjoituksessa ohjaaja vastaa harjoitusajan käyttämisestä kunkin 
harjoituksen luonteen mukaan 

• Muista laittaa kännykkäsi äänettömälle tai kiinni harjoitusten ajaksi. 
 
Harjoitussalilla noudatettavia liikennesääntöjä 
 

• Salia kiertävät tanssit tanssitaan vastapäivään 
• Vältä tanssimasta keskellä salia keskiviivan vastaantulijoiden puolelle vahinkojen 

välttämiseksi. Lyhyt, tilapäinen käväisy keskiviivan toisella puolella ei haittaa 
• Älä muodosta keskustelupiirejä salissa tanssijoiden käyttämälle salialueelle. Jos 

haluat kaverillesi mainita jostain ohimennen, siirry reunalle tai pukuhuoneeseen 
(asian luonteesta riippuen).  

• Liikkuvan parin on väistettävä paikallaan olevaa paria. Tanssilattialla törmäileminen 
ei ole koskaan suotavaa. Kilpailuissa tuomarit ’rokottavat’ siihen syyllistyviä. 

• Mikäli olet parisi kanssa paikallasi ja näet liikkuvan parin huomioineen teidät, pysy 
paikallasi 

• Mikäli salilla on useita pareja harjoittelemassa etkä pääse liikkeelle koska oma 
tanssisi on ’jumissa’, siirry salin reunalle miettimään ratkaisua asiaan 
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 Ryhmien pelisäännöt 
 
Rolling on laatinut Nuori Suomen ohjeiden ja Sinetti-kriteerien mukaiset pelisäännöt lasten 
ja nuorten ryhmissä sekä heidän vanhempien, huoltajien ja ryhmän ohjaajien välillä 
ensimmäisen kerran keväällä 2007. Pelisäännöt käydään läpi säännöllisin väliajoin niiden 
laadintaan osallistuneiden osapuolten kesken (yleensä aina uuden kauden alkaessa) ja 
niitä voidaan muuttaa aina tarvittaessa.   
 
Lasten säännöissä yhteisesti sovitaan noudatettavista käytännön asioista, esimerkiksi: 

• ohjaukseen keskittymisestä 
• yleisistä käytöstavoista  
• toisten mukaan ottamisesta 
• harjoittelurauhan 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 

 

 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, internetiin ja yhteistyökumppaneille.  
 
Rollingin pääasiallinen yleisen sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen media on seuran internet-
sivusto, joka on osoitteessa www.rolling.fi. Sisäisessä viestinnässä ja tiedotuksessa 
käytetään myös sähköpostia, tekstiviestejä sekä paperitiedotteita. 
 
Kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia kannustetaan ja ohjataan seuraamaan 
mahdollisuuksiensa mukaan seuran internet-tiedotusta. 
 
Tanssin harrastuksen markkinointi ja ulkoinen tiedottaminen tapahtuu myös paikallis- ja 
maakuntalehdissä (Pohjalainen, Vasabladet, Vaasan ikkuna, Österbottens Post) sekä 
STUL:n (Suomen Tanssiurheiluliiton) Tanssiurheilija –lehdessä. 
 

http://www.rolling.fi/�
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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) maakunnallisena toimijana ja Suomen Urheiluliiton (SLU) osana, Suomen 
Tanssiurheiluliitto (STUL) valtakunnallisena tanssiurheilun kattojärjestönä, sekä Suomen 
Seuratanssiliitto SUSEL. Näiden järjestöjen koulutuksiin, tapahtumiin ja kokouksiin 
seuramme edustajia ja toimijoita osallistuu aktiivisesti. 
 

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/�
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