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1. TOIMINTALINJAN YLEISKUVAUS
Tanssiurheiluseura Casino ry on perustettu Kauhajoella huhtikuussa 1988. Seura toimii
Kauhajoella ja lähikunnissa ja kuuluu Suomen Tanssiurheiluliittoon.
Casino ry:n toimintalinja käsittää seuran toiminnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut. Toimintalinja on laadittu seuran toiminnan laadun ylläpitämiseksi sekä toiminnan kehittämisen
apuvälineeksi, se toimii myös tiedottamisen ja uusien jäsenten perehdyttämisen välineenä.
Toimintalinjan sisällöstä ja päivityksestä vastaa Tanssiurheiluseura Casino ry:n johtokunta.
Seuran johtokunta tiedottaa uuden version käyttöönotosta jäsenistölle kannustaen tutustumaan toimintalinjan sisältöön ja toimimaan siinä esitettyjen pelisääntöjen mukaisesti.
Sisällöstä ja muutoksista keskustellaan tarpeen vaatiessa.
Tanssiurheiluseura Casino Ry:n toimintalinja on vapaasti kopioitavissa ja levitettävissä.

2. VISIO
Tanssiurheiluseura Casino Ry:n ensisijaisena tehtävänä on tarjota laadukasta tanssinopetusta sekä monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa tanssiliikuntaa kaiken ikäisille jäsenilleen sekä lisäksi olla mukana edistämässä alueensa kulttuuritoimintaa. Nuori Suomi Sinettiseurana Casino kiinnittää erityisesti huomiota lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin
ja panostaa erityisesti vakio- ja latinalaistansseissa aktiivisesti kilpailevien tanssiurheilijoidensa harjoitteluun ja valmentautumiseen sekä uusien tanssiurheilijoiden kasvattamiseen.

3. EETTISET LINJAUKSET
Tanssiurheiluseura Casino Ryn:n eettiset toimintalinjat noudattavat Nuori Suomi Sinettiseuran periaatteita, joita voidaan vastaavasti soveltaa aikuistenkin jäsenten toimintaan.
•
•
•
•
•
•
•
•

seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja –tavoista
seura huolehtii jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta
seuran toiminta on kasvatuksellista
seuran toiminta on monipuolista
seuran ohjaajat ovat asianmukaisesti koulutettuja
seurassa kiitetään seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä
seuran ryhmissä on sovittu pelisäännöt sekä lasten, vanhempien että valmentajien/ohjaajien kanssa.
seurassa on valmennus- ja nuorisotoiminnasta vastaava henkilö

Casinon eettiseen toimintalinjaan kuuluvat tasavertaisuus, toisten kunnioittaminen, omaehtoisuus sekä erityisesti lasten osalta leikinomaisuus ja ohjaajien sekä muiden aikuisten
esimerkin voima.
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Tanssiurheiluseura Casino ry pyrkii edistämään kokonaisvaltaista terveyttä ja pohtimaan
valintoja itsestään huolehtimisen näkökulmasta. "Minä olen arvokas ja tärkeä. Onko tämä
minulle hyväksi?"
Kannustamme päihteettömään elämäntapaan. Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan
Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsääntöjä.

4. TANSSIURHEILUSEURA CASINON TOIMINNAN TAVOITTEET
Tanssiurheiluseura Casino ry on alueellaan vahva kaikille sopivan liikunnan, musiikin, ilmaisun ja kulttuurin yhdistävä toimija. Seuran tavoitteet ovat perusta yhteiselle toiminnalle
ja yhdessä onnistumiselle.

4.1 Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
Hyvä ilmapiiri ja ryhmähenki ovat ratkaisevia harrastuksen jatkamisen ja kehittymisen kannalta. Positiivisuus, huumori ja myönteisiin asioihin keskittyminen tukevat hyvän ilmapiirin
kehittymistä. Tavoitteena on luoda seuraan turvallinen, avoin ja positiivinen ilmapiiri, jossa
yksilön arvostaminen ei ole riippuvainen kilpailumenestyksestä. Aikuisten esimerkki positiivisesta asenteesta ja toisten kunnioittamisesta on lapsille/ junioreille tärkeää. Yhteiset
treenit, tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen ovat mahdollisuus olla luomassa
hyvää yhteishenkeä ja nauttimassa siitä.

4.2 Kasvatukselliset tavoitteet
Seuramme tavoitteena on tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä. Kasvatuksellisesti
tärkeät tavoitteemme ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Kilpailemme reilusti. Osaamme iloita myös toisten onnistumisista.
Tasa-arvo & toisten kunnioittaminen on tärkeää. Jokainen on yhtä ainutlaatuinen ja
arvokas.
Kohtelias käytös saa hyvän mielen itselle ja muille.
Parilaji opettaa ottamaan toiset huomioon. Opimme sitoutumaan tekemiimme sopimuksiin, tekemään kompromisseja ja työskentelemään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Opettelemme kantamaan vastuun omasta osuudestamme; huolehdin itsestäni ja
harjoittelen myös omatoimisesti.
Opettelemme arvioimaan omaa tekemistämme ja otamme palautetta vastaan. Reilu
palaute kannustaa eteenpäin ja auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet.
Uskallamme tarttua haasteisiin. Virheitä ei tarvitse pelätä
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4.3 Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
Liikunnan harrastamista voidaan pitää monella tapaa tärkeänä, lapsen ja nuoren kasvamista tukevana tapana. Lisäksi tanssia voidaan pitää sosiaalisuutensa vuoksi syrjäytymistä ehkäisevänä, sekä liikunnallisuuden lisäksi taiteellisen ja ilmaisullisen puolensa ansiosta
mieltä ja kehoa hyvin kokonaisvaltaisesti kehittävänä harrastuksena.
Casino kannustaa nuoria monipuoliseen harjoitteluun; tanssi tukee loistavana koordinaation ja rytmiikan kehittäjänä muiden urheilulajien harjoittelua. Tavoitteenamme on edistää
elinikäistä liikunnallista elämäntapaa ja liike- & tanssi-ilmaisua kaikkien harrastajien parissa. Tanssiurheiluseura Casinon tavoitteena on myös luoda kestävä pohja ja tukea monipuolisesti menestyksekkääksi tanssiurheilijaksi kasvamista.

4.4 Urheilulliset tavoitteet
Casino panostaa erityisesti vakio- ja latinalaistansseissa aktiivisesti kilpailevien tanssiurheilijoidensa harjoitteluun ja valmentautumiseen sekä uusien tanssiurheilijoiden kasvattamiseen. Casinon kilpatanssijoilla on mahdollisuus harjoitella halutessaan viikon jokaisena
päivänä ja osallistua laadukkaaseen, monipuoliseen valmennukseen 1-3 kertaa viikossa,
sekä saada yksilöllistä ohjausta.
Kilpailevat parit asettavat itse tavoitteensa ja harjoittelevat itselleen sopivassa tahdissa
koulun, töiden tai muiden harrastusten ohessa. Seuralta saa tukea ja opastusta kaikissa
harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvissä asioissa. Kilpakumppaneiden kesken vallitsee
kannustava yhteishenki; toisten huomioon ottaminen ja kohteliaat käytöstavat ovat myös
hyvän tanssijan tärkeitä ominaisuuksia, vaikka tanssilattialla kilpaillaankin ihan tosissaan.
Casino pyrkii turvaamaan tasapuolisesti jokaiselle tanssijalle harjoitusmahdollisuudet kohtuullisin kustannuksin.

4.5 Yhteistyötavoitteet
Tanssiurheiluseura Casino ry pyrkii aktiivisesti lisäämään yhteistyötä muiden seurojen
kanssa edistääkseen alueen tanssiurheilumahdollisuuksia, pienentääksemme osallistumiskustannuksia ja parantaakseen lajitarjontaa. Casino toimii yhteistyössä kuntien ja muun
julkisen sektorin, muiden liikunta- ja harrastusryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa esim.
tarjoamalla esiintymisiä, näytöksiä, lyhytkursseja sekä osallistumalla muiden tahojen kanssa järjestettyihin tapahtumiin. Liikunnan kattojärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu
oleellisena osana seuramme toimintaan.

4.6 Eettiset tavoitteet
Tanssiurheiluseura Casino ry:n keskeisenä eettisenä tavoitteena on
•
•

vaalia ja kasvattaa tanssiurheilijan/harrastajan arvostusta itseään ja lajiaan kohtaan
tasavertainen kunnioittava asenne ympäristöä kohtaan

4.7 Taloudelliset tavoitteet
Seuran toiminnassa pyritään taloudellisuuteen ja edullisuuteen niin, että halukkailla olisi
mahdollisimman tasapuoliset harrastusmahdollisuudet. Seura pyrkii myös taloudellisesti
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tukemaan menestyksekkäiden tanssiurheilijoiden kasvattamista. Laadukkaan harrastus- ja
kilpailutoiminnan mahdollistaminen jäsenistölle on pohja seuramme taloudelliselle toiminnalle. Seuran taloutta ylläpidetään järjestämällä erilaisia varainhankintamuotoja (tanssikilpailut, näytökset, esiintymiset, talkootyöt, yms.). Myös jäsenmäärää pyritään ylläpitämään
ja mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan.

5. SEURAN ORGANISAATIO
5.1 Johtokunta
Casino ry:n johtokunta vastaa seuran toiminnasta ja taloudesta. Seuran syyskokous valitsee vuosittain puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenet kaksivuotiskaudelle pyrkien erovuoroisuudella siihen, että vain puolet johtokunnasta vaihtuu kerralla jatkuvuuden turvaamiseksi. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan, noin kymmenen kertaa vuodessa.

5.2 Toimihenkilöt ja toimikunnat
Casinon toimihenkilöt ovat toiminnan kannalta erittäin tärkeitä käytännön asioiden hoitajia.
Seuran toimihenkilöihin kuuluvat rahastonhoitajat, kilpailusihteeri, tiedottajat, salivastaava
sekä nuorisovastaavat. Johtokunta voi nimittää myös muita toimihenkilöitä ja tapahtumien
toteuttamiseen voidaan tarvittaessa perustaa toimikuntia.

5.3 Seuran muut toimijat ja talkootyö
Johtokunnan ja toimihenkilöiden lisäksi seuran toiminnassa on mukana useita muitakin
aktiivisia toimijoita kuten ohjaajat. Kaikkien casinolaisten mukana oleminen, osallistuminen
on tervetullutta esimerkiksi seuran järjestämien tapahtumien, varainhankinnan ja talkootöiden muodossa. Osallistuminen tehdään mahdollisimman helpoksi tarjoten erilaisia vaihtoehtoja.

5.4 Seuran yleiset kokoukset
Seuran kevät- ja syyskokouksissa äänioikeus on jäsenistöllä. Syyskokouksessa valitaan
seuran puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja
tilit.

5.5 Kiittäminen ja palkitseminen
Casino ry kiittää ja palkitsee seuran toiminnassa mukana olevia tanssijoita ja seuratoimijoita kevätjuhlassa, johon yleisö ja aina kaikki seuran toiminnassa mukana olevat ovat tervetulleita. Casino palkitsee tanssijoitaan menestyksestä ja aktiivisesta harjoittelusta sekä
kiittää aktiivisia toimijoita.
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6. KÄYTÄNNÖN TOIMINTAMUODOT
6.1 Yleistä
Tanssiurheiluseura Casino ry:n tarjoaa harrastusryhmiä lapsille ja aikuisille, järjestää tanssiurheilijoilleen valmennusta sekä mahdollisuuksia omaehtoiseen harjoitteluun. Hyvä taloudenpito on edellytys kestävälle toiminnalle.
Casino huolehtii mm.
-

salivuorojen varaukset,
harrastusryhmien ja tapahtumien markkinoinnin,
ohjaajien ja valmentajien rekrytoinnin, koulutuksen ja korvaukset
musiikin, soittimet ja äänentoiston
kilpailutoiminnan

Casino ry on STUL:n (Suomen tanssiurheiluliitto) ja sitä kautta kansainvälisen WDSF:n
(world dance sport federation) sekä SUSEL ry:n (Suomen Seuratanssiliitto) jäsen.
Seuramme tarjoamien tanssinharrastusryhmien valikoimaa rajoittaa käytännössä ohjaajien
ja valmentajien saaminen, sekä kysynnän ja resurssien (esimerkiksi salivuorot) rajallisuus
ja hinta. Tällä hetkellä Casinossa on mahdollisuus harrastaa säännöllisesti ohjatusti vakioja latinalaistansseja, lastentanssia sekä lavatanssia. Muita lajeja tarjoamme lyhytkursseina.

6.2 Kilpatanssi
Kilpatanssilla käsitetään vakio- ja latinalaistanssien sekä rock’n swing tanssien kilpailutoimintaa. Kilpaileva yksikkö on pari. Kilpatanssissa kilpaillaan aina oman ikäluokan ja saman
taitotason omaavia kilpakumppaneita vastaan, jonka vuoksi harrastamisen ja kilpailutoiminnan voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Omien taitojen karttuessa haasteet kasvavat.
Casinon tanssiurheilijat kilpailevat tällä hetkellä vakio- ja latinalaistansseissa. Casino pyrkii
kasvattamaan Rock’n swing tanssien opetuksen tarjontaa tulevaisuudessa, tällä hetkellä
Casino pystyy tarjoaamaan Rock’n swing lyhytkursseja.

6.3 Vakio- & latinalaistanssit
Vakiotansseja ovat hidas valssi, tango, wienin valssi, foxtrot ja quickstep. Latinalaistansseihin kuuluvat samba, cha-cha, rumba, paso doble ja jive.
Kilpatanssi on parilaji. Kilpaileva pari asettaa haluamansa tavoitteet; kilpailla voi harvakseltaan tai tavoitteellisen aktiivisesti. Laji tarjoaa loputtomasti haasteita. Upeisiin kisapukuihin
pukeutuneet, silmiähivelevän sulavasti liikkuvat kilpatanssijat ovat huippu-urheilijoita, joiden tekninen osaaminen ja täydellisyyttä hipova kehonhallinta on vuosien valmennustyön
ja tuhansien treenituntien tulosta. Menestystä janoava tanssijanalku tarvitsee pokaaleita
haaliakseen lahjakkuuden lisäksi lujaa sitoutumista monipuoliseen harjoitteluun ja hyvät
tukijoukot.
Casinon kilpatanssijoilla on mahdollisuus harjoitella halutessaan viikon jokaisena päivänä
ja osallistua laadukkaaseen valmennukseen 1-3 kertaa viikossa. Harjoittelu on monipuolis7

ta sisältäen mm. tekniikkaa, fysiikkaa, kehonhuoltoa ja –hallintaa, kestävyyttä, esiintymisharjoituksia sekä mentaalivalmennusta. Kilpailevat parit asettavat itse tavoitteensa ja harjoittelevat itselleen sopivassa tahdissa koulun, töiden tai muiden harrastusten ohessa.
Seuralta saa tukea ja opastusta kaikissa harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvissä asioissa.
Kilpakumppaneiden kesken vallitsee kannustava yhteishenki; toisten huomioon ottaminen
ja kohteliaat käytöstavat ovat myös hyvän tanssijan tärkeitä ominaisuuksia, vaikka tanssilattialla kilpaillaankin ihan tosissaan.
6.3.1 Alkeisryhmät
Casino tarjoaa vakio- ja latinalaistanssien alkeisopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Alkeistanssijoilla on hyvät harjoitusmahdollisuudet kohtuullisin kustannuksin. Alkeisryhmässä
otetaan haltuun tanssien perusteet. Perusaskeleiden lisäksi tunneilla opetellaan mm. kuviosarjoja, rytmiikkaa ja tanssitekniikkaa. Kilpatanssin alkeista saa hyvän pohjan mille tahansa tanssiharrastukselle tulevaisuudessa. Halutessaan jatkaa kohti kilpalattioita vakioja latinalaistanssien parissa tarvii tanssiparin ja kilpailuoikeiden: pari osallistuu katselmukseen jossa aloittavan parin täytyy hallita perusteet ensin neljään tanssiin. Suoritettuaan
katselmuksen hyväksytysti pari nousee ensimmäiseen kilpailuluokkaan E.
6.3.2 Eteneminen ja tanssitaitojen kehittyminen sekä valmennustoiminta
E-luokkaan nousemisen myötä alkaa valmentautuminen. Casino järjestää ryhmävalmennusta ja mahdollisuuden yksityistunteihin. Ensimmäisessä kilpailuluokassa E tanssitaan
kuusi tanssia: vakioista hidas valssi, tango ja quickstep, sekä lattareista samba, cha-cha ja
jive. E-luokasta pari nousee D-taitotasolle saatuaan vähintään 50 ”nousupistettä” tanssikilpailuista. Osallistumisesta saa yhden pisteen ja lisäpisteitä tulee menestyksen perusteella:
esimerkiksi kuuden parin finaalissa voittaja saa 7 pistettä plus pisteen kustakin finaalia
edeltävästä mahdollisesta karsintakierroksesta. D-luokassa mukaan tulevat foxtrot sekä
rumba.
Kun taidot karttuvat ja tanssijat saavuttaavat taas 50 nousupisteen siivittämänä C-luokan
tanssittavana ovat kaikki 10 tanssia. Silloin tanssijat saavat myös valita haluavatko tanssia
pelkästään latinalais- tai vakiotansseja.
A-taso on korkein taitotaso kilpatansseissa. Senioriluokissa (yli 35-vuotiailla) on mahdollisuus tähän erikoistumiseen toisesta (D) taitoluokasta lähtien lähtien.
Tanssitaitojen kehittyminen ja tasoilta ylöspäin eteneminen edellyttää siis sekä kilpailuihin
osallistumista että monipuolista harjoittelua. Kilpatanssi on arvostelulaji, jossa arvosteluperusteet tärkeysjärjestyksessä ovat: 1) tahti ja perusrytmi, 2) liikeradat, 3) vartalolinjat, 4)
jalkatekniikka, 5) tanssillisuus, 6) tanssin luonteen tulkinta, 7) koreografia.
6.3.3 Kilpailutoiminta
Voidakseen osallistua kilpailuihin tulee katselmuksen suorittaneilla tanssijoilla olla voimassa vuosittain hankittava kilpailulisenssi. Tanssikilpailuissa Casinon parit edustavat Tanssiurheiluseura Casinoa. Kilpailuihin ilmoittaudutaan Casinon kilpailusihteerille, joka sitten
ilmoittaa parit tuleviin kisoihin. Kilpailukalenterin laatii ja julkaisee STUL. Näissä kilpailuissa noudatetaan STUL:in sääntöjä pukusääntöineen. Seuralta saa tukea ja opastusta kaikissa harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvissä asioissa.
Casino järjestää tanssikilpailuja STUL:in antamien lupien puitteissa.
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6.4 Lavatanssi
Lavatanssiksi kutsutaan tanssilavoilla tanssittavia paritansseja kuten esim. foksi, tango
valssi, humppa, jenkka, polkka ja masurkka sekä ns. kädenalitanssit eli jive, fusku, bugg,
boogie woogie sekä lindy hop ja latinalaistanssit samba, rumba (bolero) ja cha cha.
Lavatanssia voi halutessasi harrastaa myös kilpalumielessä. Suomen lavatanssi yhdistys
järjestää Lavatanssi Cup-kilpailuja, jotka ovat viime vuosina saavuttaneet huikean suosion.
Ensin opetellaan perusaskeleet ja -kuviot. Sitten harjoitellaan erityisesti vienti-ja seuraamistaitoja, tanssin perustekniikkaa sekä rytmiikkaa ja musiikkiin tanssimista.
Casinolla on lavatanssin alkeis- ja jatkoryhmät Kauhajoella ja Kankaanpäässä Ryhmissä
on kiertävä parinvaihto, joten lavatassia voi harrastaa yksin tai parin kanssa.

6.5. Salisääntöjä
Tärkeä osa seuran harrastus- ja valmennustoimintaa on harjoitussaleilla käyttäytyminen.
Perussääntöjä
Tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus: kaikki Casinon tanssijat ovat samanarvoisia riippumatta
iästä, kokemuksesta, sukupuolesta ja vaikkapa tanssitaidosta.
-

Ole kaikkia kohtaan aina kohtelias ja tasapuolinen, anna tilaa ja harjoittelurauha
myös toisille tanssijoille
Saavu harjoituspaikalle ajoissa, jotta voit aloittaa harjoittelun salivuoron alkaessa.
Yhteisharjoitusaika sovitaan ja jaetaan tasan tanssien kesken harjoitusvuoron luonteen mukaan
Ohjatussa harjoituksessa mennään ohjaajan mukaan

Harjoitussalilla noudatettavia liikennesääntöjä
-

Salia kiertävät tanssit tanssitaan vastapäivään
Vältä tanssimasta keskellä salia keskiviivan vastaantulijoiden puolelle vahinkojen
välttämiseksi.
Liikkuvan parin on väistettävä paikallaan olevaa paria. Törmääminen ei ole
harjoituksissa eikä kilpailuissa
Lattia on tanssimista varten, siirry sivuun juttelemaan

7. MAKSUT JA TALOUS
Harrasteryhmien kustannukset (salivuokrat, valmennusmaksut, matkakustannukset, jne)
katetaan jäsenmaksuilla ja kausimaksuilla. Monipuolisin varainhankintakeinoin pystytään
kattamaan suuri osa kilpatanssijoiden valmennus- ja salimaksuista. Tanssiurheilijat maksavat kausimaksen sekä jäsenmaksun, näiden lisäksi lisävalmennukset ja yksityistunnit
laskutetaan tanssiurheilijoilta. Kausimaksujen suuruuden päättää vuosittain seuran johtokunta ja yleiskokoukset.
9

8. TIEDOTTAMINEN, MARKKINOINTI JA YHTEISTYÖTAHOT
Tiedottaminen ja markkinointi ovat tärkeä osa Tanssiurheiluseura Casinon toimintaa. Seuran toiminnasta tiedotetaan sekä sisäisesti seuran toimijoille ja harrastajille että ulkoisesti
tiedotusvälineille ja yhteistyökumppaneille.
Casinon pääasiallinen yleisen sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen media on seuran kotisivut
www.tanssiurheiluseuracasino.fi sekä Casinon facebook sivu, jonne on helppo ottaa yhteyttä. Sisäisessä viestinnässä ja tiedotuksessa käytetään pääsääntöisesti sähköpostia ja
muita viestipalveluja kuten Whatsapp, Messenger yms.
Harrastusryhmiä ja tapahtumia markkinoidaan paikallislehdisä (esimerkiksi Suupohjan
Seutu, Kauhajoki-lehti, Kurikka-lehti, Suupohjan Sanomat, Ilkka, Pohjalainen) sekä
STUL:n (Suomen Tanssiurheiluliiton) Tanssiurheilija –lehdessä.
Tanssiurheiluseura Casinon yhteistyökumppaneita ovat toiminta-alueemme kunnat ja niiden liikunta- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavat tahot, muut liikunta-, urheilu- ja vapaaajan järjestöt ja ryhmät, yritykset ja elinkeinoelämä sekä muut tanssiurheiluseurat. Casinon
tavoitteena on kehittää ja lisätä yhteistyötä erityisesti lähialueiden tanssiurheiluseurojen
kanssa ja sitä kautta pystyä tarjoamaan entistä laadukkaampaa valmennusta, entistä edullisempia ja monipuolisempia mahdollisuuksia harrastaa tanssiliikuntaa ja –urheilua toimialueellamme.
Valtakunnallisena tanssiurheilun kattojärjestönä Suomen Tanssiurheiluliitto (STUL), sekä
Suomen Seuratanssiliitto (SUSEL) järjestävät koulutuksia, tapahtumia ja kokouksia, joihin
seuramme toimijoita kannustetaan osallistumaan. Tärkeisiin Tanssiurheiluseura Casino
ry:n yhteistyökumppaneihin lukeutuvat Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ry ja sitä kautta
maakunnallisesti Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PLU) ry, sekä Valtakunnallinen liikuntaja urheiluorganisaatio ry.

9. RYHMIEN PELISÄÄNNÖT
Tanssiurheilijoiden yhteiset pelisäännöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meillä on hyvä yhteishenki. Kannustamme toisiamme ja saamme toisilta tukea,
apua ja oppia. Yhdessä on mukavaa treenata!
Tanssijat päättävät itse omista tavoitteistaan.
Reilu kilpailu motivoi harjoittelemaan. Osaamme iloita myös toisten onnistumisista.
Tasa-arvo & toisten kunnioittaminen on tärkeää. Jokainen on yhtä ainutlaatuinen ja
arvokas. Kohtelias käytös saa hyvän mielen itselle ja muille.
Parilaji opettaa ottamaan toiset huomioon. Opimme sitoutumaan tekemiimme sopimuksiin, tekemään kompromisseja ja työskentelemään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Opettelemme kantamaan vastuun omasta osuudestamme; huolehdin itsestäni ja
harjoittelen myös omatoimisesti.
Opettelemme arvioimaan omaa tekemistämme ja otamme palautetta vastaan. Reilu
palaute kannustaa eteenpäin ja auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet.
Uskallamme tarttua haasteisiin. Virheitä ei tarvitse pelätä.
Arvostamme itseämme. Urheilijan pitää muistaa myös levätä.
Meillä on hymy huulilla ja pilke silmäkulmassa. Harrastaminen on hauskaa!
Tukijoukkojen tehtävänä on kuljettaa, kunnioittaa, kannustaa, kiittää ja kustantaa.
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10. KIITOS
Kiitos, että tutustuit Casino ry:n toimintalinjaan!
Tutustuthan myös kotisivuihimme www.tanssiurheiluseuracasino.fi
Ota rohkeasti yhteyttä, jos mieleesi nousee jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa
casino.kauhajoki@gmail.com
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