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Toimintakertomus 1.1.2020–31.12.2020

Irish Dance Finland opettajien tukiyhdistyksen perustamiskokous pidettiin Turussa 14.4.2018 ja 
yhdistys rekisteröitiin 27.4.2018. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää irlantilaisen 
tanssin harrastus- ja kilpailutoimintaa Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää 
inSpiral Dance Company Finland -nimistä tanssinopettajien verkostoa. Yhdistys tukee 
toiminnallisesti kyseisen verkoston jäsenten paikallisesti järjestämää toimintaa, sekä järjestää 
harjoituksia, kursseja, leirejä, kilpailuja ja tasokokeita. Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden 
alan yhteisöjen kanssa tai niiden jäsenenä.

Vuonna 2020 toimintaan vaikutti huomattavasti alkuvuodesta maailmanlaajuisesti leviämään 
lähtenyt Covid19-pandemia, jonka johdosta peruuntui sekä paikallisia tunteja että kisoja, sekä useita 
suunniteltuja yhdistyksen suurempia tapahtumia.

HALLITUS
Hallinto ajalla 1.1.-14.3.2020
Hallituksen puheenjohtaja nimettiin ja muut jäsenet valittiin vuosikokouksessa 2.3.2019. 
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Tiina Murtola (pääkaupunkiseutu)
Varapuheenjohtaja Nelli Sinisalo (Tampereen seutu)
Sihteeri Saija Juvala (Turun seutu)
Jäsen Karoliina Hirvonen (Jyväskylän seutu)

Lisäksi hallituksen ulkopuolelta valittiin rahastonhoitajaksi Katja Mattila (Jyväskylän seutu).

HALLITUS
Hallinto ajalla 14.3.-31.12.2020
Hallituksen puheenjohtaja nimettiin ja muut jäsenet valittiin vuosikokouksessa 14.3.2020. 
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Nelli Sinisalo (Tampereen seutu)
Varapuheenjohtaja Noora Karjalainen (Vaasa)
Sihteeri Saija Juvala (Turun seutu)
Jäsen Karoliina Hirvonen (Jyväskylän seutu)
Jäsen Vilma Kivinen (pääkaupunkiseutu)

Lisäksi hallituksen ulkopuolelta valittiin rahastonhoitajaksi Reetta Riihiaho (pääkaupunkiseutu).

Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhden kerran, 4.1.2020. 
Lisäksi hallitus piti sähköpostikokouksia viisi kertaa, 2.-8.3.2020, 22.-29.3.2020 
(järjestäytymiskokous), 3.-13.4.2020, 18.-30.8.2020 sekä 26.10-22.11.2020. 
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella 14.3.2020. Kokoukseen osallistui 
yhdeksän yhdistyksen jäsentä.

Jäsenistö
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 11 jäsentä. Toimikauden aikana yhdistykseen hyväksyttiin 
yksi uusi jäsen, Laura Merisaari. Ketään ei eronnut eikä erotettu.

TALOUS

Yhdistyksen talous oli toimikaudella 2020 kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa rahoitettiin 
mm. jäsen- ja tiiviskurssimaksuilla. Loppuvuodesta yhdistys sai rahalahjoituksen, kun irlantilaisen 
tanssin yhdistys Finnish Irish Dancers ry (FID ry) lopetti oman toimintansa. 

Tilikauden tulos vuonna 2020 oli 25,65 euroa voitollinen.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto käytetään yhdistyksen tulevan toiminnan rahoittamiseen.

YHDISTYKSEN TOIMINTA 

Kurssit ja opetus

Toimikauden aikana yhdistys järjesti opetustoimintaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Paikallinen toiminta
Vuoden 2020 aikana säännöllisiä viikkotunteja sekä kurssimuotoista toimintaa järjestettiin kaikilla 
yhdistyksen toimintapaikkakunnilla, eli Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa, 
pandemian ja sen aiheuttamien rajoitustoimien niin salliessa. Kaiken kaikkiaan koulun tunneilla 
kävi tanssijoita 63:sta 69:een. Kaupunkien harrastajamäärät vuoden 2020 aikana olivat 
seuraavanlaisia:

Helsinki (kevät 40, syksy 39), Jyväskylä (kevät 8, syksy 7), Tampere (kevät 6, syksy 6), Turku 
(kevät 11, syksy 11), Salo (kevät 4)

Valtakunnallinen kurssi- ja leiritoiminta
Vuonna 2020 järjestettiin kaksi tiiviskurssia: Turussa 3.-5.1. ja Tampereella 13.-15.3. 
Loppuvuodeksi suunnitellut tiiviskurssit Jyväskylässä ja Helsingissä peruuntuivat pandemian 
vuoksi. Myös suunniteltu kolmas kaikille irlantilaisen tanssin harrastajille avoin kesäleiri Vaasassa 
23.-26.7.2020 peruutettiin. 

Näytökset ja muut tapahtumat

Vuoden 2020 aikana moninaisten kokoontumisrajoitusten vuoksi myös mahdollisuudet osallistua 
näytöksiin ja tapahtumiin olivat vähäiset. Helsingin koulun tanssijat ehtivät maaliskuussa osallistua 
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Maalis-gaala -tapahtumaan Kalastajantorpalla 7.3.2020 ja Jyväskylän koulu esiintyi 
Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa yhteistyössä Nightcap-yhtyeen kanssa 15.8.2020.

Kisojen ja näytösten sijaan pandemian aikana järjestettiin kuitenkin erilaisia online-tapahtumia. 
Yhdistyksen alueelliset toimijat osallistuivat niihin mahdollisuuksiensa mukaan.

• 17.9.2020 vietettiin ensimmäistä kansainvälistä irlantilaisen tanssin päivää, International 
Irish Dance Day. Tapahtumaa juhlistettiin yhteisellä tanssivideotervehdyksellä, johon kaikki 
yhdistyksen alueet osallistuivat. (Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Turku, Vaasa)

• Alkusyksystä alueellinen kattojärjestö RCCEA järjesti RCCEA EurAsia StepAbout 
Challenge -tapahtuman. (Helsinki, Jyväskylä, Turku, Vaasa)

• Joulukuussa oli sosiallisessa mediassa CLRG Holiday Season Showcase -tapahtuma. 
(Turku)

• Joulukuussa tsekkiläinen pääkoulumme inSpiral Dance Company järjesti sosiaaliseen 
mediaan (Facebook, Instagram) adventtikalenterin ja joulutervehdysvideon, joihin osallistui 
tanssijoitamme Helsingistä, Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta ja Vaasasta.

• Vuodenvaihteessa viulisti Lotta Virkkusen somessa järjestämään Irish Dance SuperFly 
Challenge -yhteisvideoon osallistui koulun tanssijoita Helsingistä ja Tampereelta.

Kilpailut ja tasokokeet

Pääkaupunkiseudun tilaongelmien vuoksi yhdistys järjesti vuonna 2020 irlantilaisen tanssin 
kilpailut (29.2.2020) sekä tasokokeet (1.3.2020) Turussa. Alhaiseksi jääneessä osallistujamäärässä 
saattoi jo näkyä pandemian vaikutus matkustushalukkuuteen. Kisoihin osallistui 46 tanssijaa 
viidestä maasta. Oman koulun oppilaita osallistui 29. Tasokokeisiin osallistui 14 oman koulun 
oppilasta, sekä kolme tanssijaa muista kouluista.
Yhdistyksen järjestämät kisat olivat todennäköisesti viimeiset, jotka järjestettiin ennen pandemian 
aiheuttamia matkustus- ja tilaisuuksien järjestämisrajoituksia, joten muihin kilpailuihin koulun 
oppilaat eivät vuonna 2020 osallistuneet.

Kauden arvokisat:

All Irelands, Killarney, Irlanti 23.2.2020: yksi tanssija senior ladies -luokassa.

Tasokokeet:
Turku 1.3.

Muu toiminta
Yhdistys toimii yhteistyössä muiden suomalaisten irlantilaisen tanssin harrastajien ja yhdistysten 
kanssa. Yhdistys pyrkii järjestämään tapahtumatoimintaa myös muiden tanssilajien sekä 
irlantilaisen musiikin harrastajien kanssa. Vuonna 2020 tämä toteutui esim. osallistumalla em. 
SuperFly Challenge -tapahtumaan.



 TOIMINTAKERTOMUS

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksellä on julkiset verkkosivut sekä Facebook-sivu ja Instagram-tili, joiden avulla yhdistys 
on tiedottanut toiminnastaan vuoden 2020 aikana. Lisäksi paikalliset koulut ylläpitävät omia 
Instagram-tilejä. 2019 käyttöönotetun yhdistyksen hallituksen sähköpostin kautta hoidettiin 
yhdistyksen toimintaan liittyvä ja dokumentointia vaativa yhteydenpito, kuten esim. tiivareihin ja 
Feisiin liittyvät järjestelyt.

Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamiseen käytetään pääasiassa sähköpostia sekä WhatsApp-sovellusta.
Kokouskutsut ja muu kokousmateriaali lähetetään asianomaisille sähköpostitse.

Vahvistettu vuosikokouksessa 18.4.2021


