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Toimintakertomus 1.1.2021–31.12.2021

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 2021 toimintaan vaikutti edelleen huomattavasti alkuvuodesta 2020
maailmanlaajuisesti leviämään lähtenyt Covid19-pandemia, jonka johdosta on
peruuntunut sekä paikallisia tunteja että kisoja, sekä useita suunniteltuja yhdistyksen
suurempia tapahtumia. Online-tapahtumia on onneksi saatu järjestettyä vuoden 2021
aikana.

HALLITUS
Hallinto ajalla 1.1.-18.4.2021
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
Hallinto ajalla 18.4.-31.12.2021
Hallituksen puheenjohtaja nimettiin ja muut jäsenet valittiin vuosikokouksessa
18.4.2021. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja Saija Juvala (Turun seutu)
Varapuheenjohtaja Noora Karjalainen (Vaasa)
Sihteeri Nelli Sinisalo (Tampereen seutu)
Jäsen Karoliina Hirvonen (Jyväskylän seutu)
Jäsen Vilma Kivinen (pääkaupunkiseutu)

Lisäksi hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajana jatkaa Reetta Riihiaho.
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Hallitus piti toimintakauden aikana ainoastaan sähköpostikokouksia vallitsevan tilanteen
takia. Tämä todettiin toimivaksi tavaksi. Kokouksia pidettiin yhteensä seitsemän:
5.-7.2.2021, 10.-15.4.2021, 18.4.2021 (järjestäytymiskokous etäyhteydellä Zoomia
käyttäen), 19.-27.4.2021, 19.5.-13.6.2021, 14.-25.8.2021 sekä 9.-21.11.2021.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin etäyhteydellä Zoomia käyttäen
18.4.2021. Kokoukseen osallistui kahdeksan yhdistyksen jäsentä.

Jäsenistö
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 10 jäsentä. Toimikauden aikana yhdistyksestä
erotettiin yksi jäsen, Lotta Virkkunen.

TALOUS

Yhdistyksen talous oli toimikaudella 2021 kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toiminta oli
hyvin pientä, vain kaksi tiiviskurssia keväällä.

Tilikauden tulos vuonna 2021 oli 573,63 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 lähi- ja etäopetuksella.

Paikallinen toiminta
Vuoden 2021 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 39:sta 66:een. Kaupunkien harrastajamäärät vuoden 2021
aikana olivat seuraavanlaisia:

Helsinki (kevät 33 ilmoittautunutta / 18 osallistui etätunneille, syksy 27), Jyväskylä
(kevät 6 + etäopetus 1, syksy 9 + etäopetus 3), Tampere (keväällä ei ollut tunteja, syksy
14), Turku (keväällä ei ollut tunteja, syksy 13).
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Valtakunnallinen kurssi- ja leiritoiminta

Vuonna 2021 järjestettiin kaksi etätiiviskurssia: Paikallisten opettajien pitämä kurssi oli
18.4.. Opettajina siellä toimivat Heidi Aaltonen, Karoliina Hirvonen, Noora
Karjalainen, Laura Merisaari sekä Tiina Murtola.
Toinen etätiiviskurssi oli koulumme pääopettajan Tereza Bernardovan pitämänä 29.-30.5. ja
sinne osallistui oppilaita jokaisesta kaupungista yhteensä noin 25.
Loppuvuodeksi suunnitellut tiiviskurssit Jyväskylässä ja Helsingissä peruuntuivat
pandemian vuoksi. Myös kolmannen kaikille irlantilaisen tanssin harrastajille avoimen
kesäleirin suunnittelu Vaasassa jouduttiin peruuttamaan.

RCCEA Online Workshop “Wellness weekend”, 26-28.3.2021 osallistui Helsingistä
7-9, Tampereelta 2 ja Turusta 1 tanssija.

Riverdance Summer Schooliin kesällä 2021 osallistui Helsingistä 1, Jyväskylästä 2 ja Turusta
1 tanssija.

Näytökset ja muut tapahtumat

Vuoden 2021 aikana moninaisten kokoontumisrajoitusten vuoksi myös mahdollisuudet
osallistua näytöksiin ja tapahtumiin olivat vähäiset. Turun oppilaita oli mukana Taiteiden
yössä 12.8. ja Helsingin koulun tanssijoita osallistui Helsingin Tanssikeskuksen Gaalassa
14.12.2021. Jyväskylän koulu esiintyi joulukuussa Joulu, Lahja ja Käsityö - messuilla
Jyväskylän Paviljongissa.

Vuoden 2021 aikana järjestettiin myös erilaisia online-tapahtumia. Yhdistyksen
alueelliset toimijat osallistuivat niihin mahdollisuuksiensa mukaan.

• 17.9.2021 vietettiin kansainvälistä irlantilaisen tanssin päivää, International Irish
Dance Day. Osa koulumme oppilaista osallistuivat tähän päivään postaamalla
sosiaaliseen mediaan kuvia tai videoita.

• Joulukuussa tsekkiläinen pääkoulumme inSpiral Dance Company järjesti sosiaaliseen
mediaan (Instagram) adventtikalenterin, joihin osallistui Jyväskylästä yksi tanssija.
Aiheena oli levittää tietoa irlantilaisesta tanssista; mm. sen historiasta, erilaisista
tanssityyleistä ja esityksistä.

Kilpailut ja tasokokeet

Paikallisia kilpailuja eikä tasokokeita saatu järjestettyä vuoden 2021 aikana pandemian
vuoksi. Suunnitelmissa on järjestää Suomeen kilpailut ja samalla tasokokeet vasta
alkuvuodesta 2023.
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Kauden onlinekilpailut:

New Year Online feis, 16.-18.1.2021

Helsinki 9 tanssijaa, Turku 5 tanssijaa, Vaasa 1 tanssija

Feis na Beltaine Online feis, 7-10.5.2021

Helsinki 7 tanssijaa, Turku 2 tanssijaa, Vaasa 1 tanssija, Jyväskylä 6 tanssijaa

Hong Kong Virtual Championships Online feis, 7-10.10.2021

Helsinki 6 tanssijaa, Turku 1 tanssija, Vaasa 1 tanssija

Kauden arvokilpailut:

Great Britain Championships, 22-24.10.2021

Helsinki 1 tanssija

Mainland European & Asian Irish Dancing Championships, 5-7.11.2021

Helsinki 1 tanssija, Vaasa 1 tanssija

Tasokokeet:

Bratislava Grade Exams (online), kesäkuu

Jyväskylä 1 osallistuja

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.
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TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksellä on julkiset verkkosivut sekä Facebook-sivu ja Instagram-tili, joiden avulla
yhdistys on tiedottanut toiminnastaan vuoden 2021 aikana. Lisäksi paikalliset koulut
ylläpitävät omia Instagram-tilejä. 2019 käyttöönotetun yhdistyksen hallituksen
sähköpostin kautta hoidettiin yhdistyksen toimintaan liittyvä ja dokumentointia vaativa
yhteydenpito, kuten tiiviskursseihin liittyvät järjestelyt.

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

Vahvistettu Helsingissä 7.5.2022


