
Kangasalan Rivitanssiyhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2020 – 31.12.2020

Tanssivuorot

Sunnuntain tanssivuorot alkoivat loppiaisen jälkeen 12.1.2020, mutta tansseja ei ollut 
hiihtolomaviikon ensimmäisenä viikonloppuna 23.2.2020. COVID-19 koronapandemia laajeni 
Suomeen ja Kangasalla Pitkäjärven koulu oli ensimmäinen koulu, joka joutui siirtymään 
kokonaan etäopetukseen, lisäksi osa opettajista ja oppilaista oli karanteenissa. Pian tämän 
jälkeen karanteenit laajenivat myös Kangasalan muihin kouluihin, joten yhdistys päätti 12.2. 
keskeyttää tuntien pidon perustuen Suomen hallituksen esittämään yleiseen suositukseen. 
Tämän jälkeen noudatimme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Pirkanmaan 
koronanyrkin suosituksia ja rajoituksia, mitkä jatkuivat koko loppukauden ajan, joten 
kevätkauden viimeiseksi tanssikerraksi jäi 8.3.2020. Kevät kausi oli noin puolet lyhyempi kuin 
normaalisti, koska tanssikertoja oli vain 8.

Kevään aikana Riikka opetti muutaman tanssin käyttäen Facebookin live-toimintoa.

Syksyllä Pirkanmaan koronanyrkin suositusten perusteella jatkoimme tansseja, koska pystyimme 
tanssiessamme säilyttämään riittävät turvavälit. Tanssit alkoivat normaaliin tapaan syyskuun 
ensimmäisenä sunnuntaina 6.9.2020. Syyslomalla 11.10.2020 ja isänpäivänä 8.11.2020 ei ollut 
tansseja. Koronapandemian toisen aallon vuoksi suositukset ja rajoitukset tiukentuivat 
marraskuun lopussa ja tästä johtuen syyskauden viimeinen tanssikerta jäi pitämättä. Viimeinen 
tanssikerta oli 22.11.2020, joten tanssikertoja kertyi 10. 

Vuonna 2020 oli 3 ryhmää: alkeisjatko klo 17:30 – 18:30, vakiryhmä klo 18:00 – 19:15 ja jatkot 
19:15 – 20:00. Alkeisjatkolla ja vakiryhmällä oli siis puolen tunnin mittainen yhteinen osio. 

Tapahtumat

Kangasalan Rivitanssiyhdistys järjesti yhteistyössä Pirkanmaan Linedancers ry:n kanssa matkan 
Lahden Country-yhdistyksen järjestämään Traditional Western Dance Competition tapahtumaan 
helmikuussa kuten aikaisempinakin vuosina. Miia Ratilainen voitti koreografi-sarjan tanssilla 
Hungry Heart.

Osallistujat maksoivat tapahtumaliput itse, mutta yhdistykset sponsoroivat matkakuluja.

Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 ei enää järjestetty muita tapahtumia.

Yhdistyksen toiminnasta

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 19. toimintavuosi.

Hallitus kokoontui keväällä yhden kerran 2.2.2020, jolloin tarkastimme tilinpäätöksen, 
toimintasuunnitelman ja talousarvion ja muutenkin valmistelimme yhdistyksen vuosikokousta. 
Lisäksi suunnittelimme kevään toimintaa. Lopuista asioista sovimme puhelimitse, sähköpostitse 
ja tuntien lomassa keskustellen.

Rivitanssiyhdistyksen vuosikokous piti pitää 15.3.2020, mutta koronapandemian vuoksi kokous 
peruttiin ja siirrettiin pidettäväksi syksyllä 20.9.2020

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 22.9.2020 sähköpostin välityksellä.

www.kangasalanrivitanssi.net 
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