
Salsa Borealis –
Pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry.

Toimintasuunnitelma 2019

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallituksen kokousten lisäksi hallitus järjestää
harkintansa mukaan 1-2 suunnittelupäivää, joihin on mahdollista pyytää mukaan
jäsenistön aktiiveja.

Hallitus voi hyödyntää aktiiveja toiminnan järjestämisessä ja muodostaa harkintansa
mukaan erilaisia työryhmiä.

Jäsenet
Saborin jäseneksi voi liittyä www.salsaborealis.fi sivuilla olevan jäsenlomakkeen
kautta ja maksamalla jäsenmaksun tilille. Jäsenkortti on myös mahdollista saada
kotiin postitettuna 2 euron lisämaksulla. Jäsenyyden voi maksaa myös Saborin
tapahtumissa käteisellä tai kortilla. Saborin vuoden 2019 tavoitteena 620 jäsentä.
Jäsentiedot säilytetään jäsenrekisterissä, josta on erillinen rekisteriseloste.

Talous ja omaisuus
Yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista. Jäsenmaksu on 20 euroa
kalenterivuodelta. Lisäksi yhdistys voi hakea avustuksia tapahtumatoimintaansa.

Yhdistyksen kiinteä omaisuus koostuu musiikkilaitteista sekä tapahtumatarvikkeista,
joita käytetään yhdistyksen tapahtumissa. Yhdistyksen irtaimisto sijaitsee Pelican Self
Storagen 1,5m2 varastossa osoitteessa Mannerheimintie 102.

Viestintä ja markkinointi
Saborin verkkosivuilla otetaan käyttöön uusi ilme ja logo.
Lisäksi jatketaan kahden Facebookin alaryhmän (Salsa Borealiksen sivun alle
linkitettyjä ryhmiä) käyttöä. Toisessa kootaan yhteen salsa-kurssit Helsingissä ja
toisessa Helsingin alueen salsabileet.

Osana markkinointia jaetaan jäsenille edullisesti Sabor-logolla varustettuja viuhkoja.



Tapahtumat

Salsa con Sabor
Salsamatineoita on tavoitteena on järjestää kerran kuussa kevät- ja syyskaudella.

Tanssinopetus ja vapaaharjoittelu-tapahtumat
Järjestetään erikseen sovittavina ajankohtina tarkoitukseen sopivissa vuokrasaleissa
jäsenille ilmaista tanssiopetusta ja/tai vapaatanssimahdollisuus eri lattaritanssilajeissa.
Tapahtumista käytetään nimitystä Sabor Social. Tapahtumaan kutsutaan vapaaehtoisia
opettajia opettamaan eri latinalaistansseja. Opettajille voidaan maksaa
matkakulukorvaukset. Tapahtuma sisältyy yhdistyksen jäsenmaksuun.

Wappusalsat
Sabor järjestää 1.5. Ullanlinnanmäellä ulkosalsakauden avajaiset. Tapahtumassa
musiikista vastaa vapaaehtoinen DJ.

Oopperasalsat
Yhdistys vuokraa kesäkaudeksi Kansallisoopperalta ulkoilma-amfiteatterin
perinteeksi muodostuneelle salsatapahtumalle, joka järjestetään kesäsunnuntaisin klo
18-21.

Musiikkia soittaa tapahtumassa vapaaehtoiset DJ:t, ja äänen toiston tekninen toteutus
tehdään talkoovoimin. Salsa Borealis ry maksaa Teoston ja Gramexin lupamaksut
vuosittain. Odotettu kertaosallistujamäärä on 200-400 kävijän välillä.

Tapahtumasta ilmoitetaan Facebookissa ja tapahtuma ilmoitetaan Helsingin turisti-
infoon Helsinki Helpeille.

Taiteiden yön salsatapahtuma pyritään järjestämään Oopperan amfilla.
Oopperasalsojen arvokkuutta jäsenetuna on syytä korostaa mahdollisimman paljon.

Pihlajasaaren salsat
Pihlajasaaren salsat järjestetään heinäkuussa erikseen sovittavana lauantaina.
Tapahtumassa soittaa vapaaehtoiset DJ:t ja siellä on opetusta ja mahdollisesti
ruokailu. Hallitus päättää konseptista tarkemmin harkintansa mukaan.

Luennot
Yhdistys järjestää vuoden aikana vähintään yhden salsaluennon.

Rantamambot
Yhdistys järjestää kesäkaudella linjasalsatapahtumia kerran kuussa.

Yhteistyökumppaneiden sekä muut tapahtumat
Hallitus pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön eri tapahtumajärjestäjien, tanssikoulujen ja
yritysten kanssa salsaharrastuksen tukemiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi. Samalla
hallitus pyrkii neuvottelemaan jäsenille erilaisia jäsenetuja kuten alennuksina
tapahtumien pääsymaksuista sekä tanssituntien ja muiden palveluiden hinnoista.

Yhteyksiä muihin salsayhdistyksiin kotimaassa pyritään aktivoimaan. Erityisesti
Turun ja Tampereen salsayhdistysten kanssa pyritään järjestämään yhteistyötä tai
tapahtumia.



Hallitus voi harkintansa mukaan järjestää myös muita tapahtumia vuoden aikana.
Tapahtumat tulee rahoittaa pääsylipputuloilla, sillä budjetissa näille ei ole varattu
rahaa.

Sabor juhlavuosi 2019
Järjestetään salsa-risteily juhlavuoden kunniaksi tai jokin muu isompi tapahtuma.
Yhdeksi teemaksi otetaan jäsenten aktivoiminen eri tavoin.

Avustukset
Yhdistys hakee toimintaansa avustuksia Helsingin kaupungilta. Avustuksia haetaan
sekä toimintaan, että tilavuokriin. Vuoden aikana selvitään myös muita tahoja, joiden
kautta yhdistys voisi hakea avustuksia.

Palautetta
Kerätään palautetta toiminnasta hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.


