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Showtanssin MM-
kilpailuista viisi mitalisijaa
Suomeen 
MM-kultaa tuli junioreiden
pienryhmäsarjassa, jonka voitti
Tampereen Dancefina Academyn 12-15-
vuotiaat tanssijat teoksella The Election.

Juniorimuodostelmasarjassa Suomi
nappasi kaksi mitalia, kun Dancefina
Academyn joukkue saavutti hopeaa ja

pääkaupunkiseudulta tuleva Step Up School pronssia.

Junioripoikien soolosarjassa Dancefina Academyn Waltteri Voitila nappasi pronssia. Hänen veljensä
Werneri tuli samassa sarjassa neljänneksi.

Junioreiden duosarjan pronssimitalin kahmaisivat Annika Erkkilä ja Waltteri Voitila.

– Intensiivinen harjoittelu, sitoutuminen, heittäytyminen ja ryhmän hyvä yhteishenki ryydittivät tanssijat
tulokseen, joka on myös koko Suomen mittakaavassa historiallinen, Dancefina Academyn perustaja ja
päävalmentaja Josephina Chelelgo hehkutti kisojen päätyttyä.

 Lähde Iltalehti 

 

 

Vastaa nimettömästi kyselyyn kiusaamisesta ja muusta syrjinnästä
urheilussa ja liikunnassa
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Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on käynnistynyt 3-vuotinen tutkimushanke
nimeltä PREACT. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toivotaan (kilpa)urheilijoiden ja harrasteliikkujien
vastaavan nimettömänä kyselyyn, joka antaa hankkeelle tietoa urheilijoiden ja liikunnan harrastajien
kokemasta ja havaitsemasta kiusaamisesta ja muusta syrjinnästä ja syrjinnän koetuista seurauksista.

Tutkimukseen toivotaan vastauksia sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, ikään tai lajiin
katsomatta.

PREACT- hankkeella on Jyväskylän eettisen toimikunnan puolto. Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi
tai ruotsiksi. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto ja johtaa
urheilupsykologi, liikuntatieteilijä Marja Kokkonen.

Kyselyyn on mahdollista vastata 2.11. saakka.

 Urheilijoille ja liikkujille tarkoitettu kysely suomeksi:

https://link.webropolsurveys.com/S/ABB4EB4061AC3AD3

Här kan du svara på det elektroniska frågeformular för idrottare och motionärer på svenska:

https://link.webropolsurveys.com/S/7751598F2EBF95D9

Urheiluvalmentajille ja ohjaajille tarkoitettu kysely:

https://link.webropolsurveys.com/S/BDD1BA2F764D2113

 Här kan du svara på det elektroniska frågeformular för idrottrstränare och instruktörer på svenska:

https://link.webropolsurveys.com/S/3E8F09E3C6BB77FC

Lisätiedot: tutkimuksen johtaja, urheilupsykologi ja liikuntatieteilijä Marja Kokkonen

marja.kokkonen@jyu.fi, puh. 050 3829 335

Usein kysyttyjä: VL kilpaileminen ja tuomarointi kansainvälisellä tasolla
Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen kansainväliseen vakio- ja latinalaistanssien kilpailu- ja
tuomarointitoimintaan Sisällys: 1. Maasiirrot ja edustusoikeus 2. Kilpaileminen kv-kilpailutapahtumissa 3.
WDSF tuomarilisenssit 1. Kilpailijoiden maasiirrot ja edustusoikeus Molempien parin osapuolten on
edustettava Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenseuraa, jotta parimuodostus voidaan tehdä ja pari voi
edustaa Suomea. Mikäli pari muodostetaan siten, että toinen osapuoli on edustanut viimeksi jotain toista
maata, tarvitaan maasiirto tämän …

Lue lisää.

Vakio- ja latinalaistanssijaos tiedottaa: kilpailujärjestelmäpalautteet
Arvoisa jäsenistömme! Olemme muutoksen pyörteissä! Tässä yhteydessä kiitän valiokunnan puolesta
kaikkia seuroja, jotka ovat lähettäneet ajatuksia liittyen kilpailujärjestelmän muutokseen. Pyrimme
huomioimaan toiveenne toisessa vaiheessa, kun muutos saadaan käyntiin. Mikäli muutosta ei saada tällä
erää liikkeelle, siirtyy muutokset vuodella-parilla eteenpäin. Syyskokoukseen on valmisteltu liittohallituksen
esitys uudesta kaksiportaisesta järjestelmästä. Vaihtoehtoisena jätetään voimaan olemassaoleva, nykyinen
kolmeportainen järjestelmä. Sääntömme mahdollistaa kokeiluja. Niiden käyttäminen ensimmäisen vaiheen
…

Lue lisää.

Seuratuki 2019
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Hakuohjeet julkaistu, hakuaika 12.11.-14.12.2018 Seuratoiminnan kehittämiseen on haettavissa vuosittain
tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Seuratoiminnan kehittämistuen 2019 hakuohjeet on julkaistu
ministeriön verkkosivuilla. Hakuaika vuoden 2019 tukihankkeille on 12.11.-14.12.2018. Linkki sähköiseen
hakujärjestelmään avataan Opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla hakuajan alkaessa 12.11.
Avustuksen painopistealueet ovat pysyneet lähes samoina edellisvuosiin nähden. Seuratoiminnan
kehittämishankkeissa olennaista on kuitenkin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota siihen, miten
seura vakiinnuttaa kehittämishankkeen …

Lue lisää.

OKM: Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat nyt haussa
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain urheilijoille verottomia valmennus- ja
harjoitteluapurahoja valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa myönnettäessä otetaan ensisijaisesti
huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä
sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan
sitoutuminen huippu-urheilukriteerit täyttävään tavoitteelliseen valmentautumiseen. Apurahaa
myönnettäessä arvioidaan myös urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä
arvokilpailuissa. Ohessa ministeriön urheilijoiden apurahojen hakuaikataulut: Kesälajien …

Lue lisää.

Liiton syyskokouspäivä la 10.11.2018
Hyvät jäsenyhdistykset, Tiedoksenne Tanssiurheiluliiton syyskokouspäivä lauantaina 10.11.2018, jota
vietetään Scandic Park -hotellissa Helsingissä.  Kolmen kokouksen päivä alkaa vakio- ja latinalaistanssien
kilpailusääntömuutoksia käsittelevällä jäsenkokouksella klo 10. Puoliltapäivin starttaa rock'n'swing -
tanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous ja sääntömääräinen syyskokous aloitetaan
puolestaan klo 14:30. Valtakirjojen palautus liiton sääntöjen mukaisesti viimeistään puoli tuntia ennen
kokouksen alkua. Kokouskutsut ovat matkalla ja ne löytyvät myös täältä. Kokousmateriaaleja
täydennetään …

Lue lisää.

Vakuuttavin seuratoimija
2018
 Löytyisikö vuoden 2018 seuratoimija ja
kolme lahjoituksen saavaa seuraa teidän
tanssiurheilusta? Vuonna 2015
vakuuttavimmaksi seuratoimijaksi
palkittiin Ruoveden Pirkkojen pesäpallon
aktiivi Paula Rinki ja vuonna 2016
Pyhäjärven Pohdin hiihtomies Kauko

Tikkanen ja vuonna 2017 Tampereen Pyrinnön suunnistuksen Mikko Eskola äänestettiin voittajiksi.  

Seuralla mahdollisuus voittaa 500 - 1200 euron OPn stipendi. Kampanjan ehdotusvaihe on 17.9.-15.10 ja
äänestysvaihe 1.-26.11. Vuoden vakuuttavin seuratoimijan äänestyksen tulokset julistetaan YK:n
vapaaehtoistoiminnan päivänä 5.12.2018.

Voit tehdä ehdotuksen 15.10.2018 mennessä  tästä.
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