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• Jäsenmaksut laskutetaan viikon 7 aikana
• Seurakehittäjä Katriina Lahden terveiset
• Open Forum -keskustelu- ja tiedotustilaisuus seuroille la 16.3.
• Maria Mäenpää aloitti liiton toimistolla projektityöntekijänä
• Kevään 2019 koulutuksia

Jäsenmaksut laskutetaan viikon 7 aikana
Liiton jäsenyhdistysten jäsenmaksut laskutetaan viikon 7 aikana siten, että eräpäiväksi tulee
torstai 28.2.2019.

Kevätkokouksen 2018 päätöksen mukaisesti jäsenmaksu on 180 e/yhdistys + 6 e/henkilöjäsen, tukijäsen
350 e. Kevätkokouksen 2018 päätöksen mukaisesti mikäli jäsenluettelo on toimittamatta (liiton säännöt
5§), jäsenmaksu laskutetaan viimeisen toimitetun jäsenluettelon mukaisesti ja jäsenmaksuun lisätään 25
prosentin korotus.

Kevätkokouksessa 2018 hyväksytyn säännön mukaisesti äänioikeus liiton jäsenkokouksissa edellyttää
jäsenmaksun maksamista eräpäivään mennessä niiden henkilöjäsenten osalta, joiden mukaan
kokouksessa käytettävä äänimäärä lasketaan. Äänioikeudet tarkastetaan viimeistään 31.3.

Seurakehittäjä Katriina Lahden terveiset
Seurakehittäjä Katriina Lahti on toiminut työssään
jäsenseurojen tukena reilun vuoden. Hän jakaa
muutamia vinkkejä seuratyön kehittämiseen
kirjeessään.

• Ota käyttöön Tähtiseura-verkkopalvelu
• Osallistu Open Forumiin 16.3.
• Pyydä etukäteen apua OKM:n seuratukihakemuksiin
• Kerro, mitä tukea sinä kaipaan seurakehittäjältä

Lue Katriinan viesti kokonaisuudessaan >

Open Forum -keskustelu- ja tiedotustilaisuus seuroille la 16.3.
Tervetuloa Tanssiurheiluliiton jäsenseuroille tarkoitettuun Open Forum -keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen!
Tule paikalle Helsinkiin tai osallistu verkon kautta.

http://www.dancesport.fi/2019/01/09/vl-kilpailujen-haku-kaynnissa-vuosille-2020-2021/
http://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2019/02/Seurakehittajan-kirje_022019.pdf


La 16.3. kello 10–14
Paikka: Helsinki (paikka tarkentuu myöhemmin) tai verkossa live-yhteyden kautta

• Tähtiseuran aikuisten osa-alueen ohjelma ja kehittämispolku 
   Ulla Nykänen, Olympiakomitea

• Tanssiurheiluliiton koulutuspolut ja -sisällöt
• Kokemuksia vakio- ja latinalaistanssien uudesta kilpailujärjestelmästä

Ilmoittaudu >

Open Forum on Tanssiurheiluliiton jäsenseuroilleen järjestämä tapahtuma, jossa keskustellaan

ajankohtaisista seurojen toiminnan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Mukana tanssin, seuratoiminnan ja

kilpa- ja harrasteurheilun asiantuntijoita, liiton edustajia sekä tärkeimpänä toivottavasti mahdollisimman

suuri joukko teitä seurojen edustajia. Tervetuloa keskustelemaan ja edistämään yhteisiä asioita!

Maria Mäenpää aloitti liiton toimistolla
projektityöntekijänä
Maria Mäenpää on aloittanut helmikuun alussa liiton
toimistolla osa-aikaisena projektityöntekijänä. Maria hoitaa
viestintä- ja markkinointitehtäviä. Tehtävä on määräaikainen
kesäkuun 2019 loppuun saakka.

Samalla Auli Korhonen on jäänyt Suomen
Tanssiurheiluliitossa 50-prosenttiselle työajalle hoitaakseen
uusia työtehtäviä kansainvälisessä lajiliitossa. Toimistolla
jatkavat Anu Lampenius ja Raija Vuorinen. Työtehtäviä
on järjestelty uudelleen, ja tiedotamme vastuualueista
tarkemmin pian. 

Koko toimiston porukan yhteystiedot löydät www-sivuilta.
Olethan yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa – olemme
täällä juuri sinua varten!

Kevään 2019 koulutuksia
La 9.3. Bailatino Ideapäivä: Uusia ideoita ohjaajille 
Sutu Markkanen

Helsinki

Käydään läpi olemassa oleviin koreografioihin yhdisteltäviä jatkotason koreagrafioita seuraaviin tansseihin:
samba, chacha, rumba, paso doble, jive, sekä salsa, bachata, reggaeton, tango. Lisäksi käydään läpi
tämän hetken musiikkisuosikkeja ja ohjaustyylejä.

Lue lisää ja ilmoittaudu >

Pe–la 19.–20.4. 215 Taso 2 D-osio: lattarit
Kuopio

Lue lisää ja ilmoittaudu >

https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=153
https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/hallinto-ja-toimihenkilot/
http://www.dancesport.fi/2019/01/14/liikunnan-aluejarjestojen-koulutuskalenterit/
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=59
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=60


https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

