
Tässä jäsentiedotteessa:
• Open Forum -keskustelu- ja tiedotustilaisuus seuroille la 16.3.
• Kysely vakio- ja latinaistanssien kilpailujärjestelmästä seuroille, vastaa viimeistään 24.3.
• Tähtiseurojen alueelliset tapaamiset keväällä 2019
• Sporttimerkonomikoulutus alkaa 21.5.2019

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.

La 16.3. kello 10–14
Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki tai verkossa

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

• Tanssiurheiluliiton koulutuspolut ja -sisällöt
   Harri Antikainen, STUL, koulutustyöryhmän puheenjohtaja

• Kokemuksia vakio- ja latinalaistanssien uudesta kilpailujärjestelmästä
   Seppo Poikulainen, STUL, vakio- ja latinalaistanssijaoksen jäsen

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!

Kysely vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmästä seuroille
Vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmää ollaan kehittämässä edelleen kaksiportaisen
uudistuksen jälkeen. Tässä vaiheessa tarkoitus on ensisijaisesti tarkastella
suomenmestaruus-, ikäkausimestaruus- ja Grand Prix -kilpailujen toimivuutta ja
muutostarpeita.

Nyt toivomme seurojen toimihenkilöiltä, valmentajilta ja kilpailijoilta palautetta SM-, IKM- ja GP-kilpailujen
toimivuudesta ja käytännön toteutuksesta. Keskustelkaa ja kootkaa yhteen näkemyksenne, miten
kilpailujärjestelmää tulisi kehittää!

Koostakaa oman seuranne vastaukset yhteen ja vastatkaa kyselyyn viimeistään su 24.3.2019. 

Avaa kysely tästä >

STUL:n vakio- ja latinailaistanssijaos kokoaa palautteet ja hyödyntää niitä kilpailujärjestelmän
kehitystyössä.

https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=153
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmWNKWf03uejM6W4C_ExBVASwRerzYomR6HPqfGH5X52JhVQ/viewform?usp=sf_link


Tähtiseurojen alueelliset tapaamiset keväällä 2019
Suomen Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt kutsuvat Tähtiseurat alueellisiin tilaisuuksiin, joita
järjestetään 16 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuudet ovat avoimia myös muille kuin Tähtiseuroille!

• Seuratoiminnan viestintäkampanjan rakentaminen yhdessä seurojen kanssa
• Tähtiseuraohjelman ajankohtaiset asiat ja kysymykset
• Aluejärjestön valitsemat aluekohtaiset asiat

Lue lisää ja ilmoittaudu oman alueesi tapahtumaan >

Kuopio 4.3.
Kajaani 5.3.
Kouvola 7.3.
Helsinki 11.3.
Rovaniemi 13.3.
Oulu 14.3.
Tampere 18.3.
Lahti 19.3.
Pori 21.3.
Joensuu 25.3.
Mikkeli 27.3.
Kokkola 1.4.
Turku 4.4.
Jyväskylä 8.4.
Seinäjoki 9.4.
Lappeenranta 11.4.

Sporttimerkonomi-koulutus alkaa 21.5.
Toukokuussa 2019 alkaa liikunta- ja urheilualan ammattilaisille räätälöity liiketoiminnan
perustutkintoon (merkonomi) johtava koulutusohjelma Markkinointi-instituutissa. Tutkino
suoritetaan työn ohessa, ja koulutuksessa perehdytään muun muassa talouteen,
asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja viestintään.

Koulutus on tarkoitettu urheilun ja liikunnan parissa työskenteleville. Uutta on, että hakijan ei edellytetä
olevan täysiaikaisesti töissä seurassa tai liikunta-organisaatiossa, vaan koulutus sopii myös tuntityönä
ryhmiä ohjaaville.

Koulutus on maksuton, ja riippuen koulutuspolusta, koulutuksen oheiskuluihin voi saada avustusta.
Tutkinnon suorittaminen kestää 1,5 vuotta. Koulutus tehdään työn ohessa, ja se sisältää enintään 16
koulutuspäivää.

Koulutus alkaa 21.5.2019, ilmoittaudu viimeistään 15.4.2019.

Tutustu tarkemmin koulutukseen>

Koulutuksen järjestää Markkinointi-instituutti yhteistyössä Faros & Com Oy:n ja Etelä-Suomen Liikunta ja
Urheilu ry:n kanssa.

https://www.dancesport.fi/2019/02/26/tahtiseurojen-alueellisten-tapaamisten-kiertue-alkaa-4-3/
https://www.dancesport.fi/2019/02/26/merkonomitutkinto-urheilun-ja-liikunnan-parissa-tyoskenteleville-aloitus-21-5/


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

