
Tässä jäsentiedotteessa:
• Seuran maksuliikenteen hyvät käytänteet
• Anna palautetta vakio- ja latinalaistanssien AJS-arviointimenetelmästä
• Puolustusvoimien Urheilukoulun info valmentajille ti 9.4.
• Tulorekisteri yhdistyksille -verkkoseminaari ke 27.3.
• Toimiston vastuualueissa muutoksia
• Blogi Maria Mäenpää: Miten tanssiurheilun kengänkokoa kasvatetaan?

Seuran maksuliikenteen hyvät käytänteet
Talous- ja hallintovaliokunta muistuttaa, että seurojen tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan parissa
tapahtuvaan maksuliikenteeseen. Maksuliikenne on suositeltavaa hoitaa pankin kautta kaikissa tilanteissa.
Useilla seuroilla käytössä olevat tavat laskuttaa kausi- ja salimaksut esimerkiksi sähköisesti ovat toimivia
tapoja.

Myös yksityistuntien maksaminen ohjaajille ja opettajille on hyvä järjestää pankkitilin kautta. Seuroja
kehotetaan keskustelemaan seurassa käyvien ammattivalmentajien kanssa siitä, mikä tapa on soveltuvin.
Kymppikorttihinnat, seuran kautta maksettava ohjaus jne ovat hyviä toimintatapoja, joilla vältetään myös
se, että tanssitunnille tuleva oppilas maksaa käteisellä.

Mikäli seuran toiminnassa em. tapa katsotaan sopivaksi, tulee maksajalle tiedottaa, että halutessaan he
voivat pyytää kuitin maksusuorituksestaan.

Lisätietoja seuran puheenjohtajille: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-
hallinto/

Anna palautetta vakio- ja
latinalaistanssikilpailujen
AJS-arviointimenetelmästä
Absolute Judging System 3.1. -
arviointimenetelmää (AJS)
testattiin su 24.3.2019
TanssiDansin järjestämissä vakio-
ja latinalaistanssien
seurakilpailuissa. Nyt toivomme
palautetta menetelmästä.

Kysely on avoin kaikille, myös niille, jotka eivät olleet kilpailussa paikalla. Anna palautteesi viimeistään su
31.3.2019.

Avaa kysely: www.iro.fi/tanssidans

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/
http://www.iro.fi/tanssidans


Puolustusvoimien Urheilukoulun info valmentajille ti 9.4.2019
Puolustusvoimien Urheilukoulu kutsuu lajiliittojen valmentajat perinteiseen
lajiliitto-infoon Santahaminaan tiistaina 9.4.2019 klo 13.00-15.00.

Tilaisuudessa tietoa Puolustusvoimien Urheilukoulun toiminnasta 2019-2020, kokemuksia toiminnasta
Kaartin jääkärirykmentissä sekä tietoa akatemiayhteistyöstä pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet >

Tulorekisteri yhdistyksille -verkkoseminaari ke 27.3. klo 17-18
Tulorekisteri järjestää verkkoseminaarin, jonka aiheena on yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden
tulorekisteri. Tilaisuus on maksuton. Tallenne jaossa tilaisuuden jälkeen.

Lue lisää ja ilmoittaudu >

Muistathan myös nämä!
• Vakio- ja latinalaistanssit: kilpaileminen ja tuomarointi kansainvälisellä tasolla
• Seurojen Open Forum 16.3. -keskustelutilaisuuden materiaalit ja tallenne
• Lasten Liike -starttirahan haku 31.3. saakka
• Uudistetut DanceCore-ohjeet
• Ilmoittautuminen rock’n’swing-tanssien PM-, BW World Cup- ja Nordic Bugg Cup -kisaan 27.4.2019

Toimiston vastuualueissa muutoksia
Henkilömuutosten myötä on työnjako muuttunut
hieman Tanssiurheiluliiton toimistolla.

• Auli Korhonen, taloussuunnittelija: talous, sidosryhmät
• Raija Vuorinen, toimistopäällikkö: FDO,
tuomarivalintatyöryhmä, pisteytykset
• Anu Lampenius, toimistosihteeri: maajoukkueet,
kilpailulisenssit, kansainvälinen kilpailutoiminta ja edustukset,
DanceCore-tuki
• Maria Mäenpää, projektityöntekijä: viestintä ja
markkinointi, koulutukset
• Kilpailijakortistoa hoitaa Tmi KPO-Konsulttipalvelu:
kilpailijakortisto (ät) tanssiurheilu.fi
• DanceCore-tuki: dancecore (ät) dancesport.fi

Jos tarvitset apua tai sinulla on kehitysideoita, olemme täällä sinua varten. Ole yhteydessä!

Blogi: Miten tanssiurheilun kengänkokoa

https://www.dancesport.fi/2019/03/20/puolustusvoimien-urheilukoulun-info-valmentajille-ti-9-4-2019/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/tapahtumat/tulorekisteri-yhdistyksille-verkkoseminaari/?fbclid=IwAR3SNl0Qf04mWOFb535GP_93BoO8ZNQj6O9ohHmGhpGsE6Gx6Cc3spsWtAg
https://www.dancesport.fi/2018/10/03/usein-kysyttyja-vl-kilpaileminen-ja-tuomarointi-kansainvalisella-tasolla/
https://www.dancesport.fi/2019/03/26/seurojen-open-forum-keskustelutilaisuuden-16-3-materiaalit/
https://www.dancesport.fi/2019/03/12/lasten-liike-starttirahan-haku-31-3-saakka/
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/
https://www.dancesport.fi/2019/03/06/ilmoittautumisohje-pm-bw-world-cup-ja-nordic-bugg-cup-27-4-2019/
https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/hallinto-ja-toimihenkilot/


kasvatetaan?

"Jos katson lajiliiton toimintaa viestinnän ja markkinoinnin
silmälasien läpi, tärkein tehtävämme on suurentaa
tanssiurheilun jalanjälkeä – tai oikeammin kasvattaa jälkiä
tekevien jalkapohjien määrää.

Seurat voivat hyvin, kun niillä on jäseniä ja lajia arvostetaan
yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mitä useampi tanssikenkä
askeltaa maankamaralla, sitä enemmän lajilla on harrastajia,
joista voi myös kehittyä menestyviä huippu-urheilijoita, ja sitä
enemmän laji saa näkyvyyttä."

STUL:n projektityöntekijä Maria Mäenpää bloggaa >

https://www.dancesport.fi/2019/03/26/5060/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

