
Tässä jäsentiedotteessa:
• Tanssiurheiluliiton toimisto suljettu viikot 27 ja 28
• Harrastusviikko avaa koulujen ovet seuroille elokuussa
• Nimien kirjoittaminen DanceCoressa
• Ohjeet palkintojen ilmoittamisesta tulorekisteriin
• Tulevat koulutukset
• Olympiakomitean käynnissä olevat kampanjat

Tanssiurheiluliiton toimisto suljettu viikot 27 ja 28
Tanssiurheiluliiton toimisto on suljettuna kesällä 1.-14.7., kun koko toimiston henkilöstö
lomailee samanaikaisesti. Muutoin palvelemme kesäaikaan normaalisti arkisin klo 9-15.

Pyydämme myös huomioimaan, että liittohallituksen, valiokuntien ja jaosten jäsenet lomailevat
kesäkuukausien aikana.

Lomakaudella suosittelemme olemaan yhteydessä seuraaviin yleisiin sähköpostiosoitteisiin, jotta viestisi
tulee varmasti luettua.

toimisto [ät] tanssiurheilu.fi
tiedotus [ät] tanssiurheilu.fi
office [ät] fdo.fi

Harrastusviikko avaa koulujen ovet seuroille elokuussa



Olympiakomitean koordinoimalla valtakunnallisella harrastusviikolla koulujen ovet ovat auki
eri lajien seuratoimijoille. Viikko tarjoaa loistavan väylän esitellä omaa toimintaa ja hankkia
uusia jäseniä. 

Viikko rohkaisee lapsia ja nuoria tutustumaan lähiseudun tarjontaan ja auttaa heitä löytämään oman
harrastuksen. Harrastusviikkoa vietetään 26.8. – 1.9.2019. Seurat sopivat osallistumisestaan suoraan
koulujen kanssa.

Lue lisää >

Nimien kirjoittaminen DanceCoressa
Huomaathan, että henkilöiden nimet tulee kirjoittaa DanceCoreen seuraavasti siten että sekä etu- että
sukunimessä on ensimmäinen kirjain isolla ja loput pienellä. Esim. Taimi Tanssija.

Ethän siis käytä pelkkiä versaaleja eli isoja kirjaimia (TAIMI TANSSIJA) tai pelkkiä pieniä kirjaimia eli
gemenoja (taimi tanssija).

Ohjeet palkintojen ilmoittamisesta tulorekisteriin
Pohditko, miten palkintojen verotusasiat pitikään hoitaa? Golfliitto on koonnut seuroilleen erinomaiset
ohjeet palkintojen ilmoittamisesta tulorekisteriin ja on antanut STUL:n luvan jakaa ohjeet omille
jäsenseuroilleen. Ohjeissa on hyödynnetty Verottajan urheiluseuroille 29.3.2019 antamia ohjeita. 

Tutustu ohjeeseen ja lue artikkeli Miksi golfpalkinnoista joutuu maksamaan veroa?

Tulevat koulutukset

RS Valmentajakoulutus: 132 Boogie woogie -perusteet
la 1.6.2019 kello 10-18
Akaa

Lue lisää ja ilmoittaudu >

RS Valmentajakoulutus: 134 Bugg-perusteet
su 2.6.2019 kello 10-18
Akaa

Lue lisää ja ilmoittaudu >

Vakio- ja latinalaistanssien tuomaroinnin kehittämispäivä
to 6.6.2019 klo 10-13
Helsinki tai verkossa

Lue lisää ja ilmoittaudu >

Open Forum: Jäsenhankinta ja markkinointi

https://www.dancesport.fi/2019/05/22/harrastusviikko-avaa-koulujen-ovet-seuroille-elokuussa/
https://golf.fi/wp-content/uploads/sites/52/2019/04/Kilpailupalkintojen-verotusohje-12042019.pdf
https://www.gogolf.fi/verottaja-kertoo-miksi-golfpalkinnoista-joutuu-maksamaan-veroa
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=168
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=169
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=171


su 9.6.2019 klo 14-18
Helsinki tai verkossa

Lue lisää ja ilmoittaudu >

102 Lastentanssin ohjaajakurssi
la-su 3.-4.8.2019
Helsinki

Lue lisää ja ilmoittaudu >

Olympiakomitean käynnissä olevat kampanjat
• Mistä syntyy yhdessä tekemisen meininki? Kerro seuranne resepti! Sporttikampanjassa etsitään
parhaita tapoja luoda hyvää yhteishenkeä urheiluseuroissa. Voittajaseuralle on luvassa Viking Linen 50
hengen seuraristeily. Lue lisää
• Oletko järjestämässä urheilutapahtumaa tämän vuoden aikana? Voita 4000 € arvosta
Lippu.fin markkinointipalvelua tapahtumallesi! Lippu.fi etsii urheilutapahtumajärjestäjää, joka
haluaa tehostaa tapahtumansa lipunmyyntiä. Lue lisää
• Haasta huippu-urheilija ja voita 1500 euron Granon lahjakortti! Tsekkaa haastelajit, valitse laji,
kuvaa video someen #haastahuippu. Kuka vain voi osallistua! Lue lisää
• Ovatko urheilutapahtuman järjestelyt kunnossa? Onko aidat hankittu? Osallistu kisaan ja voita 300
metriä Ramirentin aitaa tapahtumaasi! Lue lisää

Lisätietoa eduista ja kampanjoista tästä.

https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=163
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=163
https://www.olympiakomitea.fi/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDIiLCIwMDY2YjUiLCI3OTkiLCIzMDY4ZmZjODkzZmYiLGZhbHNlXQ
https://www.olympiakomitea.fi/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDIiLCIwMDY2YjUiLCI3OTkiLCIzMmIyNzcxYTY5NmYiLGZhbHNlXQ
https://www.grano.fi/haastahuippu?hs_preview=nGlixQBv-8221766490
https://www.olympiakomitea.fi/2019/05/06/ovatko-urheilutapahtuman-jarjestelyt-kunnossa-onko-aidat-hankittu-osallistu-kisaan-ja-voita-300-metria-ramirentin-aitaa-tapahtumaasi/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/yritysetuja-ja-varainhankintaa/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

