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Open Forum: Seuran markkinointi ja jäsenhankinta su 9.6.
Vakio- ja latinalaistanssien tuomaroinnin kehittämispäivä to 6.6.
RS Valmentajakoulutus: 132 Boogie woogie -perusteet la 1.6.
RS Valmentajakoulutus: 134 Bugg-perusteet su 2.6.
102 Lastentanssin ohjaajakoulutus la-su 3-4.8.
Tuloslaskenta TPS la 10.8.

Open Forum: Seuran markkinointi ja jäsenhankinta su 9.6.
Tervetuloa Open Forumiin, jonka aiheena tanssiseuran ja -koulun markkinointi, viestintä ja
jäsenhankinta!
Su 9.6.2019 kello 14-18
Sporttitalo, Valimotie 10, Pitäjänmäki, Helsinki. Tapahtumaan voi myös osallistua verkossa.

Tervetuloa
Markkinointia ajatuksella
Kotisivujen vaikutus jäsenhankintaan
Viesti somessa
Case: Rock’n'roll Dance Club Comets

•
/ Harri Harjula, STUL:n viestintävaliokunnan pj.
•
/ Tanja Yrjölä, markkinointijohtaja, Prima Pet Premium, STUL:n
viestintävaliokunnan jäsen
•
/ Petri Mertanen, Digital Consultant
•
/ Maria Mäenpää, projektityöntekijä, Suomen Tanssiurheiluliitto
•
Lue lisää ja 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!

Vakio- ja latinalaistanssien
tuomaroinnin kehittämispäivä to
6.6.
torstaina 6.6.2019 kello 10-13
Sporttitalo, Valimotie 10, Pitäjänmäki, Helsinki
Tapahtumaan voi osallistua myös verkon
kautta.
Suomen Tanssiurheiluliiton koulutustyöryhmä kutsuu
vakio- ja latinalaistanssien tuomarit ja valmentajat
kehittämään yhdessä kriteerejä pisteytykseen E-C-

luokkien suhteellisessa arvioinnissa.
Päivän aikana on tavoitteena kartoittaa yhdessä
Absolute Judging System 3.1. -arviointijärjestelmän
(AJS) mahdollista käyttöönotoa Suomessa E-Cluokkien arvioinnissa. Lisäksi pohditaan AJSjärjestelmän toimivuutta yhdessä Skatingarviointijärjestelmän kanssa. Ideoinnissa käytetään
apuna kokemuksia AJS-pilotoinnista, joka tehtiin
keväällä 2019 TanssiDansin järjestämissä seurakilpailuissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu >

RS Valmentajakoulutus: 132 Boogie woogie -perusteet
la 1.6.2019 kello 10-18
Akaa
Kouluttajat: Pirjo ja Tommi Koivula
Koulutus sopii valmennustehtäviin tähtääville boogie woogien harrastajille ja kilpailijoille sekä uusille
valmentajille. Kurssilla käydään läpi boogie woogien alkeis- ja jatkokurssien valmentamisen lajikohtaiset
perusvalmiudet.
Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu viimeistään pe 31.5. klo 12.00. Lue lisää ja ilmoittaudu >

RS Valmentajakoulutus: 134 Bugg-perusteet
su 2.6.2019 kello 10-18
Akaa
Kouluttajat: Pirjo ja Tommi Koivula
Koulutus sopii valmennustehtäviin tähtääville buggin harrastajille ja kilpailijoille sekä uusille valmentajille.
Kurssilla käydään läpi buggin alkeis- ja jatkokurssien valmentamisen lajikohtaiset perusvalmiudet.
Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu viimeistään pe 31.5. klo 12.00. Lue lisää ja ilmoittaudu >

102 Lastentanssin ohjaajakurssi
la-su 3.-4.8.2019
Helsinki
Kouluttaja: Niina Antikainen
Koulutuksen sisältö:
• Koulutus antaa osallistujille eväitä toimia vastuullisina ohjaajina lastentanssissa.
• Osallistuja saa monipuolisesti tietoa lapsen kehityksestä, lastentanssin lähtökohdista ja tavoitteista sekä
lastentanssin toteuttamisesta käytännössä.
• Koulutus pohjautuu Lastentanssin opetussuunnitelmaan ja sen liitteisiin 1 ja 2
• Koulutukseen sisältyy ennakkotehtäviä
Lue lisää ja ilmoittaudu >

Tuloslaskenta TPS
la 10.8.2019
Helsinki
Kouluttaja Kari Nyysönen
Koulutus sisältää tuloslaskennan pikakertauksen, mobiililaitteiden käytön, opetuksen ja materiaalin.
Koulutuksessa käydään läpi tulosten lataaminen Tanssiurheiluliiton parikortistoon (DanceCore). Lisäksi
tutustutaan käsinsyöttämiseen (käyttö ilman mobiililaitteita).
Lue lisää ja ilmoittaudu >

