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• Mahdollisuuksia tanssijoille ja valmentajille osallistua maajoukkueleirille heinäkuussa
• Ehdota Vuoden tanssiurheiluteko -palkinnon saajaa
• Avoin haku: leirikoulun järjestäjä yläkouluikäisille
• Liiton some-kampanja seurojen jäsenhankinnan tukemiseksi
• Tanssiurheiluliiton toimisto suljettu heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa
• Tulevia koulutuksia

Mahdollisuuksia
tanssijoille ja
valmentajille osallistua
maajoukkueleirille
heinäkuussa
Seuraava tanssiurheilijoiden
maajoukkueleiri järjestetään
19.-21.7. Varalassa.

Vinkkaa seurasi tanssijoille ja
valmentajille, että heillä on mahdollisuus
osallistua maajoukkuetoimintaan!

Tanssija - hae paikkaa
heinäkuun
maajoukkueleiriltä 24.6.
mennessä
Tanssiurheiluliitto antaa mahdollisuuden maksimissaan neljälle motivoituneelle juniori 2 - yleisen ikäsarjan
parille osallistua kesän maajoukkueleirille. Leiri järjestetään Tampereella Varalan Urheiluopistolla
19.-21.7.2019.

Vinkkaa mahdollisuudest seurasi pareille! Lue lisää ja hae paikkaa >

 

Valmentaja - tule tutustumaan maajoukkuetoimintaan la 20.7.
Suomen Tanssiurheiluliitto kutsuu maajoukkueparien valmentajat tutustumaan
maajoukkueen toimintaan sekä valmentajakoulutukseen lauantaina 20.7. Tilaisuus on
valmentajille maksuton.

Varsinainen kutsu ja tapahtumapäivän ohjelma lähetetään valmentajille, jotka ovat tilanneet STUL:n
valmentajille suunnatun uutiskirjeen. Liity vastaanottajalistalle tästä >

https://www.dancesport.fi/2019/06/17/mahdollisuus-osallistua-kesan-maajoukkueleirille/
https://www.dancesport.fi/uutiskirje/


Ehdota Vuoden tanssiurheiluteko -palkinnon saajaa
Suomen Tanssiurheiluliitto jakaa vuosittain Vuoden tanssiurheiluteko -palkinnon henkilölle,
seuralle, joukkueelle tai ryhmälle, joka erinomaisella ja merkityksellisellä tavalla edistää
tanssiurheilun sekä seuratoiminnan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja
yhteistoimintaa. Parhaimmillaan teko on tanssin iloa ja riemua, saa hymyn huulille ja pilkettä
silmäkulmaan.

Seurat ja jäsenistö voivat ”ilmiantaa” ehdokkaita Vuoden tanssiurheiluteko -palkinnon saajaksi. Lähetä
tiedot ehdokkaastasi viimeistään ma 30.9.2019. 

Lue lisää ja ehdota palkinnon saajaa >

Avoin haku: Leirikoulun järjestäjä yläkouluikäisille
Suomen Tanssiurheiluliitto etsii leirikoulun järjestäjää yläkouluikäisille. Järjestäjällä on
mahdollisuus saada liitolta taloudellista tukea.

Lue lisää edellytyksistä ja jätä hakemus viimeistään pe 9.8.2019 >

Liiton some-kampanja seurojen jäsenhankinnan tukemiseksi
Tanssiurheiluliitto julkaisee loppukesällä some-kampanjan seurojen jäsenhankinnan
tukemiseksi. Kampanjan kohderyhmänä ovat lapselleen tanssiharrastuspaikkaa etsivät
vanhemmat. Mainonnassa ydinviestinä on mahdollisuus löytää juuri oman alueen
tanssiseurat ja tanssikurssit lapsille.

Kampanja pyörii Facebookissa ja Google Adsissa heinäkuun puolivälistä elokuuun loppuun. Kävijät
ohjataan www.dancesport.fi-sivustolla olevalle sivulle, jossa voi etsiä oman paikkakuntansa seuran
yhteystiedot.

Tavoitteena on tuoda erityisesti nuoria harrastajia lajin pariin, mikä tuo jatkuvuutta ja mahdollistaa
laajemman harrastajapoolin, josta voi vuosien saatossa kehittyä menestyviä huippu-urheilijoita. Liitto on
päättänyt toteuttaa hankkeen alueilla, joissa harrastajamäärät ovat erityisesti olleet laskussa. Käytännössä
kampanjan ulkopuolelle on rajattu pääkaupunkiseutu kehyskuntineen.

Muutoksia syksyn vakio- ja latinalaistanssien cup-kilpailuihin
Valtakunnallisiin vakio- ja latinalaistanssikilpailuihin, joihin on myönnetty joko yleisen ikäsarjan tai
senioreiden cup-kilpailu, lisätään kaikkiin cup-ikäsarjoihin erillinen C-luokka. Ko. ikäsarjojen C-luokan
pareilla on vaihtoehtoinen osallistumisoikeus joko C-luokkaan tai Cupiin muttei molempiin yhtä aikaa.
Uudet C-luokat päivitetään kilpailukalenteriin mahdollisimman pian.

Lue lisää >

https://www.dancesport.fi/2019/06/18/ehdota-vuoden-tanssiurheiluteko-palkinnon-saajaa/
https://www.dancesport.fi/2019/06/19/avoin-haku-leirikoulun-jarjestaja-ylakouluikaisille/
https://www.dancesport.fi/2019/06/19/vakio-ja-latinalaistanssijaos-tiedottaa-2/


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

Tiedoksenne myös, että kevään ajan projektityöntekijänä toimineen Maria Mäenpään määräaikainen
työsuhde on päättynyt. Maria hoiti markkinointi-, viestintä- ja koulutusasioita. Olethan jatkossa yhteydessä
toimistolla Anuun, Auliin ja Raijaan tai osoitteisiin toimisto [ät] tanssiurheilu.fi ja tiedotus [ät]
tanssiurheilu.fi.

Lämmintä ja rentouttavaa kesää!

Tanssiurheiluliiton toimisto



Tulevia koulutuksia

102 Lastentanssin ohjaajakurssi 3.-4.8.
la-su 3.-4.8.2019, Helsinki

Kouluttaja: Niina Antikainen

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 15.7. >

 

Lastentanssinohjaajan jatkokoulutus 10.-11.8.
la-su 10.-11.8., Helsinki

Kouluttaja: Maria Speth, apunaan Johanna Kajaala ja Niina Antikainen

Lue lisää ja ilmoittaudu >

 

Tuloslaskenta: TPS ja mobiililaitteiden käyttö 10.8.
la 10.8.2019, Helsinki

Kouluttaja Kari Nyysönen

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 15.7. >

 

Skating-laskennan koulutus 31.8.
la 31.8, Helsinki

Kouluttaja Pirjo Puroharju-Koskinen

Lue lisää ja ilmoittaudu >

 

Tuomareiden päivityskoulutus 1.9.
su 1.9.

Lue lisää ja ilmoittaudu >

 

Bailatino-ohjaajakoulutus 31.8.-1.9.
la-su 31.8.-1.9., Helsinki

Kouluttaja Satu Markkanen

Lue lisää ja ilmoittaudu >

 

Bailatino, ideapäivä, alkeet 14.9.
la 14.9., Helsinki

Kouluttaja Satu Markkanen

https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=61
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=176
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=166
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=178
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=62
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=63


Lue lisää ja ilmoittaudu >

 

Open Forum: seuran jäsenhankinta ja markkinointi 15.9.
su 15.9., Helsinki tai verkkoyhteyden kautta

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 5.9. >

 

Bailatino, ideapäivä, jatko 21.9.
la 21.9., Helsinki

Kouluttaja Satu Markkanen

Lue lisää ja ilmoittaudu >

 

Seuraohjaaja, Taso 1: osiot 115 ja 116, 27.-29.9.
pe-su 27.-29.9., Helsinki

Lue lisää ja ilmoittaudu >

https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=64
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=163
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=65
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=177
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

