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Seuratoimintavaliokunnan vuotuinen kysely seuroille
Edellinen kysely (2018) lähetettiin 83 seuralle ja saimme 54 vastausta. Yhteenveto kyselystä ja sen
tuloksista julkaistiin syyskuussa 2018.

Kyselystä saatu tieto auttoi meitä monella tapaa ohjaamaan ja tarkentamaan toimintaamme. Suurimpana
haasteena olivat jäsenhankinta sekä vapaaehtoistoimijoiden ja talkooväen saaminen mukaan toimintaan.

Eniten koulutusta ja tukea seurat kaipasivat seuran markkinointiin, jäsenten sitouttamiseen seuran
toimintaan sekä seuran hallintoon – erityisesti taloushallintoon.

Kyselyn tuloksena liiton viestintää ja markkinointia edistettiin palkkaamalla liittoon määräaikainen
markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen. Seuroille on järjestetty koulutusta sekä livenä että virtuaalisesti
mm. viestinnästä ja markkinoinnista, valmennuspolun rakentamisesta, aikuisten harrastusliikunnasta,
Tähtiseuratoiminnasta sekä lasten tanssiliikunnan ohjauksesta.

Seuroja on myös ohjattu alueensa liikuntaorganisaation toimintaan ja näiden järjestämiin varsin edullisiin
seuran toimintaan liittyviin koulutuksiin mm. seuran hallinnosta, taloudenhoidosta, työnantajana
toimimisesta ja tietosuojasta.

Vuosi sitten liitto järjesti vuoden 2019 OKM -seuratuella ja liiton maksamalla omavastuuosuudella

hankekilpailun tuotteesta, jolla lisätään seurojen palvelutarjontaa ja edistetään jäsenhankintaa. Kilpailun
voitti kuopiolainen J&V ry, joka tuotteistaa seuroille valmiiksi Easy Dance Club -tanssimuodon. Tästä
tiedotetaan lisää sen valmistuessa.

Liiton edustajia ja seurakehittäjä ovat olleet toivotusti mukana useissa arvokilpailuissa. Se on ollut hyvä
foorumi vaihtaa tietoa ja ajatuksia, sekä saada ideoita ja palautetta liiton ja seuratoiminnan kehittämiseen.

Tämä uusi kysely on jatkoa viimevuotiselle kyselylle. Vastauksistanne saadaan tietoa mm. siitä, onko jo
tehdyillä toimenpiteillä ollut vaikuttavuutta seurojen toimintaan. Tämän vuoden seurakyselyyn on lisätty
pari uutta kysymystä ja lisätty muutamia vastausvaihtoehtoja. Toivomme mahdollisimman monen seuran
vastaavan kyselyyn.

Linkki kyselyyn

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQP_RQYlhNFL3l7LDsx5i_fACnU1fBiLHeR4aniCTc2MwrKw/viewform


 

Vuoden Tanssiurheiluteko
Vielä on aikaa ehdottaa Vuoden tanssiurheiluteko -palkinnon saajaa.

Suomen Tanssiurheiluliiton seuratoimintavaliokunta 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.  Ehdotukset
liiton toimistoon tulee tehdä viimeistään syyskuun loppuun mennessä toimisto(at)tanssiurheilu.fi

Merkonomiksi muiden liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa!
Markkinointi-instituutissa on mahdollista opiskella liikunta- ja urheilualan ammattilaisille räätälöidyssä
liiketoiminnan perustutkintoon (merkonomi) johtavassa koulutusohjelmassa. Koulutus sisältää
lähikoulutuspäiviä, verkko-opiskelua ja työssäoppimista oman opiskelusuunnitelman mukaisesti. Tämä
maksuton koulutus on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseuroissa sekä -organisaatossa ja lajiliitoissa toimiville
henkilöille, yrittäjille sekä ammattiurheilijoille. Kahdeksas, keväällä käynnistynyt sporttimerkonomiryhmä
täyttyi nopeasti, tavoitteena on aloittaa yhdeksäs ryhmä 3.12.2019. Lue lisää!

Bailatino Ideapäivä, jatko

Aikataulu: la 21.9. klo 10-18Paikka: Helsinki, Balanssistudiot  Tallberginkatu 1

Kouluttaja:   Janne Talasma

Hinta: Jäsenseurat 115 e + 3,50 e laskutuslisä, muut 145 e + 3,50 laskutuslisä 
Hinta sisältää koulutuksen ja materiaalit

Ilmoittautuminen

Ohjaajat saavat jatkotason koreagrafioita, joita voi yhdistää jo olemassaoleviin koreografiohin. Lisäksi
käydään läpi tämän hetken musiikkisuosikkeja ja ohjaustyylejä. Tanssit joista koreografiat saa: samba,
chacha, rumba, paso doble, jive, sekä salsa, bachata, reggaeton, tango. 

 

Seuraohjaaja, Taso 1 
115&116 (V/L Startti valmentajakoulutus) 

Aikataulu:   pe 27.9.alkaa klo 18.00- su päättyy 29.9. klo 17.00, 

Paikka: Helsinki, Balanssistudiot, Tallberginkatu 1 D 4. krs, 00180 Helsinki

Hinta: 150 € + 3,50 € laskutuslisä, samasta seurasta seuraavat osallistujat 120 € / henkilö

https://www.eslu.fi/site/assets/files/3419/sportti_syksy_2019.pdf
http://onedance.tanssiurheilu.fi/form/?oid=5&GUID=ef2316e0ec87a550897fac013434ab2a


Ilmoittautuminen 23.9. mennessä 

Koulutus sisältää Seuraohjaaja, Taso 1 -koulutuksen osiot 115 ja 116. Ks. koulutuspolku > 

Sisältö:

 - Oppilaskeskeinen lähestymistapa, jossa huomioidaan kohderyhmän valmiudet.  

- Ohjaaminen tanssiurheilussa- Tuntien ja kurssien suunnittelu ja toteutus

- Ohjaajana toimiminen seurassa- Vakio- ja latinalaistanssien peruskuviot ja lajiteknisten taitojen
opettaminen

- Itsearviointi kehittymisen välineenä

Osaamistavoite:

Kurssin jälkeen ohjaaja osaa toimia seurayhteisössä ja tuottaa monipuolista, itsearvioivaa ja ohjaajuutta
kehittävää oppilaskeskeistä sekä laadukasta kilpatanssin perusopetusta. 

KOULUTTAJA 

Tea Kantola 

http://onedance.tanssiurheilu.fi/form/?oid=5&GUID=78fb280bd2ad8dd755c134ad4c7bd591
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2017/11/Koulutuspolut-7_11_2017.pdf
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

