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Unelmien liikuntapäivä 10.5.
 Unelmien liikuntapäivä 10.5. tulee jälleen.  Kaikenlaisen liikkumisen Unelmien liikuntapäivä järjestetään jo
viidennen kerran. Vuoden 2020 teema on “pyydä kaveri mukaan”.  Toukokuun 10. päivä on myös
äitienpäivä.  Päivä tarjoaa urheiluseuroille hyvän mahdollisuuden markkinoida toimintaansa uusille
jäsenille tai järjestää unohtumaton päivä jo mukana oleville.

Tänä vuonna myös kunnat on haastettu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön, valtion liikuntaneuvoston
ja Kuntaliiton toimesta.

 Tässä uutinen jota voi jakaa tai siitä voi vapaasti muokata omaan käyttöön sopivan tekstin.  

• Kutsutaan kaikki liikkumaan Unelmien liikuntapäivänä 10.5: linkki sivustolle

Unelmien liikuntapäivän materiaalit (somebannerit, julistepohjat ym. ) voi ladata täältä.

Aineistot löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Unelmienliikuntapäivä.fi -sivustolle on tulossa MUKANA -osio, johon mielellämme kokoamme kaikkien
mukana olevien järjestöjen ja kuntien tiedot.

Jos haluatte olla näkyvissä sivulla, niin toimittakaa tieto osoitteeseen julia.kinnunen@olympiakomitea.fi.

Ystävällisin terveisin,

Tuula Paataja
Viestintäpäällikkö
Communications manager
+358 405210000
tuula.paataja@olympiakomitea.fi
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Valmentajakirje Pasi Lindiltä (HUV:n pj)
Liitteenä kirje ja harjoitusohjelma Valmentajakirje 2020 Harjoitusohjelma tammikuu 2020 Lisätietoja: Pasi
Lind Huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtaja pasilind2@gmail.com puh. 044 3829906    

Lue lisää.

Häirintävapaa urheilu -koulutuskiertue urheiluseuroille käynnistyy
maakunnissa
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, Väestöliitto ja Suomen Olympiakomitea järjestävät yhteistyössä
liikunnan aluejärjestöjen kanssa koko maan kattavan koulutuskiertueen urheiluseuroille. Koulutuksen
tavoitteena on lisätä urheiluseurojen valmiutta ennaltaehkäistä ja puuttua niin häirintään kuin muuhun
epäasialliseen käytökseen. Lue lisää asiasta ja katso lähimmät koulutustilaisuudet Olympiakomitean sivulta

Lue lisää.

LIITTOHALLITUS ILMAISEE HUOLENSA EPÄEETTISESTÄ
VALMENNUSTOIMINNASTA
LIITTOHALLITUS ILMAISEE HUOLENSA EPÄEETTISESTÄ VALMENNUSTOIMINNASTA Suomen
Tanssiurheiluliiton liittohallitus seuraa urheilun kentällä tapahtunutta valmennukseen ja epäasialliseen
käyttäytymiseen liittyvää uutisointia. STUL ry:n liittohallitus tuomitsee kaiken mahdollisen häirinnän,
kiusaamisen, epäasiallisen toiminnan ja syrjinnän tanssiurheilun saralla. Valmennus voi olla tavoitteellista,
vaativaa ja tiukkaa, mutta sen ei missään yhteyksissä tule ylittää epäeettisen toiminnan rajoja.
Liittohallitus tarkastelee liiton asiaankuuluvat ohjeistot ja säännöt tämän kevätkauden aikana, jotta …

Lue lisää.

Easy Dance Club seurojen jäsenhankinnan tueksi
Kunnossa Kaiken Ikää -hankkeen myötä yhteistyössä Dance Flow Kuopio ry:n kanssa kehitetty Easy Dance
Club -toiminta koukuttaa uusia harrastajia ympäri Suomen. Easy Dance Club (EDC) on brittiläisiin
sequence-tansseihin perustuva paritanssimuoto, joka Suomen tanssikulttuuriin muokattuna on saanut
lisämausteikseen tavallisimmat lavatanssit. Askelkuviot on johdettu helpotetusti ja pelkistetysti vakio- ja
latinalaistansseista kuten tangosta, valssista, foxista, quickstepistä, sambasta, jivestä, rumbasta ja cha-
chasta. Se tuo vaihtelua …

Lue lisää.

VL tuomarikulujen jakaantuminen
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2020/01/VL-tuomarimaksujen-jakaantuminen.pdf
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Uusi jäsenseura 
2.2. hyväksyttiin Funky Hall SODAP ry STUL:n jäsenseuraksi. Tervetuloa mukaan!

https://funky-hall.webnode.fi/

Dancecore-ohjeistus
Mikäli ilmoitatte pareja Muksu Mix-sarjaan. Niin paria ei tarvitse perustaa liiton tietojärjestelmään
DanceCoreen, vaan käytetään ilmoittauduttaessa termiä ”ulkomaalainen pari”. Tällöin DanceCore
tarkistusta ei tehdä.

Mikäli sarjaan osallistuu kilpailuyksikkö joka on jo DanceCoreen rekisteröitynä. Käytetään luonnollisesti
normaalia ilmoittautumistapaa.

Kaikki ajantasalla olevat ohjeet löytyvät täältä:

https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/

SPORTS CARD -urheiluohjelma
Sports Card on tarkoitettu joukkueenjohtajille, valmentajille sekä muille aktiivisesti urheilutoiminnassa
mukana oleville. Jäsenyys on henkilökohtainen ja antaa sinulle ja joukkueellesi mahdollisuuden yöpyä
hotellissa edullisesti ja mukavasti.

SPORTS CARD -JÄSENYYDEN EDUT:
• Hyvät unet - majoitus alk. 32 €/hlö/vrk jaetussa kolmen hengen huoneessa
• Energiaa - runsas aamiainen, edulliset sport-ateriat
• Taktiikkapalaverit - mahdollisuus kokoushuoneen käyttöön (pyydettäessa hotellissa  ja varaustilanteen
salliessa)
• Hyvät yhteydet - langaton internetyhteys kaikissa tiloissa
• Lihaskunto ja rentoutuminen - hotellin kuntohuoneen ja aamu- ja/tai iltasauna (hotellista riippuen)
käyttöoikeus
• Kick back - majoittuessa Suomessa saatte 5 % kick-back lahjakortin etukäteen ennakkolaskulla/paikan
päällä pankki/luottokortilla maksetuista palveluista.

Lisätietoa linkistä 

https://funky-hall.webnode.fi/
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/
https://www.scandichotels.fi/aina-scandicissa/sport-card/hanki-sports-card
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

