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Blogi: Tanssivuoden tahdit
on taputeltu
Arvoisat jäsenseurat Tanssivuosi 2017
lähenee loppuaan ja on aika taas
hiljentyä joulun viettoon. Vuoteen on
mahtunut monenlaista – arkista
aherrusta seuroissa, saleilla, toimistossa,
kokouksissa – mutta myös riemun
kiljahduksia kilpailuissa sekä katkeran
suolaisia kyyneleitä, kun kaikki ei
mennytkään ihan suunnitellusti. Sitähän
tanssiurheilu on – ylä- ja alamäkiä.
Vaikka kilpailu tuntuu joskus raskaalta ja
tuloksetkaan eivät tyydytä, iloa ja laadukasta yhdessäoloa …
Lue lisää.

OneDancen vuodenvaihteen ajot 3.-4.1.2018
Jäsenrekisteri oneDancessa tehdään vuodenvaihteen huoltotöitä ja mm. ikäsarja-ajot 3.-4.1.2018. Älä
käytä rekisteriä tuona aikana!

Seurojen jäsenluettelot 15.1.2018
Seurojen jäsenluettelot tilanteessa 31.12.2017 (henkilön nimi ja kotipaikka) on toimitettava liittoon
sääntöjen mukaisesti 15.1.2018 mennessä. Mikäli jäsenluettelo on kunnossa oneDancessa,
riittää ilmoitus toimistolle jäsenten lukumäärästä ja siitä, että yhdistyslain mukainen lista on

tulostettavissa sieltä suoraan. Muistakaa päivittää myös seurojen perustiedot oneDanceen! Huomioikaa
oneDancen vuosihuolto, jonka aikana järjestelmää ei saa käyttää.

Toimiston joulunaika ja muuton valmistelut
Liiton toimisto on suljettuna 22.12.2017-1.1.2018. Myös liiton luottamushenkilöt hiljentyvät perheineen
pyhien viettoon eivätkä ole jatkuvasti tavoitettavissa tuona ajankohtana.
Olemme lahjoittaneet joulutervehdyksiin varatut varat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli keräykseen vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.
Toimisto on suljettuna tammikuussa viikon 4 (22.-28.1.2018) toimiston muuton takia. Muuttovalmistelut
voivat aiheuttaa myös yksittäisiä muita kiinniolopäiviä pitkin tammikuuta, tiedotamme niistä erikseen.
Muutamme yhdessä 50 muun urheilun lajiliiton, Olympia- ja Paralympiakomitean sekä Suekin kanssa
Pitäjänmäelle osoitteeseen Valimotie 10.

Vuoden 2018 kilpailu- ja harrastajalisenssin voi ostaa 12.12. alkaen
Lisätietoa STUL:in nettisivulla tässä linkissä.

Liittohallituksen päätöksiä
16.12. ja uusi hallitus
Vuoden 2017 liittohallitus kokoontui
viimeiseen kokoukseensa ja uusi, vuoden
2018 liittohallitus ensimmäiseen
kokoukseensa lauantaina 16.12.2017.
Tuplakokouspäivänä päätettiin mm. seuraavia
asioita: Järjestetään Nordic Bugg Cupin
Suomen osakilpailu 10.2.2018 Hämeenlinnan
RS GP-kilpailun yhteydessä Merkittiin tiedoksi
Veikkauksen verkkokumppanuuden
päättyminen vuodenvaihteessa. Aloitetaan
yhteistyö Regood.fi kanssa. Hyväksyttiin rock'n'swing -maajoukkueen kokoonpano vuodelle 2018: Juho
Päivinen ja Mari Munne, BW ja Bugg Samuli Kalliala ja Pinja Sarviluoma, …
Lue lisää.

