STUL ry:n liittohallitus
tiedottaa
Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n hallitus
kokoontui kuuden tunnin Teamskokouksessa sunnuntaina 22.3.2020.
Asialista oli pitkä, mutta myös vallitseva
poikkeustilanne aiheutti pitkiä
keskusteluja.
Tässä tiivistetysti käsiteltyjä asioita …
Lue lisää.

Koronavirus vaikuttaa
urheiluseuratoimintaan ja
seurojen taloudelliseen
tilanteeseen
Nyt on tärkeää kerätä faktaa seurojen
taloudellisista menetyksistä ja muista
seuratoiminnan vaikutuksista.
Kokoamme myöhemmin tiedot yhteen ja
viestimme asiasta edelleen esimerkiksi
rahoittajille.

Tämä pyyntö (lähetetty aiemmin 17.3.2020) kerätä tietoja koskee Tanssiurheiluliiton jäsenseuroja, joille
koronavirus aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.
Suosittelemme, että alatte heti kirjata ylös seuraavia tietoja:
Peruuntuneet (Suomessa ja ulkomailla):
•
•
•
•
•
•
•

kilpailut ja esitykset
muut sovitut esiintymiset
harrastusryhmät
työpajat
vierailut
leirit
kokoukset ja neuvottelut (katkenneet tai siirtyneet)

Jokaisesta tällaisia tietoja:

• montako peruuntunut
• minkä kokoisia (yleisö- / osallistujamäärä)
• millainen taloudellinen menetys
• palautetut osallistumismaksu- tai lippuhinnat
• aiheutuneet kulut (esim. jo maksetut matkaliput, joita ei korvata)
Kirjatkaa tiedot muistiin vapaamuotoisesti, mutta sellaisessa muodossa, että voitte myöhemmin toimittaa
ne meille koontia varten. Kirjatkaa taloudelliset menetykset mahdollisimman realistisesti. Tulette varmasti
itsekin tarvitsemaan näitä tietoja jatkossa.
Palaamme tähän asiaan myöhemmin keväällä tilanteen rauhoituttua ja auki olevien asioiden selvittyä.

Striimaus ja musiikin käyttö
poikkeustilanteen aikana
Koronatilanteen vuoksi livetilaisuuksia
siirretään digitaalisiin kanaviin. Teosto ja
Gramex ovat tehneet joihinkin lupiin
väliaikaisia poikkeuksia, joiden myötä
olemassa oleva lupa julkiseen
esittämiseen sisältää luvan välittää
sisältöä verkossa …
Lue lisää.

#seurapaitapäiväkotona Osoita tukea seurallesi
Urheiluseuratoiminnan suurin vahvuus
on yhteisöllisyyden voima – ja nyt sitä
tarvitaan enemmän kuin koskaan. Nyt
kun emme voi fyysisesti olla toistemme
seurassa, haluamme korostaa
yhteisöllisyyden merkitystä ja luoda
uusia keinoja osoittaa
yhteenkuuluvuutta.Yksi tällainen keino
on tunnustaa oman rakkaan seuran
värejä Seurapaitapäivänä – tällä kertaa
se tapahtuu vain kotona ja somessa.
Kutsumme teidät kaikki mukaan
seurapaitapäivään 31.3.2020 …
Lue lisää.

Hyvät käytännöt jakoon
Seura- ja ohjaustoiminnan ei tarvitse
pysähtyä, vaikka salit ovat kiinni ja

fyysistä kontaktointia tulee välttää. Useat
jäsenseuramme ovat jo aktivoineet
jäsenistöään erilaisilla hienoilla
onlineharjoitteilla, -kampanjoilla ja treeneillä, ja lisää hyviä ideoita tulee ilmi
joka päivä!

Keräämme nyt hyvät ideat jakoon kaikille jäsenillemme. Jos teillä on toteutuksessa jokin hyvä keino pitää
jäsenet liikkeellä ja haluatte jakaa sen läpi Suomen, laittakaa lyhyt, parin rivin kuvaus toiminnasta
(mahdollisine somelinkkeineen) liiton toimistolle (toimisto@tanssiurheilu.fi), niin jaamme ideat
verkkosivullamme.
Jatketaan yhdessä tanssin ilon ja positiivisuuden jakamista kaikille, poikkeusoloista huolimatta!
Lue jo jaetut hyvät ideat tästä.

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta?
Löydät lähetetyt jäsentiedotteet
Jäsenseurojen sisäisiltä sivuilta, salasana
seura.
Katso lisää tästä.

