Työehtosopimuskoulutus
seuroille
Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja
koskevasta liityntäpöytäkirjasta
Urheilujärjestöjen työehtosopimukseen.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat
voivat halutessaan erikseen siihen
liittymällä alkaa noudattamaan ko.
liityntäpöytäkirjaa.
Olympiakomitea järjestää yhdessä Paltan kanssa kaksi työehtosopimuskoulutusta urheiluseuroille.
Kouluttajana toimii Paltan Terhi Salonpää. Molemmat koulutukset ovat sisällöltään samanlaisia.
Toiveena on, että seurat, jotka hyödyntävät jo urheilun työehtosopimusta osallistuisivat
ensisijassa koulutukseen 31.3 klo 9 - 11 Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Myöhäisempi aika on ensisijassa niille seuroille, jotka vasta pohtivat työehtosopimuksen
hyödyntämistä tai ovat siitä muuten vain kiinnostuneet. Tämä koulutus on 8.4 klo 14 - 16 Liity
kokoukseen napsauttamalla tätä

Liittohallituksen päätös
rock'n'swing-kilpailujen
järjestämisestä
kokeilukilpailusäännöin
31.12.2021 asti sääntöjä on
mahdollisuus soveltaa niin, että ne
mahdollistavat online-kilpailujen
järjestämisen ja sääntöjen soveltamisen
niiltä osin, joka online-kilpailuiden
toteuttamiseksi on tarpeellista.
Lue lisää.

Vakio- ja latinalaistanssien
kilpailuhaku vuosille 20222023
Vakio- ja latinalaistanssijaos on
käynnistänyt kilpailuhaun vuosille 20222023. Tässä haussa kalenteroidaan
vuoden 2022 seura- ja valtakunnalliset
kilpailut sekä vuoden 2023 SM-, GP- ja
Ikäkausimestaruuskilpailut.
Lue lisää.

Tanssiurheilun
valmentajalisenssi on
haettavissa
Valmentajalisenssi on yksi näkyvä ja
yhteinen osa Tanssiurheiluliiton ja koko
tanssiurheilun toimintaympäristön
vastuullisuustyötä suojelemassa
urheilijoita, liikkujia, ohjaajia,
valmentajia ja seuroja, ja luomassa
turvallista toimintaympäristöä sekä
toteuttamassa hyvää ja avointa
hallintotapaa.
Lue lisää.

Liiton löydät Instagramista
@dancesportfin
Instagramia käytetään mm. koko
tanssiurheilun lajiperhettä koskevien
tiedotteiden jakamiseen, upeiden
tanssiurheiluhetkien ikuistamiseen ja
erityisesti siihen, miltä se tanssiurheilun
maailma näyttää ruudun toisella puolella.
Tämän vuoksi kehotamme seuroja
tägäämään @dancesportfin tarinoiden
yhteydessä. Näin saamme myös
realistisen kuvan siitä, miltä
harjoitussaleilla näyttää, millaisia
harjoituksia järjestetään ja millainen fiilis
tanssiurheilijoilla, vanhemmilla, valmentajilla on!

Nämä hetket ja tunnelmat ovat arvokkaita, jolloin liitto jakaa mielellään eteenpäin teidän tarinoiden
postauksia. Voitte myös merkata @dancesportfin kuviin ja videoihin ja näin ne tulevat näkyviin myös liiton
Instagram -sivuille. Mikäli teidän seuranne haluaisi ottaa meidän Instagram-tilimme haltuun päiväksi, laita
suoraviestiä Instagram-kanavallemme!
Huomaa myös uusi #tanssintreenaan -kampanja!

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

