
Yhteistyö Tanssinopettajainliiton kanssa tiivistyy
Sunnuntaina 21.3.2021 käydyssä Tanssiurheiluliiton ja Tanssinopettajainliiton yhteisessä kokouksessa
jaettiin ajankohtaisia kuulumisia sekä sovittiin organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämisestä.
Vajaaseen kaksituntiseen kokoukseen osallistuivat Tanssiurheiluliitosta puheenjohtaja Leena Liusvaara ja
toiminnanjohtaja Auli Korhonen sekä Tanssinopettajainliitosta puheenjohtaja Helena Ahti-Hallberg, sihteeri
Sami Helenius sekä Mikko Koskelainen.

Kokouksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

• Tanssiurheiluliiton jäsentiedote toimitetaan myös Tanssinopettajainliiton osoitteeseen. Vastaavasti
Tanssinopettajainliitto toimittaa omalta osaltaan seura- ja urheilijarajapinnasta nousseita tärkeimpiä
havaintoja Tanssiurheiluliiton osoitteeseen.
• Merkittävät tanssiurheilun ja erityisesti vakio- ja latinalaistanssien sääntö- ja kilpailusääntömuutokset
toimitetaan lausuttavaksi puolin ja toisin ennen vientiä jäsenistön käsittelyyn.
• Yhteisiä kokouksia pidetään keväisin ja syksyisin ja kokousmuistiot toimitetaan organisaatioiden
hallitusten asialistoille.
• Käytiin keskustelua valmentajalisenssistä, sen taustasta, tavoitteista ja käytännöistä.
• Kalenteroitiin toukokuulle seuraava, hieman laajemmalla kokoonpanolla pidettävä organisaatioiden
välinen palaveri, jossa kartoitetaan ja koordinoidaan seuratoiminnan käynnistämistä ja erityisesti
toimenpiteitä harrastajien tavoittamiseksi koronapandemian jälkeen.
• Sovittiin syksyn kokouksen aikataulu.

https://www.dancesport.fi/2021/03/24/yhteistyo-tanssinopettajainliiton-kanssa-tiivistyy/


Liittohallituksen päätöksiä 21.3.2021
Tanssiurheiluliiton liittohallitus kokoontui sunnuntaina 21.3.2021 ja käsitteli mm. seuraavia asioita:

• Vuosikertomus hyväksyttiin esitettäväksi jäsenkokoukselle pienin muutoksin. Kirjattiin pöytäkirjaan
edellisen kokouksen jälkeen sähköpostikäsittelyssä tehty päätös tasekirjaan tehdystä muutoksesta sekä
tilinpäätöksen hyväksymisestä allekirjoituksille sekä tilintarkastukseen ja esitettäväksi jäsenkokoukselle.
• Päätettiin kevätkokouksen kutsumisen aikataulusta ja kokouksen järjestämistavasta. Kokoukselle
annetaan yhdistyslain mukaisesti paikka, mutta kokous pidetään etäyhteyksin.
• Hyväksyttiin rock’n’swing -tanssien onlinekilpailutoteutuksen kokeilusäännöt ja ensimmäinen
kokeilukilpailu 8.5.2021.
• Keskusteltiin tanssiurheilun valmennus- ja tuomarointikoulutusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä.
• Keskusteltiin jäsenyhdistyksille kohdennettavista tukitoimista. Päätettiin seuraavaa:
• Järjestetään 1-2 pyöreän pöydän keskustelua, joissa seurat voivat jakaa vapaamuotoisesti omia hyviä
käytäntöjään ja kuvata korona-ajan ratkaisujaan, huoliaan, huomioitaan ja onnistumisiaan koko
jäsenyhteisölle.
• Tanssiurheiluliiton jäsenmaksujen maksuaikaa jatketaan. Jäsenyhdistys säilyttää äänioikeutensa
jäsenkokouksessa, mikäli jäsenmaksu näkyy suoritettuna kevätkokouksen viimeiseen
ilmoittautumispäivään (19.5.) mennessä. Eräpäivän muutos ei edellytä jäseniltä erityisiä toimia, eräpäivä
muutetaan kaikille jäsenmaksulaskuille automaattisesti.
• Seuroille on kalenteroitu huhti-toukokuulle webinaarisarja, jonka tavoitteena on kehittää seuratoiminnan
taloushallinnon ja hallinnon osaamista.

• Merkittiin tiedoksi samalle illalle sovittu palaveri Tanssinopettajainliiton kanssa.

Seuraava kokous 25.4.2021.

Tulevia koulutuksia 
30.3. ja 31.3. Reilusti Paras – eettisen ja reilun tanssiurheilun osaamisen
kehittämisohjelma  ilmoittautuminen 26.3. mennessä! Vielä ehtii mukaan. 

https://www.dancesport.fi/2021/03/23/liittohallituksen-paatoksia-21-3-2021/
https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=451


17-18.4. 233 Lindy Hop kilpataso 

20.4. alkaen Tanssiurheilun seuratoiminnan taloushallinnon ja hallinnon osaamisen kehittämisen ohjelma,
kevät 2021 

3.5. alkaen Psyykkinen valmentaminen (kaikki tanssilajit)

15-16.5. Taso 2C Vakio- ja latinalaistanssit lajiosat 216 ja 217

22-23.5. 234 Bugg-kilpataso

2.6. alkaen Viestintä ja varainhankinta -koulutus jäsenseuroille

Kaikkiin koulutuksiin kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian jotta ne saadaan toteutettua. 

Lisätiedot ja ilmoittautumislinkit liiton tapahtumakalenterista:

https://www.dancesport.fi/kalenteri/koulutukset/

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

Lue lisää.

https://www.dancesport.fi/kalenteri/koulutukset/
https://www.dancesport.fi/seurat/jasenseurojen-sisaiset-sivut/jasentiedotearkisto/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

