Tutkimuskutsu seuroille ja
valmentajille
Moikka,
(English further down)
Suoritan kandidaatin tutkintoa Helsinki
Business Schoolissa ja työstän
projektityötä. Aiheena on "Exploring
talent retention methods used in the
Finnish dance sport industry." Pyysin
apua STUL:ta kyselyn levittämiseen,
jotta saisin mahdollisimman laajan datasetin kasaan.
Pyytäisinkin teitä vastaamaan kyselylomakkeeseen, joka on linkattu alhaalla. Tutkinto suoritetaan
englannin kielellä, jonka syystä tutkimuskin toteutetaan englanniksi. Data kerätään anonyymisti, eli
nimeänne ei edes kysytä tutkimusta varten. Kaikki tutkimuksen data poistetaan tutkimuksen päätyttyä.
Kiitos jo etukäteen osallistuville tahoille!
https://forms.gle/ACiSe5xhTSqbYfTS9
**
I am currently studying for my bachelors degree in Helsinki School of Business. As part of my studies, I'm
currently working on a research project with the title of "Exploring talent retention methods used in the
Finnish dance sport industry." I asked STUL for help in distributing the survey, in order to get as wide a
range of data points as possible.
I would like to ask you to respond to this survey, which is linked below. The degree is conducted in
english, and therefore the study is as well. The survey is anonymous and your name will not be asked at
any point. Furthermore, your data will be deleted once the research project is completed.
Thank you in advance to participating individuals!
https://forms.gle/ACiSe5xhTSqbYfTS9
Ystävällisin terveisin / Kind regards
Johannes Saaristo

Liittohallituksen
sähköpostipäätöksiä 22. 29.9.2021

Liittohallitus on tehnyt
sähköpostipäätöksiä syys-lokakuun
vaihteessa. Mm. lajipäälliköt valittu,
edustusvalintoihin tehty
koronatilanteesta johtuva poikkeus ja
uusi jäsenyhdistys.
Lue lisää.

Seuratuen hakuinfoa
Vuoden 2022 seuratuen hakuaikana on
marraskuu 2021. Hakuohjeet ja mm.
haettavat tukisummat noudattavat
vuoden 2021 haun ohjeita, vuoden 2021
ohjeisiin pääset tästä. Ja viime vuoden
haussa tukea kaksivuotiselle hankkeelle
saaneet seurat – MUISTAKAA hakea
toisen vuoden tuki tässä haussa.
Tukea ja sparrausta hakemukiinne saatte
liiton seurakehittäjältä, Katriina Lahdelta, 050 595 5358, katriina.lahti54@gmail.com sekä oman alueenne
liikunnan aluejärjestön seurakehittäjältä.
Lukekaa myös liiton ja seurakehittäjän tiedote 17.9.2021, jossa OKM -tukeen ja hakuun liittyviä käytännön
asioita ja vinkkejä on käsitelty laajemmin. Huomioikaa, että siihen tiedotteeseen verraten hakuaika on
aikaistunut!

Ilmianna Vuoden
Tanssiurheiluteko 2021!
Seurat ja seurojen jäsenet voivat nimetä
ehdokkaita Vuoden Tanssiurheiluteko palkinnon saajaksi. Ilmiantoaikaa on
24.10.2021 saakka …
Lue lisää.

Muistilista seuraadminkäyttäjile
• seurasiirrot ajantasalle
• uudet pariyhdistelmät rekisteriin
• lopettaneet ja hajonneet parit
purettavaksi

Lisäksi kilpailuihin aikovia on hyvä
muistuttaa lisenssihankinnasta. Lisenssien voimassaolotieto päivittyy kilpailijan tietoihin muutaman tunnin
kuluessa ostosta.

Tuo seurasi liiton
Instagramiin
Suositut tanssiurheiluseurojen
toteuttamat @dancesportfin -Instagramkanavan päivät saavat jatkoa.
Ota yhteyttä kanavallemme, mikäli
haluat toteuttaa päivän seurasi toimintaa
esitellen!

Olympiakomitean
seurapalkintojen haku
käynnissä
Vuoden 2021 seurapalkintohaku on
avoinna seuroille 1. - 20.10. Tänä
vuonna seurat voivat hakea palkintoja
seuraavissa kategorioissa: lasten ja
nuorten vuoden Tähtiseura, aikuisten
vuoden Tähtiseura sekä kestävää
kehitystä edistävä Fiksu seura.
Lue lisää.

Turvallinen seuratoiminta webinaari 5.11.2021
Suomen Olympiakomitea järjestää koko
urheiluyhteisölle avoimen ja
maksuttoman Turvallinen seuratoiminta webinaarin. Webinaarissa käsitellään
epäasiallisen käytöksen, kiusaamisen ja
häirinnän ennaltaehkäisyä sekä
tapauksiin puuttumista urheilun ja
liikunnan parissa.
Lue lisää.

Vastuullinen valmentaja verkkokurssi turvallisen
harrastus- ja
urheiluympäristön avuksi
Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi
kutsuu kaikki ohjaajat ja valmentajat
mukaan rakentamaan yhä turvallisempaa
harrastus- ja urheiluympäristöä! …
Lue lisää.

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

