
Hyvää alkanutta vuotta 2022!
Tammikuu on alkanut työteliäästi sekä liiton että seurojen toiminnassa. Olemme edelleen keskellä
pandemiaa, mikä on näkynyt mm. eräiden tammi-helmikuun kilpailupäivien siirtoina sekä seurojen
toimintojen mukautuksina. Alueiden ja kuntien antamat ohjeet ja määräykset muuttuvat lähes viikoittain,
mutta seurat ovat olleet hyvin aktiivisia seuraamaan ja reagoimaan näihin muutoksiin nopeillakin
aikatauluilla. Olemme varovaisen toiveikkaita, että pandemia muuttuu jo pian lievempään suuntaan ja että
liikunnan ja urheilun rajoitukset alkavat poistumaan, sillä pieniä ensimerkkejä tästä on jo havaittavissa.

Vaikka kilpailutoiminnan pariin ei vielä vuoden alkuviikkoina päästäkään, on tanssiurheilua silti käynnissä
kaikkialla, ja haluamme myös kertoa siitä eri näkökulmista. Suositut tanssiurheiluseurojen toteuttamat
@dancesportfin -Instagram-kanavan päivät saavat jatkoa. Annamme kanavan haltuun mielellämme myös
seuroissa eri rooleissa toimiville harrastajille, kilpailijoille ja huippu-urheilijoille, sekä ohjaajille ja
valmentajille ja niille talkoolaisille, jotka ovat ensin paikalla ja sammuttavat päivän päätteeksi valot. Ota
yhteyttä kanavallemme, mikäli haluat toteuttaa päivän tai illan seurasi toimintaa esitellen! Jaamme myös
mahdollisuuksien mukaan päivittäin meille tägättyjä parhaita tunnelmia kanavallamme. Tulossa on lisäksi
aurinkoinen haastekampanja, osallistu siihen ja jaa tanssiurheilun fiilistä eteenpäin!

Vuoden vaihtumiseen liittyy aina useita koonti- ja raportointitarpeita ja -velvollisuuksia. Liiton ja seurojen
rajapinnassa tärkeimmät ovat jäsenluettelot ja -määräilmoitukset, sekä henkilömuutosten päivittäminen
seurojen yhteyshenkilöiden sekä DanceCore -käyttäjien osalta. Tanssiurheilijoiden ja valmentajien osalta
tärkeää on varmistaa lisenssien voimassaolo kerralla koko vuodeksi. Vuodenvaihde on myös viimeistään
hyvä ajankohta saattaa seurasiirrot ajantasalle, uudet kilpailuyksiköt rekisteriin sekä ilmoittaa lopettaneet
ja hajonneet parit purettavaksi, jotta mm. rankinglistat saadaan heti vuoden alusta alkaen täsmälliseen
kuntoon.

Toivotamme koko jäsenistölle valoa alkaneeseen vuoteen, sekä menestystä seuratoimintaan!



Tammikuun ajankohtaiset
Jäsenrekisterin päivittäminen tilanteessa 31.12.2021 on ajankohtaista viimeistään nyt. Jäsenet voi tuoda
yhdellä kertaa DanceCoren ylläpitovalikosta kohdasta "Jäsenyyksien tuonti - jäsenyyksien massatuonti
excel-tiedostosta" löytyvällä import-työkalulla. Kuitatkaa tällä lomakkeella, kun kaikki on valmista. Liiton
sääntöjen mukaisesti seuran täydellinen henkilöjäsenluettelo on toimitettava liiton toimistoon tammikuun
15. päivään mennessä. Jäsenten tulee toimittaa liiton pyytämä raportointi liiton määräämän rekisterin
kautta. Ohjeita DanceCoren käyttöön sivuillamme.

***

Vuoden 2022 kilpailu- ja valmentajalisenssien osto on käynnissä SuomiSportissa. Sekä seurajäsenyyden
että kilpailulisenssin tulee olla voimassa, jotta kilpailuilmoittautuminen DanceCoressa on mahdollista jo
vuoden ensimmäiseen kilpailuun. Liittämällä lisenssiin Sporttiturvan varmistat vakuutusturvasi myös
lajiharjoittelussa sekä kilpailu- tai harjoitustapahtumiin välittömästi liittyvillä matkoilla tapahtuvien
vahinkojen varalle. Lisenssin voimassaolo päivittyy kilpailujärjestelmään ja ilmoittautuminen mahdollistuu
n. kolmen tunnin kuluessa lisenssin ostosta.

***

Ilmoittauduttaessa ja ilmoittautumista maksettaessa on erittäin tärkeää palata maksupalvelusta takaisin
ilmoittautumissivulle joko odottamalla muutaman sekunnin ajan, että automaattinen ohjaus siirtää takaisin
tai klikkaamalla maksupalvelussa olevaa Takaisin kauppiaan sivulle -painiketta. Ilmoittautuminen voi
muuten jäädä maksamaton-tilaan ja poistua automaattisesti järjestelmästä muutaman tunnin kuluttua.
Kuitti ja vahvistus ilmoittautumisesta tulee automaattisesti sähköpostiin ilmoittautumisen onnistuttua.

***

Päivittyvä artikkeli kilpailukalenterin muutoksista löytyy tästä. Lisää linkki kirjanmerkkeihisi!

Liittohallituksen päätöksiä

https://forms.gle/LhqaT4Jgh2nUqYuCA
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/
https://info.suomisport.fi/
https://www.dancesport.fi/2022/01/13/muutoksia-kilpailukalenterissa-2/


10.1.2022
Liittohallitus kokoontui maanantaina
10.1.2022 ja asialistalla oli jälleen
ajankohtaisia asioita, mm. muutoksia
jäsenyhdistyksissä sekä tietoa
jäsenmaksujen aikataulusta.

Lue lisää.

Kysely harrastusten
järjestäjille 
Harrastamisen Suomen mallin
yhteyspiste kerää harrastuksen
järjestäjiltä palautetta seuraavaa hakua
ajatellen.

Lue lisää. 

Vastuullisen valmentajan
verkkokurssi on jatkossakin
maksuton
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.

https://www.dancesport.fi/2022/01/11/liittohallituksen-paatoksia-10-1-2022/
https://harrastamisensuomenmalli.fi/kysely-harrastusten-jarjestajille-harrastamisen-suomen-mallista/
https://www.dancesport.fi/2021/08/25/vastuullinen-valmentaja-verkkokurssi-turvallisen-harrastus-ja-urheiluympariston-avuksi/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/01/11/vastuullisen-valmentajan-verkkokurssi-tarjotaan-myos-jatkossa-maksuttomana/
https://www.dancesport.fi/seurat/jasenseurojen-sisaiset-sivut/jasentiedotearkisto/


https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin
https://www.instagram.com/dancesportfin/
https://www.youtube.com/user/tanssiurheilu

