
Kooste tuoreimmista uutisista:
 

• Kevään jäsenkokoukset pidetään sunnuntaina 24.4.2022. Kokouskutsut on julkaistu, kokousmateriaalit
julkaistaan viikolla 14.
• Vakio- ja latinalaistanssien kilpailuhakuja on jälleen käynnissä, hakuaikaa huhtikuun loppuun.
• Auta ja tue Ukrainan tanssiurheilua.
• Opas kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen on julkaistu.
• Bailatino tuo harrastajia seuroihin.

Hyvää, aurinkoista ja aktiivista kevättä kaikille!

OKM:n seuratuki
OKM:n myöntämän seuratuen 2022 päätökset tulevat lähiaikoina, todennäköisesti jo huhtikuun
alkupäivinä. Liittomme seurat ovat tehneet hyvää työtä ja sen seurauksena seuratuen määrä on ollut viime
vuosina koko ajan kasvussa, mitattiin muutosta sitten läpimenneiden hakemuksilla tai tukieuroilla. Jotta
hyvä trendi jatkuu ja yhä useamman seuran kehittämis- tai palkkaustukihakemukset hyväksytään
toteutettavaksi, järjestämme yhteisen sparraustilaisuuden viimeistään syksyllä hyvissä ajoin ennen
seuraavaa joulukuun hakua. Käydään siinä vielä yhteisesti läpi asioita, mihin seurojen on hyvä kiinnittää
erityistä huomiota. 

https://www.dancesport.fi/2022/03/11/kevatkokouskutsut/
https://www.dancesport.fi/2022/03/04/vl-gp-ja-ikm-kilpailujen-2024-haku-auki-huhtikuun-loppuun/
https://www.dancesport.fi/2022/03/04/humanitaarista-apua-suomen-tanssiurheiluyhteisolta-ukrainan-tanssiurheilijoille/
https://www.dancesport.fi/2022/03/03/opas-kuulovammaisen-liikkujan-kohtaamiseen-julkaistu/
https://www.dancesport.fi/2022/02/18/10252/


Uuden hankkeen suunnittelun voi käynnistää vaikkapa saman tien. Tärkeintä on, että valmistautumiseen ja
riskien hallintaan käytetään riittävästi aikaa ja seuran kaikkien asianosaisten asiantuntemusta. Ja kuten
muistatte, sparraamme teitä mielellämme!

Seuroille hyvä keino varainhankintaan
Casseli Oy toimii RH-Entertainmentin tapahtumissa. Se etsii kesän festivaalitapahtumiin täysi-ikäisiä
apukäsiä ja pyrkii värväämään erityisesti urheiluseuroista ja yhdistyksistä porukoita tekemään
varainhankintaa seuroille/yhdistyksille. Tuntipalkka on tapahtuman koosta riippuen 10 - 13 €/h/hlö, joten
tässä on seuroilla hyvä mahdollisuus tienata hyvin. Kyseessä on pääasiassa kaksipäiväisiä tapahtumia.
Lisätietoja saatte: Tiia Rajala, HR-assistentti, Casseli Oy, 050 302 0909.

Suomen Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen aluekierros
Kyseessä on valtakunnallinen tapahtuma, jossa urheiluseurojen toimijat pääsevät livenä kohtaamaan
toisiaan, kuulemaan seuratoiminnan ajankohtaisista teemoista sekä kehittämään osaamistaan. Tilaisuudet
ovat avoimet ja maksuttomat kaikille ko. alueen seuroille ja voitte osallistua niihin livenä tai etänä. 

Tapahtuma rakentuu seuratoiminnan laatuohjelman eli Tähtiseura-ohjelman teemojen ympärille. 
Tilaisuudet 16 kaupungissa: Helsinki, Turku, Tampere, Pori, Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Joensuu,
Seinäjoki, Kokkola, Lahti, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Kierros starttaa maaliskuussa 28.3 Kouvolassa ja seuraavana on Mikkeli 31.3.2022.

Seurailtojen ohjelma ja aikataulu kokonaisuudessaan Olympiakomitean sivulla. 

Näihin tilaisuuksiin kannattaa ehdottomasti mennä mukaan!

Unelmien liikuntapäivä 10.5.2022
Muistattehan myös tämän mahdollisuuden esitellä lajitarjontaa, niihin tutustumista sekä toimintaanne
yleisestikin. Tähän voi hyvin liittää jotain extraa, avoimien ovien päivää tmv. ja edistää sitä kautta myös
jäsenhankintaa.  

Olympiakomitean tukiklinikat
Tukiklinikat on tarkoitettu entisille, uusille sekä Tähtisuurapolulle astumista pohtiville seuroille. 
Tukiklinikalla saa hyvää tietoa Tähtiseura-ohjelman yleisesittelystä sekä Suomisport
Tähtiseuraverkkopalvelun käytöstä.  Molemmat toteutuvat kerran kuussa Zoomilla. Aikataulut ja
ilmoittautumislinkit löytyvät tältä Olympiakomitean sivulta. 

Mukaan ovat tervetulleita uudet Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostuneet seurat, uudelleen auditointiin tulevat
Tähtiseurat tai esim. Tähtiseurojen uudet/vaihtuneet yhteyshenkilöt.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tilaisuudet/seuraillat/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat


Tähtiseurapäivät 2022
Lajiliittojen ja Olympiakomitean yhdessä järjestämät Tähtiseurapäivät lähestyvät jälleen ja ohjelman
suunnittelu on starttaamassa. Ajankohtana on 8. - 9.10.2022 ja paikkana Marina Congress Center,
Helsinki. 

Liittomme varaa tapahtumaan myös oman tilan, jossa on liiton omaa ohjelmaa ja ajankohtaista sisältöä. 

Liitolta tulee tästä vielä lisäinfoa myöhemmin, mutta päivämäärät on hyvä jo nyt varata seurojen
vuosikelloon ja avainhenkilöiden kalenteriin.

Seurakehittäjän tuki käytössänne
Ja muistattehan, että seurakehittäjän tuki on aina käytettävissänne. Tuen tai keskustelun tarve voi liittyä
seuran arkipäivän haasteisiin, tulevaisuuden näkymiin tai vaikka em. OKM -hakemuksiin. Yhteyttä voimme
pitää puhelimitse tai sähköpostilla.  Voin myös tehdä seurakäynnin ja tulla luonanne piipahtamaan. 
Tanssiurheiluliitto tarjoaa teille tämän palvelun ja se on teille täysin ilmaista. Yhteystiedot: Katriina Lahti,
050 595 5358, katriina.lahti54 (ät) gmail.com

Jäikö jokin jäsentiedote huomaamatta? 
Kaikki vuodesta 2017 eteenpäin lähetetyt jäsentiedotteet on siirretty päivittyväksi artikkeliksi liiton
uutispalstalle. 

Meneekö jäsentiedote seurassasi oikeaan osoitteeseen ja sieltä edelleen jäsenillenne? Ilmoita muutoksista
liiton toimistoon.

Päivitämme jäsentiedotteen lähiaikoina uudenlaiseen formaattiin.

https://www.dancesport.fi/2022/03/21/10383/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin
https://www.instagram.com/dancesportfin/
https://www.youtube.com/user/tanssiurheilu


https://www.youtube.com/user/tanssiurheilu

