
Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2022
ehdokasasettelu käynnissä
Tanssiurheiluliiton talous- ja hallintovaliokunta pyytää
lisenssiurheilijoita asettamaan ehdokkaita Vuoden
Tanssiurheiluvalmentaja 2022 -äänestykseen. Esitykset pyydetään
7.10.2022 mennessä …

Lue lisää.

Seurojen
keskustelutilaisuudet
jatkuvat perjantaina
7.10.2022!
Varaa kalenteristasi pe 7.10.2022 klo
18:00 - 20:00. Paikkana on Tampere, 10-
tanssin SM-kilpailun aattona ja aiheena
kilpailutoiminnan kehittäminen. 

Lue lisää.

Antaudu tanssille!
Syksyn alku on mitä hedelmällisintä
aikaa uusien jäsenten hankintaan.
Hyppää mukaan Antaudu tanssille -
jäsenkampanjaan! …

Lue lisää.

Tanssi on superharrastus,
joka tukee oppimista
Olemme koonneet eri hankkeista sekä
käytännön kokemuksista esiin nousseita
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huomioita, periaatteita ja käytännön
vinkkejä seuroille, jotka ovat
suunnittelemassa kouluyhteistyötä ja
mahdollista päiväkerhotoimintaa omalle
paikkakunnalleen.  …

Lue lisää.

Tervetuloa
syyskokouspäivään
23.10.2022
Tulossa on kolmen kokouksen
syyskokouspäivä. Kokouskutsut on
julkaistu liiton verkkosivulla ja
kokousmateriaalit ladataan sivulle
sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokouspäivää. Tervetuloa!

Lue lisää.

Muksumitalit jatkossa
tilattavissa Pocalin
verkkokaupasta
Vuodesta 2011 alkaen jaossa olleet
muksumitalit ovat nyt toimistolta lopussa ja
tilaukset on siirretty Pocal Oy:n
verkkokauppaan kilpailuja järjestävien
seurojen tilattavaksi.  …

Lue lisää.

Muutoksia
kilpailukalenterissa
Muista seurata päivittyvää artikkelia
kilpailukalenteriin tehdyistä muutoksista.
Viimeisin päivitys on tehty ti 27.9.2022…

Lue lisää.
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Tule liittoon töihin!
Tule mukaan kehittämään tanssiurheilun
laajaa toimintakenttää! Olet kiinnostunut
urheilusta ja lajiliittotoiminnasta, olet
pirteä, haasteita pelkäämätön reipas
heittäytyjä - silloin paikkasi on juuri
tässä! Toiminnanjohtajan siirtyessä
opintovapaalle haemme tehtävään
sijaista ajalle 10.11.2022 - 31.7.2023…

Lue lisää.

Yhdeksän kysymystä ja
vastausta
valmentajalisenssistä
Tanssiurheiluun liittyvissä uutisissa vilisee
välillä sanoja "vastuullisuus",
"valmentajalisenssi", "yhdessä". Mutta
mitä ne tarkoittavat, mitä asioita
tavoitellaan ja mihin ne liittyvät?  …

Lue lisää.

Seuratuen haku käynnistyy
pian
Nyt juuri on oivallinen aika käynnistää
Opetus- ja kulttuuriministeriön
seuratukihakemusten suunnittelu ja
valmistelut vuodelle 2023. Seuratuen
haku on ajalla 1.11. – 30.11.2022. 

Lue lisää.

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta? 
Kaikki vuodesta 2017 eteenpäin lähetetyt
jäsentiedotteet löytyvät liiton
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uutispalstalta. Päivitämme
jäsentiedotteen lähiaikoina uudenlaiseen
formaattiin.

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

toimistoon.

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

