
Tammikuu 2023

HYVÄ PYÖRÄTUOLITANSSIN HARRASTAJA! 

Tervetuloa ensimmäisen, uudistuneen PYTLI:n uutiskirjeen pariin! Vuonna 2023 jäsenet ja uutiskirjeen 
tilaajat tulevat saamaan tiedotteen PYTLI:n tapahtumista ja muista pyörätuolitanssiaiheista joka 
kuukauden lopussa. 

⏤ ⏤ ⏤ 

HANKI LISENSSI 

Vuosi 2023 on saatu käyntiin ja ryhmien toiminta eri puolilla Suomea on käynnistynyt. Nyt on aika 
hoitaa lisenssiasiat kuntoon. Kaikilta pyörätuolitanssikilpailuihin osallistujilta edellytetään lisenssiä, ja 
helpoin tapaa hoitaa myös vakuutusturva kuntoon, on hankkia se lisenssin yhteydessä. Myös ei-
kilpaileville harrastajille suosittelemme H- eli harrastajalisenssiä ja vakuutusta. Vakuutus kattaa niin 
treeneissä kuin treenimatkoillakin sattuvat tapaturmat. 

Jotta voit hankkia lisenssin, sinun tulee olla joko Suomen pyörätuolitanssiliiton tai jonkin muun 
Suomen tanssiurheiluliiton jäsenseuran jäsen. Uudenmaan pyörätuolitanssijat UP ry:n, 
Pyörätuolitanssiseura Wendarit ry:n ja Pirkanmaan Pyörätuolitanssijat PirPy ry:n jäsenet ovat 
automaattisesti myös PYTLI:n jäseniä. Hoidathan siis jäsenmaksusi omaan yhdistykseesi ennen 
lisenssin hankintaa! Jäsenmaksulaskut PYTLI:n suorajäsenille on jo lähetetty. Tarkista myös 
roskapostikansio, jos et ole saanut laskuasi. Ole yhteydessä liiton toimistoon, jos jäsenyys- tai 
lisenssiasioissa on kysyttävää. 

Lue lisää lisenssin hankinnasta TÄÄLTÄ. 

⏤ ⏤ ⏤ 

TAPAHTUMIEN VUOSI 2023 SUOMESSA 

Luvassa on vilkas tanssivuosi korona-ajan hiljaiselon jälkeen! Nyt on aika kaivaa kalenteri esiin, ja 
varata kisa- ja leiriviikonloput muusta ohjelmasta vapaiksi. 

Kausi alkaa MegaDance-tapahtumalla 10.-12.3.2023 Liikuntakeskus Pajulahdessa, jolloin luvassa leiri 
sekä SM- ja Suomi Open -kilpailut. 

Lue lisää MegaDance-tapahtumasta TÄÄLTÄ. 

Muitakin kotimaisia kisoja kalenterissa on jo kolme; Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla sekä syksyllä 
uudestaan Pajulahdessa. Näistä kaikista lisätietoa tulossa myöhemmin. 

Lue lisää tulevista kotimaisista kilpailuista TÄÄLTÄ ja TÄÄLTÄ. 

Yksi vuoden 2023 painopistealueista on ohjaajien ja valmentajien ruohonjuuritason osaamisen 
vahvistaminen. Ohjaajille, valmentajille ja tuomareille onkin tarjolla runsaasti 
kouluttautumismahdollisuuksia pyörätuolitanssin parissa. 

Lue lisää tulevista koulutuksista TÄÄLTÄ ja TÄÄLTÄ.

https://pyoratuolitanssi.fi/2023/01/07/on-taas-aika-hankkia-lisenssi-3/
https://pyoratuolitanssi.fi/2022/12/18/megaviikonloppu-2023/
https://pyoratuolitanssi.fi/2022/11/26/paratanssikilpailut-suomessa-vuonna-2023/
https://pyoratuolitanssi.fi/kilpailut/
https://pyoratuolitanssi.fi/2022/11/25/koulutuskalenteri-2023-julkaistu/
https://pyoratuolitanssi.fi/kurssit/


KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMIA 2023 

Vuoden alkupuoliskolle on tiedossa kansainvälisiä kilpailuja Hollannissa, Tanskassa ja Puolassa. 

Lue lisää ulkomaankisoista TÄÄLTÄ. 

⏤ ⏤ ⏤ 

TILAA EDUSTUSVAATTEITA 

Kilpailevilla pyörätuolitanssijoilla on nyt mahdollisuus tilata itselleen ja tukijoukolleen uusia, 
tyylikkäitä edustusvaatteita. Mallistoon kuuluu T-paidat, tuulitakit, kevyttoppatakit ja tuulihousut sekä 
naisten että miesten malleissa. 

Edustusvaatteiden tilausohjeet löydät TÄÄLTÄ. 

⏤ ⏤ ⏤ 

JÄRJESTÖASIAA 

PYTLI ry:n syyskokous pidettiin 4.12.2022. Tutustu syyskokouksen päätöksiin TÄÄLLÄ ja TÄÄLLÄ. 
Syyskokouksessa valittiin myös jäsenet vuoden 2023 hallitukseen, jonka järjestäytymiskokous 
pidettiin 8.1. Uuden hallituksen kokoonpanon näet TÄÄLTÄ. 

Kevätkokouksen ajankohta on päätetty, ja se on 23.4.2023 klo 15.00. Kokous järjestetään etänä. 
Lisätietoa kokouksesta TÄÄLLÄ. 

Kaikki PYTLI ry:n jäsenet ovat sen kautta myös Suomen Tanssiurheiluliiton jäseniä. Tanssiurheiluliiton 
jäsentiedotteet jaetaan PYTLI:n jäsenille tämän kuukausittaisen tiedotteen yhteydessä. 

STUL jäsentiedote 5.1.2023 

STUL jäsentiedote 11.1.2023 

STUL jäsentiedote 18.1.2023 

STUL jäsentiedote 19.1.2023 

⏤ ⏤ ⏤ 

SEURAA SOMESSA

https://twitter.com/paradancefin
https://twitter.com/paradancefin
https://twitter.com/paradancefin
https://twitter.com/paradancefin
https://twitter.com/paradancefin
https://www.youtube.com/@suomenpyoratuolitanssiliit9834
https://www.youtube.com/@suomenpyoratuolitanssiliit9834
https://www.youtube.com/@suomenpyoratuolitanssiliit9834
https://www.youtube.com/@suomenpyoratuolitanssiliit9834
https://www.youtube.com/@suomenpyoratuolitanssiliit9834
https://pyoratuolitanssi.fi/2023/01/30/kansainvalinen-kisakausi-starttaa-hollannista-paasiaisena/
https://pyoratuolitanssi.fi/2023/01/30/uudet-edustusvaattet-pytlin-tanssijoille-tilattavissa-nyt/
https://pyoratuolitanssi.fi/2022/12/05/syyskokouksen-2022-paatoksia/
https://pyoratuolitanssi.fi/kokousmateriaalit/
https://pyoratuolitanssi.fi/2023/01/18/uusi-hallitus/
https://pyoratuolitanssi.fi/2023/01/30/ennakkotiedote-kevatkokous-jarjestetaan-23-4-2023/
https://www.dancesport.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=255&wysijap=subscriptions&user_id=59
https://www.dancesport.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=256&wysijap=subscriptions&user_id=59
https://www.dancesport.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=258&wysijap=subscriptions&user_id=59
https://www.dancesport.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=259&wysijap=subscriptions&user_id=59
https://www.facebook.com/paradancefin
https://www.facebook.com/paradancefin
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