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Puheenjohtajan tervehdys 
Kevään tanssikurssit, Kevätkokous 

Hallitus ja toimihenkilöt, Jäsenmaksuasiaa! 

 www.tanssikas.net 
 
 

 



 

 

 

Puheenjohtajan tervehdys! 
 

 

Hyvää Uutta Vuotta kaikille jäsenille uudelta puheenjohtajalta! 

Kinnusen Kaitsu joutui jättämään puheenjohtajan pestin työkiireiden vuoksi, joten 

tulin valituksi uudeksi veturiksi. Seurassa olen menneinä vuosina toiminut useissa 

tehtävissä, sekä kursseilla talkootoimissa, joten monen kanssa ollaankin jo tuttuja! 

Uusina hallitukseen tulivat myös Laakkosen Emma ja Vainikan Kiia.  

Toivotetaan heidät tervetulleiksi! 

  

Aloitamme vuoden tuttuun tapaan Elimäen –Vilppulan NS talon viikkokursseilla, joita järjestetään 

maanantaisin ja torstaisin.  Aikataulut löytyvät tarkemmin jäsenkirjeen lopusta. 

Kevään lopuksi käynnistyy Kesäksi lavakuntoon kurssi 23.4.-18. Kurssista kannattaa vinkata myös niille ystaville, 

jotka tanssiin eivät vielä ole hurahtaneet! 

Häävalssikurssi järjestetään 5.4.-18 

  

Tanssikas on jäsenistöään varten, joten kevään aikana järjestämme kyselyn toimintamme kehittämiseksi. 

Kurssitoiveita, tapahtumia, tanssimatkoja…, mitä toivot? 

Toiminnan järjestämiseksi tarvitsemme myös aktiivisia talkoolaisia, eli tule rohkeasti mukaan! 

 

Tanssillista kevättä toivottelee 

Minna 

 
Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Minna Jokinen ja yhdistyksen syyskokous 

suoritti valinnat hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä. 

 

Mukavaa talven jatkoa kaikille ja nähdään kursseilla! 
 
Tanssikas ry:n hallitus 
 
 
 



 

 

Hallitus 2018: 

Puheenjohtaja:  Minna Jokinen  

Jäsenet:   Jouko Hietanen, Anu Toivola, Outi Hostikka, Kiia Vainikka ja Emma Laakkonen 

Varajäsenet:   Teija Kiviranta, Nea Ahopalo ja Teppo Lehtinen 

Yhteystiedot 

Toimihenkilöt 

Tehtävä Nimi Sähköposti Puhelin 

Puheenjohtaja Minna Jokinen puheenjohtaja(at)tanssikas.net 050 551 4194 

Sihteeri, ohjaaja Outi Hostikka sihteeri(at)tanssikas.net 044 550 0498 

Jäsensihteeri Mervi Suomalainen jasensihteeri(at)tanssikas.net 040 824 2226 

Varainhankinta, vara PJ Jouko Hietanen jopoti50(at)gmail.com 040 555 9349 

Tiedottaja Emma Laakkonen tiedottaja(at)tanssikas.net 044 338 9583 

Tiedottaja Kiia Vainikka tiedottaja(at)tanssikas.net 040 561 4866 

Ohjaaja Anu Toivola anu.j.toivola(at)gmail.com   

 
 
Kevään kurssit 
 
Tanssikas ry:n kevään kurssitarjonta on maanantaisin ja torstaisin Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, 

Kyminasemantie 4 B, Koria. Ei ennakkoilmoittautumista! Voit tulla myös ilman paria, sillä kursseilla on 

vapaaehtoinen parinvaihto! Maksu käteisellä: 6 €/jakso, 10 € koko ilta. Myös Smartum-setelit käyvät. 

 

Tammikuussa aloitetaan fuskulla ja lattareilla. Tanssikas ry:n omat ohjaajat ovat Anu Toivola ja Outi Hostikka. 

 

Tasomääritelmät  
 

Alkeet: 

Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ko. lajista. Lähdetään  alkeista liikkeelle tutustuen itse 

tanssilajiin ja siihen sopivaan musiikkiin. Kävelyiden ja vastaavien harjoitteiden kautta opetellaan perusrytmi ja 

perusaskeleet sekä muutamia peruskuvioita, joita pääsee heti kokeilemaan lavoilla/tanssiravintoloissa. 

 

Jatkokurssi: 

Osallistujan tulee hallita perusaskel ja muutama helppo kuvio. Jatkokurssille tultaessa perustanssin tulee olla 

sujuvaa. Alkeita ei enää kerrata.



 

 

Kevät 2018 viikkotunnit jäsenille  

 

Maanantai klo 18 – 21 välissä tauko 

 8.1. humppailta 

15.1. ei kurssia 

22.1. fusku jatko 

29.1. fusku jatko 

 5.2. fusku jatko 

12.2. fusku jatko 

19.2. fusku kertaus 

26.2. hiihtoloma 

 5.3. bugg jatko 

12.3. bugg jatko 

19.3. bugg jatko 

26.3. bugg jatko 

2.4. pääsiäinen 

9.4. bugg kertaus 

 

  

  

Torstai klo 18 – 21 välissä tauko 

11.1. humppailta 

18.1. cha cha  alkeet/1 

25.1. cha cha  alkeet/2 

 1.2. rumbabolero  alkeet/1 

 8.2. rumbabolero  alkeet/2 

15.2. sottiisi/jenkka alkeet/1 

22.2. sottiisi/jenkka alkeet/2 

 1.3. hiihtoloma 

 8.3. tango/hidas valssi   alkeet/1 

15.3. tango/hidas valssi   alkeet/2 

22.3. salsailta 

29.3. pääsiäinen 

 5.4. häävalssi-ilta 

12.4. kertaus/tanssi-ilta 
 

  

Muutokset ja lisäykset mahdollisia! Netistä löydät ajantasaiset tiedot; www.tanssikas.net 



 

 

VUODEN 2018 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN 
 

Jäsensihteeri on lähettänyt sähköpostilaskut jäsenille tammikuun alussa. Laskuissa on eräpäiväksi merkitty 

17.1.2018. On kuitenkin ilmennyt että kaikki laskut eivät ole mahdollisesti saapuneet perille. 

 

Jos et ole saanut sähköpostilaskua, voit maksaa jäsenmaksusi tilille FI54 1579 3000 1441 81. Kirjoita maksun 

viestiosaan ”Jäsenmaksu 2018” sekä jäsennumero jäsenkortistasi.  

 

Jäsenmaksut 

• Aikuiset 25 € 

• Juniorit (alle 18 v.) 5 € 

• Opiskelijat 5 € (mainittava oppilaitos maksun viestiosassa) 

• Yhteisöt 50 € 

 

Kun maksat jäsenmaksusi ajoissa, saat uuden jäsenkorttisi ennen helmikuun loppua. Vuoden 2017 jäsenkortit 

ovat voimassa helmikuun loppuun asti. 

 

Jos sähköpostiosoitteesi tai osoitteesi muuttuu, muistathan ilmoittaa siitä jäsensihteerille,  

jasensihteeri(a)tanssikas.net. 

 

JÄSENEDUT 

Esittämällä voimassa olevan jäsenkorttisi, olet oikeutettu jäsenetuihin mm. lukuisilla tanssilavoilla ja –taloilla. 

Myös kaikki SUSEL:in jäsenedut ovat käytettävissä Tanssikkaan jäsenkorttia näyttämällä. Katso tarkemmat 

tiedot jäseneduista www.tanssikas.net ja www.susel.fi/jäsenetupaikat.  
 
 
TULEVAT TAPAHTUMAT 
 

Huhtikuussa alkaa Kesäksi lavakuntoon -kurssi, jolla aloittelijat saavat hyvän startin uuteen harrastukseen. 

Kurssilla opetellaan alkeista lähtien valssia, kävelyhumppaa ja foksia, joilla pääsee hyvin tanssimisen alkuun ja 

pystyy tanssimaan jo melkein koko illan. Joka kerta tanssitaan jokaista kolmea lajia tunti. Viimeisellä 

kurssikerralla on lisälajina tango. Kurssi järjestetään, mikäli tulee tarpeeksi ennakkoilmoittautuneita. 

Kurssipäivät ovat maanantai 23.4., torstai 26.4., torstai 3.5., maanantai 7.5., maanantai 14.5., torstai 17.5. 

 
 

 

Ensi kesänä tangoleiri viettää välivuoden ja toivottavasti 

löydämme talkoolaisia vuodelle 2019. 

 

 

 

 



 

 

KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 

Tervetuloa Tanssikas ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

Kokous pidetään torstaina 12.4.-18 klo 17.15 Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Korialla. Käsitellään 

sääntöjen 8 § määräämät asiat. Esityslista nähtävissä www.tanssikas.net 

 

Tule mukaan päättämään asioista! 

 

 

SEURAVAATTEET 

Etsinnässä on henkilö tai henkilöt jotka ottaisivat seuravaatteiden tilauksen ja toimituksen hoitoon. Mikäli 

kiinnostuit niin ota yhteyttä pj, tai hallituksen muihin jäseniin. 

      Lisää tietoa löydät nettisivultamme; www.tanssikas.net 

     TERVETULOA MUKAAN! 


