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Puheenjohtajan tervehdys

Kesä alkaa olla lopuillaan, vaikka lämpömittarit näyttävätkin toista. Tanssikaan 
syksyn viikkokurssit Elimäen-Vilppulan NS-talolla ovat pyörähtäneet käyntiin, ja 
monenlaista muutakin tapahtumaa on syksyn mittaan luvassa! Tiedot 
tapahtumista löytyvät pääosin tästä jäsenkirjeestä, mutta seuraathan viestintää 
myös nettisivuiltamme www.tanssikas.net, sekä FB Tanssikas. 

Tanssillista syksyä kaikille ja Tervetuloa mukaan toimintaan!
 Terv. PJ Minna

Syksyn 2019 viikkokurssit 

Viikkokurssit ovat maanantaisin ja torstaisin Korialla Elimäen Vilppulan 
nuorisoseurantalolla, Kyminasemantie 4 B, Koria. Samaa lajia opetellaan 
kolmena iltana peräkkäin. Kaikki kurssit alkavat alkeista ja etenevät.
Kurssille voi tulla myös ilman paria, sillä kursseilla on parinvaihto 
(vapaaehtoinen). 
Ei ennakkoilmoittautumista! 
Viikkotunneille osallistuaksesi sinun tulee olla Tanssikas ry:n jäsen. 
Ensimmäisellä "tutustumiskerralla" et vielä jäsenyyttä tarvitse, mutta sen jälkeen 
sinun tulisi liittyä Tanssikaan jäseneksi, jos haluat jatkaa kursseillamme käyntiä. 
Maanantain ja torstain hinnat: 6 €/jakso (1,5 h), 10 € koko ilta (3 h) Maksu 
käteisellä tai Smartum-seteleillä. 
Jaksojen välissä on kahvitauko ja kanttiini auki, josta voi ostaa kahvia ja pientä 
purtavaa. Voit toki myös syödä omia eväitäsi. Varaathan kanttiinia varten käteistä
ja mieluiten pientä rahaa. 
Tasomääritelmät löytyvät nettisivuiltamme. 
Ohjaajana toimii Anu Toivola. 

Maanantai Torstai

2.9.  Jive / kuvio-ja kävelyhumppa 5.9. Jive / Kuvio-ja kävelyhumppa
9.9. Jive / kuvio-ja kävelyhumppa 12.9. Tango / Hidasvalssi
16.9. Tango  / Hidasvalssi 19.9. Tango / Hidasvalssi
23.9. Bugg koko illan 26.9. Bugg koko illan
30.9. Bugg koko illan 3.10. Fusku koko illan
7.10. Fusku koko illan 10.10. Fusku koko illan
14.10. Polkka alkaa laukkapolkalla / ChaCha 17.10. Polkka alkaa laukkapolkalla / ChaCha

http://www.tanssikas/


Syyslomaviikko 
Maanantai Torstai

28.10. Polkka alkaa laukkapolkalla / ChaCha 31.10. Masurkka / Rumbabolero
4.11. Masurkka / Rumbabolero 7.11. Sottiisi edeten Jenkkaan koko ilta
11.11. Sottiisi edeten Jenkkaan koko ilta 14.11. Sottiisi edeten Jenkkaan koko ilta
18.11. Foksi koko illan 21.11. Foksi koko illan
25.11. Foksi koko illan 28.11. Tanssi-ilta, Teemu Harjukarin kanssa :) 

klo 18-22

Kuntotalon Tanssikas-ilta 28.9.2019

Syksyn tanssit pyörähtävät käyntiin Kouvolan Kuntotalolla Teemu Harjukarin 
säestyksellä. 
Tänä iltana aloitamme juhlistamaan 15- vuotis taivaltamme, lavatanssin 
merkeissä. 
Tanssikas tarjoaa jäsenille sisäänpääsyn 13 €:lla jäsenkorttia näyttämällä, sekä 
tarjoaa 30 ensimmäiselle jäsenelle pullakahvit.
Tunti ennen tansseja pidämme Anu Toivolan johdolla Fusku kurssin klo 19-
19.50.
Tuomme myös uudet seuravaatteet näytille, niitä voi tilata ja muutamia tuotteita 
on myös mahdollisuus ostaa suoraan.
Jos ystäväsi ei vielä liittynyt nyt mahdollisuus liittyä myös jäseneksi 15€:n 
jäsenmaksulla syyskuu-19 - helmikuu -20

Tanssitaksi Kuntotalolla
Tanssitaksi saapuu Kuntotalolle 26.10-19 Heidi Pakarisen tahdittamana.
Mikäli haluat osallistua taksi mieheksi, ilmoittaudu nettisivujen linkin kautta.
Tästä lisää www.tanssikas.net/tapahtumat

Syyskokous

Tanssikas ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 21.11.2019 klo 17.00 
Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Kyminasemantie 4 B, 45610 Koria 
Esityslista nähtävillä www.tanssikas.net. Kahvitarjoilu!  
Arvomme kokousvieraiden kesken 3 vapaalippua NS- talon viikkokurssille.

http://www.tanssikas.net/
http://www.tanssikas.net/tapahtumat


15-v juhlatanssit Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla torstaina
28.11.2019

Tanssikas on perustettu v. 2004, joten seuramme on jo teini-ikäinen! 
Juhlimme merkkivuosia 28.11. torstaina klo 18-22 järjestettävillä juhlatansseilla, 
joissa esiintyjänä on Teemu Harjukari. Tilaisuus on yksityistilaisuus jäsenille. 
Seuran jäsenille pääsylipun hinta vain 5 €, avecit voi tuoda mukana, mutta heille 
hinta on 15 € ja siihen sisältyy pääsymaksun lisäksi jäsenmaksu helmikuuhun -
20 asti. 
Tilaisuudessa järjestetään Buffetti. ( varaa pientä rahaa mukaan)
Tämä on merkkitapaus, mitä ei kannata jättää väliin, eli päivämäärä kannattaa jo 
merkitä kalenteriin!

Seuravaatteet

Olemme uudistaneet seuravaatevalikoimamme. Mallistoon kuuluu collegetakki, 
sekä kaksi erilaista teknistä t-paitaa. Seuravaatteet ovat esittelyssä ja tilattavissa 
kurssien, yms. tapahtumien aikana Elimäen-Vilppulan NS. talolla, sekä Kouvolan
kuntotalolla Tanssikas-tapahtumien aikana. Kuvat ja tilaustiedot päivitetään myös
nettisivulle syksyn aikana. 
Tilauksia hoitaa uusi seuravaatevastaavamme Anne, 
tanssikasseuravaatteet@gmail.com, puh: 044 5500 496

Tanssikkaan toimihenkilöitä

Puheenjohtaja Minna Jokinen puh. 044 599 1237, 
sähköp. tanssikashallitus@gmail.com
Sihteeri Riitta Parikka puh. 044 550 0498, sähköp.  tanssikassihteeri@gmail.com
Kurssivastaava Anu Toivola, sähköp. tanssikashallitus@gmail.com
Jäsensihteeri Mervi Suomalainen, sähköp. jasensihteeritanssikas@gmail.com
Seuravaatteet Anne, sähköp. Puh. 0445500496 
tanssikasseuravaatteet@gmail.com

Ota yhteyttä tai nappaa hihasta ja tule juttelemaan :) !
Tanssillista syksyä kaikille toivotteleeTanssikas hallitus

Meidät löytää:   www.tanssikas.net  / facebook: Tanssikas ry
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