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Hallituksen tervehdys
Kevään tanssikurssit, Kesäksi lavakuntoon
Hallitus ja toimihenkilöt, Jäsenmaksuasiaa!
www.tanssikas.net

Hallituksen tervehdys!
Hei kaikille tanssikkaan jäsenille ja oikein hyvää alkanutta uutta vuotta! Uusi vuosi ja
uudet kujeet, näinhän sitä sanotaan. Hieman aiomme kujeilla myös tänäkin vuotta.
Nyt on joulut juhlittu ja vatsat killillään joulukinkkua, konvehteja ja kaiken maailman
herkkuja. Nyt onkin hyvä hetki polkaista käyntiin kevään tanssikurssit ja lähteä
kuntoilemaan oikein urakalla. Samalla voi toteuttaa niitä uudenvuoden lupauksia
liikunnan lisäämisestä, jos niitä tuli tehtyä. Tai muuten vain voi tulla seurustelemaan ja
näkemään tuttuja ja tuntemattomia. Tulkaa kaikki rohkeasti mukaan hulvattomille
tanssitunneille (ja kahvitauolle).
Tanssikursseissa on pieniä ohjaajamuutoksia tammikuussa, mutta se tuskin meidän
vauhtia tulee hidastamaan. Tutut ohjaajat palaavat jälleen ruotuun helmikuussa.
Huhti‐toukokuussa pyrimme järjestämään jälleen ”Kesäksi lavakuntoon” ‐tanssikurssin aloittelijoille ja
toivomme kovasti, että siihen löytyy riittävästi osallistujia. Kurssi on ollut mitä mainioin ponnahduslauta
henkilöille, jotka haluaisivat aloittaa lavoilla käymisen. Kurssilla on myös järjestetty lavoille tutusmisia eli on
menty porukalla jonnekin kivalla kesälavalle ja tutustuttu yhdessä paikkaan, on esimerkiksi etsitty missä se
vessa on. Ja baari.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Minna Jokinen ja yhdistyksen syyskokous
suoritti valinnat hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Ari Kiiski astui
uutena porukkaan mukaan.
Pikkujoulut juhlittiin noin 30 jäsenen voimalla Kuntotalolla 3.11., syötiin puuroa
mahan täydeltä ja pantiin jalalla koreasti Kalle Jussilan ja Antti Ahopellon &
Etiketin tahdisssa.
Näillä mennään ja innolla kohti kevään tanssikursseja. Mukavaa talvenjatkoa
kaikille ja odetellaan kevättä ja juhannusta saapuvaksi! Nähdään letkeillä
tanssikursseilla!
Tanssikas ry:n hallitus

Hallitus 2019:
Puheenjohtaja:
Jäsenet:
Varajäsenet:

Minna Jokinen
Jouko Hietanen, Anu Toivola, Outi Hostikka, Kiia Vainikka, Emma Laakkonen ja Ari Kiiski
Teija Kiviranta, Nea Ahopalo ja Teppo Lehtinen

Yhteystiedot
Toimihenkilöt
Tehtävä
Puheenjohtaja, ohjaaja
Sihteeri, ohjaaja
Jäsensihteeri
Varainhankinta
Varapj
Tiedottaja

Nimi
Minna Jokinen
Outi Hostikka
Mervi Suomalainen
Jouko Hietanen
Ari Kiiski
Emma Laakkonen

Sähköposti
tanssikashallitus(at)gmail.com

Puhelin
040 732 2342
044 550 0498
jasensihteeritanssikas(at)gmail.com 044 599 1237
jopoti50(at)gmail.com
040 555 9349
ari.kiiski(at)kymp.net
040 5830832
emma(at)laakkonen.cc
044 3389583

Tiedottaja

Kiia Vainikka

kiiav(at)hotmail.com

Ohjaaja

Anu Toivola

anu.j.toivola(at)gmail.com

040 5614866

Kevään kurssit
Tanssikas ry:n kevään kurssitarjontaa jäsenille 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. Tammikuussa meillä on vierailevia ohjaajia. 14.1 ohjaajana tomii Jukka
Toikka ja sitä seuraavina kahtena maanantaina meitä ohjaavat Soile ja Ari Lilja. Tammikuussa on tarjolla vain
maanantaikursseja, paitsi 31.1 torstaina on vapaat harjoitukset, joissa harjoitellaan porukalla kaikkia lajeja.
Silloin koko illan hinta on vain 5€ ja ilta sopii kaikentasoisille tanssijoille.
Helmikuusta eteenpäin ohjaajina toimivat taas tanssikkaan omat ohjaajat Anu Toivola ja Outi Hostikka.
Koko ilta tanssitaan aina samaa lajia. Illan puolivälissä pidämme rennon kahvitauon ja kahvikioski on silloin
auki ja voit myös syödä omia eväitäsi. Muistathan varata pikkurahaa mahdollista kahviossa asiointia varten.

Tasomääritelmät
Alkeet: Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta kyseessä olevasta lajista. Alkeista lähdetään 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 2019 viikkotunnit jäsenille
Maanantai klo 18.00 – 21.00, välissä kahvitauko

14.1

Fusku jatko, opettajana Jukka Toikka

21.1

Fusku jatko, opettajina Soile ja Ari Lilja

28.1

Fusku jatko, opettajina Soile ja Ari Lilja

4.2

Fusku jatko

11.2

Fusku jatko

18.2

Fusku kertaus
hiihtoloma

4.3

Bugg jatko

11.3

Bugg jatko

18.3

Bugg jatko

25.3

Bugg jatko

1.4

Bugg jatko

8.4

Bugg kertaus

Torstai klo 18 – 21, välissä kahvitauko
31.1

VAPAAT HARKAT, mennän useita lajeja joita toivotaan, huom koko ilta 5 €

7.2

Cha cha alkeet 1

14.2

Cha cha alkeet 2

21.2

Cha cha alkeet 3
hiihtoloma

7.3

Sottiisi alkeet 1

14.3

Sottiisi alkeet 2

21.3

Kuviohumppa alkeet 1

28.3

Kuviohumppa alkeet 2

4.3

Salsa alkeisjatko 1

11.3

Salsa alkeisjatko 2

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

VUODEN 2019 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Jäsensihteeri on lähettänyt sähköpostilaskut tammikuun alussa. Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä,
jotta saat jäsenkortin ajallaan ja pääset nauttimaan jäseneduista heti. Huomioithan muuttuneen tilinumeron
ja muista käyttää viitenumeroa maksaessasi. Ilmoitathan muuttuneet yhteystiedot jäsensihteerille.
Jäsenmaksun maksamisen jälkeen tilaamme jäsenkortit ja niitä jaetaan viikkokurssien yhteydessä ja
määrättyinä päivinä Kuntotalolla. Muistakaa esittää tanssipaikoilla jäsenkorttinne, sillä osalla tanssipaikoista
saa alennusta Tanssikkaan jäsenkortilla.
Jäsenmaksut
 Aikuiset 25 €
 Juniorit (alle 18 v.) 5 €
 Opiskelijat 5 € (mainittava oppilaitos maksun viestiosassa)
 Yhteisöt 50 €

TULEVAT TAPAHTUMAT
Kesäksi lavakuntoon ‐kurssi pyritään pitämään taas huhti‐toukokuussa 2019. Kurssilla opetellaan alkeista
lähtien hidasta valssia, foksia ja kävelyhumppaa. Joka ilta tanssitaan jokaista kolmea lajia tunti. Viimeisellä
kurssikerralla on lisälajina tango. Tanssiopetuksen lisäksi kerrotaan lavatanssikulttuurista ja lavaetiketistä.
Kurssille voi ilmoittautua parin kanssa tai yksin. Jos kurssille ilmoittautuu yksin, niin kurssille pääsy
varmistetaan kun on tasaparit. Kurssi sopii erinomaisesti aloittelijoille tai muuten vaan kertaukseksi.
Naisille tämä on myös mahtava tilaisuus tulla opettelemaan viemistä. Kesän tuleville hääpareille tämä on
myös oiva mahdollisuus opetella esimerkiksi sitä häävalssia.
KEVÄTKOKOUS
Tervetuloa Tanssikas ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Kokous pidetään torstaina 4.4.19 klo 17.15 Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Korialla. Käsitellään
sääntöjen 8 § määräämät asiat. Lisäksi tehdään sääntömuutos josta tietoa esityslistassa. Esityslista nähtävissä
www.tanssikas.net viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Tule mukaan päättämään asioista!

