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Hallituksen tervehdys!

Tanssikkaan kulunut vuosi 2019 on ollut toiminnantäyteinen. 
Korialla NS-talolla järjestettiin viikkokurssit kevät- ja syyskaudella. Kurssien
lisäksi vuoteen on mahtunut mm. kolme Tanssitaksi-tapahtumaa Tirvan lavalla ja
Kouvolan Kuntotalolla, kaksi Suomiviihde-lehden tapahtumaa Tirvan lavalla ja
Iitiän lavalla, sekä Tanssikas-ilta Kuntotalolla.  

Syyskausi huipentui Tanssikkaan 15 v.- juhliin Korialla, jossa meitä tanssitti
Teemu Harjukari yhtyeineen. Teini-ikäistä seuraamme juhlittiin sankoin joukoin, 
ja tunnelma oli aivan huikean hieno!

Tästä jäsenkirjeestä löydät jo tietoa tulevasta, mm. kevään kurssit ja
syyskokouksen valitseman hallituksen 2020 kokoonpanon.

Huhtikuussa pyrimme järjestämään jälleen suositun ”Kesäksi lavakuntoon” -tanssikurssin 
aloittelijoille. Kurssi on ollut hyvä ponnahduslauta kaikille, jotka haluaisivat aloittaa lavoilla käymisen. 
Kurssin jatkumona on järjestetty lavoille tutustumisia, eli on menty porukalla kesälavalle ja tutustuttu 
yhdessä paikkaan. Jos tiedät jonkun joka haaveilee tanssimaan lähtemisestä, muttei vielä oikein 
uskalla, niin vinkkaathan tästä kurssista.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Minna Jokinen, ja yhdistyksen syyskokous suoritti valinnat 
hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Soila Toivola ja Vesa Rouhiainen tulivat uusina 
porukkaan mukaan.

Tanssikkaan hallitus ja toimihenkilöt kiittävät kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta, ja toivottavat 
Rauhallista Joulunaikaa!!!

Tanssikas ry hallitus



Hallitus 2020:
Puheenjohtaja: Minna Jokinen 
Jäsenet: Jouko Hietanen, Anu Toivola,  Emma Laakkonen ja Ari Kiiski
Varajäsenet: Teija Kiviranta, Soila Toivola ja Vesa Rouhiainen

Yhteystiedot

Toimihenkilöt

Tehtävä Nimi Sähköposti Puhelin
Puheenjohtaja Minna Jokinen tanssikashallitus(at)gmail.com 040 732 2342
Sihteeri Riitta Parikka tanssikassihteeri(at)gmail.com 044 550 0498
Jäsensihteeri Mervi Suomalainen jasensihteeritanssikas(at)gmail.com 044 599 1237
Varainhankinta Jouko Hietanen 040 555 9349
Varapj Ari Kiiski 040 583 0832
Tiedottaja Emma Laakkonen 044 338 9583
varajäsen Teija Kiviranta

Ohjaaja Anu Toivola
Varajäsen Soila Toivola
Varajäsen Vesa Rouhiainen
Seuravaatteet Anne Salin tanssikasseuravaatteet(at)gmail.com 044 550 0496

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 lähiaikoina. 
Tilauksia hoitaa uusi seuravaatevastaavamme Anne, tanssikasseuravaatteet@gmail.com, 
puh: 044 5500 496

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 BoogieWoogiella alkeistasolla sekä buggaa kerrataan ja siitä jatkuu 
alkeisjatkona / jatkona, ohjaajina Soile ja Ari Lilja. 
Helmikuusta eteenpäin ohjaajana toimii taas Tanssikkaan oma ohjaaja Anu Toivola. 

Kurssi-ilta klo 18.00-21.00. Illan puolivälissä pidämme rennon kahvitauon ja kahvikioski on silloin 
auki. Muistathan varata pikkurahaa mahdollista kahviossa asiointia varten. Voit myös syödä omia 
eväitäsi.

Tasomääritelmä 

Syksyllä aloitettu kurssilista jatkuu nyt keväällä niin että ensin kerrataan perusaskel, ja siitä jatkamme
eteenpäin alkeisjatkona kurssin edetessä jatkotasolle.
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Tanssikas kevään kurssit 2020
Boogie Woogie alkaa alkeista ja jatkuu ryhmän mukaan alkeisjatko / jatkotasolle.

Bugg kertaa syksyn opit ja jatkuu alkeisjatko/ jatkotasolle.

Klo 18.00 – 19.25 klo 19.35 – 21.00

to 9.1 Boogie Woogie Bugg  / Ohjaajina Soile ja Ari Lilja

ma 13.1 Boogie Woogie Bugg  / Ohjaajina Soile ja Ari Lilja

to 16.1 Boogie Woogie Bugg / Ohjaajina Soile ja Ari Lilja

ma 20.1 Boogie Woogie Bugg / Ohjaajina Soile ja Ari Lilja

to 23.1 Boogie Woogie Bugg / Ohjaajina Soile ja Ari Lilja

ma 27.1 Lindy Hop alkaa alkeista jossa edetään ryhmän mukaan.

to 30.1 Foksi kerrataan aluksi syksyn kurssi

ma 3.2 Foksi alkeisjatko

to 6.1 Polkka Cha Cha / kerrataan syksyn opit

ma 10.2 Swing polkka (alkeet) Cha Cha, jatkuu ed. kerrasta

to 13.2 Fusku, kerrataan syksyn opit

ma 17.2 Fusku, alkeisjatko/ jatko

to 20.2 Fusku, alkeisjatko/ jatko

vk 9 Hiihtolomaviikolla ei kursseja

ma 2.3 Fusku, alkeisjatko/ jatko

to 5.3 Masurkka, jatkoa syksyn kurssille

ma 9.3 Sottiisi, jatkoa syksyn kurssille

to 12.3 Tango, syksyn kertaus / Hidasvalssi, syksyn kertaus

ma 16.3 Tango, jatkuu ed. Kerrasta / Hidasvalssi, jatkuu ed. kerrasta

to 19.3 Tango, jatkuu ed. Kerrasta / Hidasvalssi, jatkuu ed. kerrasta

ma 23.3 Jive, syksyn kertaus / Kuviohumppa, syksyn kertaus

to 26.3 Jive, jatkuu ed. / Kuviohumppa, jatkuu ed. kerrasta

ma 30.3 Salsa, alkeet

to 2.4 Salsa, jatkoa ed. kerralle

ma 6.4 Kevään kertaus tai toivelaji?

Kesäksi lavakuntoon 
Kurssipäivät: to 16.4., ma 20.4., to 23.4., ma 27.4. ja to 30.4, klo 18.00 – 21.00
Lajit: Foksi, Kävelyhumppa, Hidas valssi, bonuksena viimeisellä kerralla Tango. Jokaista lajia 
tanssitaan 1h / kerta.

Muutokset ja lisäykset mahdollisia! Netistä löydät ajantasaiset tiedot; www.tanssikas.net tai 
facebookista.
Meillä myös kurssilaisille oma whatsapp ryhmä jonne voi ilmoittautua tanssikashallitus@gmail.com tai
kurssi-iltana .
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Vuoden 2020 jäsenmaksun maksaminen

Jäsensihteeri lähettää sähköpostilaskut tammikuun alussa. Kun maksun suorittaa eräpäivään  
mennessä, niin silloin 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. mm. 29.2- 20.  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 €

Tulevia tapahtumia

Tanssi-taksi iltaa vietämme Kuntotalolla helmikuisena lauantaina 29.2 J. Eskelisen tahdittamana. 
Tuolloin jaamme jäsenkortit niille, jotka ovat eräpäivään mennessä maksun suorittaneet.

Kesäksi lavakuntoon -kurssi pyritään pitämään taas huhtikuun lopulla 2020. Kurssipäivät löydät 
kurssikalenterista. 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.

Löydät meidät www.tanssikas.net ja fb Tanssikas ry

http://www.tanssikas.net/

