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Hallituksen tervehdys!
Oikein mukavaa ja valoisaa alkanutta vuotta kaikille! Toivottavasti olette
pysyneet terveinä. Tanssiseuran toiminta oli hiljaisempaa viime vuonna.
Korona pandemia on koetellut Suomea ja koko maailmaa jo kohta vuoden ajan.
Me kaikki varmasti odotamme kovasti rokotteiden saapumista ja rokotuksien
aloittamista, jotta pääsisimme mahdollisimman pian viettämään tavallista
elämää ja arkea.
Korona on koetellut kaikkia ihmisiä. Se on iskenyt lujaa Suomen talouteen.
Korona on koetellut yrittäjiä ja työssäkäyviä. Aika on ollut vaikeaa tanssilavoille
ja siten myös esiintyjille, kun tansseja on jouduttu perumaan. Monen
toimeentulo on ollut uhattuna.
Myös meidän tanssiseuramme tulevaisuus on vaakalaudalla.
Toimintamme ei saa julkista tukea ja kulut juoksevat koko ajan, vaikka
toiminta onkin jouduttu keskeyttämään hetkeksi. Olemme riippuvaisia
jäsenistämme, olemme riippuvaisia juuri sinusta. Toivomme kovasti, että
saisimme jatkaa toimintaamme ja selviäisimme yhdessä tästä koronan
aiheuttamasta koettelemuksesta.
Jos katsomme vaikka ensi kesään niin toivomme seuraavaa. Toivomme,
että Suomi ja koko maailma olisivat turvassa koronalta. Toivomme, että
kokoontumiset olisivat jälleen turvallisia. Toivomme, että tanssilavat
jälleen avaisivat ovensa ja toivottaisivat tanssijat tervetulleiksi nauttimaan
musiikista ja tanssin huumasta. Ennen kaikkia haluamme jatkaa
toimintaamme. Meillä on hieno tanssiseura, jonka toiminnan toivomme
jatkuvan vielä tämänkin vuoden jälkeen. Haluamme nähdä teidät kaikki
jälleen viikkotunneilla, kunhan ne jatkuvat. Opetellaan yhdessä lisää
kuvioita ja annetaan musiikin viedä meidät tanssin taianomaiseen
mailmaan.
Kiitos sinulle, kun olet tukemassa toimintaamme!
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Kevään kurssit
Valitettavasti vielä tammikuussa emme pääse jatkamaan kurssien pitoa. Noudatamme vahvasti
suosituksia leviämisvaiheen rajoituksista. Tällä hetkellä rajoitukset ovat voimassa 31.1.2021 asti.
Ilmoittelemme tilanteen etenemisestä ja mahdollisten kurssien jatkamisesta facebookissa, nettisivuilla
(www.tanssikas.net) sekä Whatsupp ryhmässä. Olettehan siis kuulolla.

Viikkotunnit
Kevään viikkotunnit on julkaistu nettisivuilla ja ne oli listattu edelliseen jäsentiedotteeseen. Kuitenkin
lajeihin tulee todennäköisesti muutoksia, kunhan pääsemme aloittelemaan kursseja. Päivät ja
kellonajat tulevat pysymään samoina. Eli tanssitaan maanantaisin ja torstaisin klo 18.00 – 21.00.
Ilmoittelemme lajeistakin heti, kunhan tiedämme kurssien jatkoista.

Kesäksi lavakuntoon
Kovasti toivomme, että pääsemme järjestämään keväällä kesäksi lavakuntoon -kurssin. Tästäkin
ilmoittelemme nettisivuilla.

Jäsenmaksun maksaminen 2021
Jäsensihteeri on lähettänyt jäsenlaskut tammikuun puolessä välissä sähköpostitse. Huomioittehan
muuttuneen tilinumeron ja muistakaa käyttää viitenumeroa maksaessanne. Ilmoittakaa muuttuneet sposti osoitteet jäsensihteerille. Tarkistattehan myös roskapostin siltä varalta, että lasku on mennyt
sinne. Maksattehan jäsenmaksut eräpäivään 31.1.2021 mennessä. Tämän jälkeen tilaamme
jäsenkortit ja niitä jaetaan viikkokurssien yhteydessä. 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 €

Kevätkokous
Tanssikas ry:n sääntömääräisestä kevätkokouksesta ilmoittelemme myöhemmin nettisivuilla. Tule
sinäkin mukaan päättämään asioista!

