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Hallituksen tervehdys
Kevätkokous
Tulevat tapahtumat

Tervehdys!
Kesä tulee ja kevään viikkotunnit ovat päättyneet. Me tietysti odotamme innolla
kesälavojen avautumista, että pääsemme kokeilemaan itsenäisesti talven
viikkotunneilla opittuja askeleita ja kuvioita. Kiitos kurssien vetämisestä yhdistyksen
ohjaajille ja tietenkin suuri kiitos teille kaikille jotka viikkotunnelle osallistuitte.
Tervetuloa Tanssikas ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Kokous pidetään torstaina 11.5. klo
17.30 Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Korialla. Käsitellään sääntöjen 8 § määräämät asiat.
Tule mukaan päättämään asioista!
Kesäksi lavakuntoon -kurssi alkaa maanantaina 24.4. viitenä iltana on yhteensä 15 tanssituntia 40 euron
hintaan. Jos haluat kerrata perusaskeleet valssista, humpasta ja foksista niin ilmoittaudu mukaan. Tämä
kurssi sopii hyvin myös naisille jotka haluavat opetella vientiä. Yritä houkutella myös uusia ystäviä
tanssiharrastuksen pariin. Opettajina toimivat Tanssikas ry:n omat ohjaajat: Outi Hostikka ja Anu Toivola.
Ilmoittautumiset 18.4. mennessä.
Tango ja Tanssilava -leiri pidetään 14. - 15.7.2017.
Opettajina viimevuotiseen tapaan Kari ja Merja Filpus ja
Mika ja Anna Väisänen. Ilmoittautuminen alkaa 1.6. ja
Earlybird hinnat on voimassa 16.6. saakka.
Lisätietoja löydät nettisivultamme. Tervetuloa leirille!
Kevätkauden aluksi kokeiltiin muutamaan kertaan Lavista ja se tuntui niin mukavalle, että ensi syksynä
jatketaan Lavis-tunteja torstaisin. Ohjaajaksi on lupautunut Tiia Valkeapää.
Syksyn viikkotuntien lajit ovat mietinnässä, anna vinkki toivelajista ohjaajille.
Yhdistys kaipaa lisää aktiivisia jäseniä toimintaan mukaan esim. Tango ja Tanssilava -leirille tarvitaan
talkooapua, myös muita yhdistyksen tehtäviä olisi tarjolla. Tule kevätkokouksessa keskustelemaan
hallituksen jäsenten kanssa tai nykäise hihasta tanssipaikalla.
Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava on omat nettisivut. Sieltä löydätte ajantasaisen tiedon
kursseista ja muita vinkkejä tanssiin liittyen. Muistakaa myös ilmoittaa jäsensihteerille muuttuneet
yhteystietonne näin jäsenrekisterimme pysyy ajan tasalla.
Jäsensihteerimme tavoitat osoitteesta: jasensihteeri@tanssikas.net
Aurinkoista kesää kaikille!
Hallitus
www.tanssikas.net

KOKOUSKUTSU
Tanssikas ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 11.5.2017 klo 17.30
Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Kyminasemantie 4 B, 45610 Koria.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avataan kokous
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

TERVETULOA!

Yhteystiedot hallitus 2017
Puheenjohtaja Kai Kinnunen
Varainhankinta Jouko Hietanen
TiedottajaTeija Kiviranta
Seuravaateet, ohjaaja Saija Taimela
Ohjaaja Anu Toivola

puheenjohtaja(at)tanssikas.net
jopoti50(at)gmail.com
tiedotus(at)tanssikas.net
saikatariina(at)gmail.com
anu.j.toivola(at)gmail.com

040 732 2342
040 555 9349
040 775 5507
0400 815 411

Varajäsenet: Nea Ahopalo ja Teppo Lehtinen
Sihteeri, ohjaaja Outi Hostikka

sihteeri(at)tanssikas.net

044 550 0498

Jäsensihteeri Mervi Suomalainen

jasensihteeri(at)tanssikas.net

044 599 1237

Tule mukaan toimintaan!
Nyt tarvitaan uutta verta mukaan yhdistykseen, uusia ajatuksia toimintaan, uusia naamoja pyörimään
porukkaan. Älä turhaan mieti vaan hyppää mukaan, suorastaan kaipaamme Sinua!
- Ota rohkeasti yhteyttä sihteeriin :) Outi 044-550 0498

Kesäksi lavakuntoon!
Opettele askeleet ja tutustu lavakulttuuriin
Tämä kurssi on niille, jotka eivät ole koskaan tanssineet
tai uskaltaneet lähteä kurssille, mutta haluaisivat
oppia tanssimaan ja käydä lavoilla.
Kurssilla opetellaan alkeista lähtien Valssia, Humppaa 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. Tanssiopetuksen lisäksi
kerrotaan lavatanssikulttuurista ja lavaetiketistä.
Opettajina toimivat Tanssikas ry:n omat ohjaajat: Outi Hostikka ja Anu Toivola

Kurssipäivät: Ma 24.4., To 27.4., To 4.5., Ma 8.5. ja To 11.5.2017 klo 18 – 21
Kurssipaikka: Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalo,
Kyminasemantie 4, 45610 Koria
Hinta: 40 € / hlö sis. 15 tanssituntia
setelit käyvät meillä
Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen!
Sitovat ilmoittautumiset joko parin kanssa tai ilman paria. Jos ilmoittaudut ilman paria,
vahvistamme pääsysi kurssille vasta paritilanteen ollessa tasan.
Ilmoittautumiset:
- Tanssikkaan kotisivuilla olevalla nettilomakkeella www.tanssikas.net
- Sähköpostilla; ohjaajat@tanssikas.net
- Puhelimella: 040 732 2342
Kurssi toteutuu jos 18.4 mennessä on tullut tarpeeksi ilmoittautuneita.

Kouvolassa 14. ja 15.7.2017

Tänä vuonna lavatangoa opettavat:
Kari ja Merja Filpus, Tanssinohjaus.fi
Mika ja Anna Väisänen, Tanssikoulu Onnenmaa
Kurssipaikkana:
Kallioniemen lava (pe) ja Korian Monitoimitalo ja Elimäen
Vilppulan nuorisoseurantalo (la)
Ohjelma:
Perjantai klo 16 – 19
Lauantai klo 10 - 13 ja 14 - 17
Jatko ja konkarit: Kari&Merja
Jatko: Kari&Merja ja Mika&Anna
Konkarit: Mika&Anna ja Kari&Merja
Perjantai
Lauantai
Koko leiri

Hinnat:
Tanssikkaan jäsenet 30 €, muut 35 €
Tanssikkaan jäsenet 45 €, muut 55 €
Tanssikkaan jäsenet 60 €, muut 70 €

Earlybird hinta koko leirille, Tanssikkaan jäsenet 50€ ja muut 60€, maksettava
16.6.2017 mennessä.
Ilmoittautumiset:
Ke 1.6.2017 alkaen pareittain, nettilomakkeella tai puhelin 040 732 2342. Kerro
ilmoittautuessasi oma ja parisi nimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, mille
päiville osallistutte ja oletteko Tanssikkaan jäseniä. Ilmoittautumiset ainoastaan
pareittain, sillä leirillä ei ole parinvaihtoa!
Ruokailu lauantaina Ravintola Marillassa.
Perjantai-iltana tanssit Korian Kallioniemessä.
Koko leirin ajan ja myös iltatansseissa Alemana esittelemässä tuotteitaan.

