JÄSENLEHTI 1/2013
KEVÄTKAUDEN
TANSSIKURSSIOHJELMA
Keski-Suomen Tanssin Ystävät
KESTÄVÄT ry
www.kestavat.fi
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KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N
HALLITUS

YLÄRIVI:
Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet, tilajärj.
Juuso Vanhatalo, varajäsen, jäsenkortit
Sami Hänninen, jäsen
Antti Kauppinen, varajäsen, facebook-vastaava
Kauko Saarinen, vpj, www-sivut ja valokuvaus
Seppo Alander, jäsen

040 8410 025
050 3487893
050 4006575
040 5675254
044 0335 617
040 7646369

ALARIVI:
Birgitta Virolainen, jäsen, rahastonhoitaja
Pauliina Kari-Vanhatalo, jäsen, jäsenrekisteri, tekstiilit
Jaana Tolmunen, puheenjohtaja
Tarja Niemi, sihteeri, jäsen
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050 3517 107
045 8708188
040 7508843
044 7022150

www.kestavat.fi

PUHEENJOHTAJAN SUUSTA
Tanssi on kuulunut elämääni yli 30 vuotta, eihän
uskoisi ☺.
Sitä oltiin vasta ekaluokalla koulussa, kun pienen
maalaiskoulun tytöt ja pojat saatettiin yhteen.
Mikäpä olisikaan ollut parempi konsti kuin
tanhuaminen, sehän sisälsi kaiken mitä lapsi
tarvitsi, liikuntaa, kavereita ja yhteen hiileen
puhaltamista..
Nuorisoseuratoiminta
oli
siihen
aikaan
voimissaan. Kaiket illat touhuttiin Pörsänmäen
nuorisoseurantalolla ja kasvettiin samalla
yhdistystoimintaan. Järjestettiin ohjelmallisia
iltamia ja tansseja. Muistan esiintymislavalta mm.
Erkki Junkkarisen ja Esko Rahkosen sekä
tietenkin kotiseutuni kaikille tutuksi tehneen trubaduuri Jaakko Tepon lätsineen.
Tokihan siinä tanssivarvasta alkoi itselläkin kutiamaan ja niin sitä mentiin, minä viejän
roolissa muita tyttöjä tanssittaen. Äidille kasvoi huoli, ettei tuo tyttö osaa vietävänä ollakaan
ja laittoi minut naapurin mukana Iisalmen Kyllikinrannan lavalle opettelemaan naisen
askeleita ja seuraamista. Äidin huolesta tuli onneksi aiheeton.
Nykyisin arkipäivät täyttyvät sairaanhoitajan tehtävistä vanhusten palveluasumisessa ja arkiillat kolmen tytön kasvattamisesta ja Kestävien toiminnasta.
Keski-Suomen Tanssit ystävät r.y:n kautta saan jälleen yhdistettyä molemmat minulle tärkeät
asiat, tanssin sekä yhdistystoiminnan. Tanssi kuuluu kaikille ja Kestävien tavoitteena on
tanssin ilosanoman levittäminen. Jäsenistön aktiivisuuden myötä saamme harrastuksemme
pysymään helposti saatavilla ja kuluiltaan kohtuullisena. Uutuutena otamme käyttöön
jäsenille tarkoitetut sarjakortit sekä lahjakortit.
LIITY KESTÄVÄT
Kiitän jäsenistöä luottamuksesta ja
toivon kaikille tanssillista vuotta 2013
RY:N FACEBOOK

–RYHMÄÄN !

Jaana

KURSSIPASSIN
HINTA
HINTA 50 €/10
€/10
KRT.
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21.04. valssi (Tuomo & Tuula)

14.04. jive (Teija)

07.04. jive (Teija)

31.03. pääsiäinen

24.03. polkka (Niina)

17.03. polkka (Niina)

10.03. rumba (Paula S)

29.04. jive (Teija

22.04. jive (Teija)

15.04. polkka (Niina)

08.04. polkka (Niina)

01.04. pääsiäinen

25.03. rumba (Tuomo ja Tuula)

18.03. rumba (Tuomo ja Tuula)

11.03. foksi/fusku(Teija & Pasi S)

17.04. bugg (Jarkko)

10.04. bugg (Jarkko)

03.04. jive (Antti-Pekka)

27.03. jive (Antti-Pekka)

20.03. tango (Timo ja Raija)

13.03. tango (Timo ja Raija)

24.4. bugg (Jarkko)

28.04. valssi (Tuomo & Tuula)

Alkukesällä (20.5 17.6) alkeistason
tanssikursseja
Hiekkarinteen lavalla,
Muuramessa.
Osoite: Hiekkarinteen

A

S)

24.02. rumba (Paula S)

17.02. foksi (Teija ja Pasi S)

10.02. foksi (Teija ja Pasi S)

03.02. tango (Niina)

27.01. tango (Niina)

20.01. fusku (Teija ja Pasi S)

25.02. foksi (Teija ja Pasi S)

18.02. tango (Timo & Raija)

11.02. tango (Timo Ja Raija)

04.02. fusku (Teija ja Pasi S)

28.01. fusku (Teija ja Pasi S)

21.01. samba (Niina)

13.01. Ilmaiskurssi, fusku (Teija ja Pasi 14.01. samba (Niina)

ALKEET, SU, Puistokoulu
Klo: 17:00 – 19:00

04.03. foksi (Teija ja Pasi S)

06.03. tango (Timo ja Raija)

27.02. fusku ( Paula S )

20.02. fusku ( Paula S )

13.02. fusku (Paula S)

06.02. cha cha (Antti-Pekka)

30.01. cha cha (Antti-Pekka)

23.01. foksi (Timo ja Raija)

16.01. foksi (Timo ja Raija)

JATKO, KE, Valorinne
Klo: 18:00 - 20:00

ALKEISJATKO, MA, Puistokoulu
Klo: 18:00 - 20:00

03.03. rumba (Paula S)

VIIKKOKURSSIEN AIKATAULUT JA HINNAT
Sunnuntaisin alkeet,
Puistokoulu (Puistokatu 7, Jyväskylä) klo 17:00 - 19:00,
Maanantaisin alkeisjatko,
Puistokoulu (Puistokatu 7, Jyväskylä)klo 18:00 - 20:00,
Keskiviikkoisin jatkotaso,
Valorinne (Kyllöläntie 16, Jyväskylä) klo 18:00 - 20:00,

Viikkokurssien hinnat:
• 6 € jäsen
• 8 € ei jäsen
• 3 € opiskelijajäsen

Kursseilla voit maksaa käteisellä, smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä, ja käyttää etukäteen
ostettua 10-kerran kurssipassia.

VIIKONLOPPUKURSSIT
Lattari viikonloppu
Aika: 15.- 16.2.2013,
Paikka:Avoin
Perjantaina klo 18:00 – 21, jive
Lauantaina klo 10 – 16, rumba ja salsa

Hinta:
Kaksi päivää, 35 € jäsen/40 € ei jäsen
perjantai 15 € jäsen/ 20 € ei jäsen,
lauantai 27 € jäsen/ 32 € ei jäsen
Tangolauantai
Aika: Maaliskuu
Paikka: Avoin
Lauantaina klo 10 – 15
Ohjaajana Sulo Piironen
Taso: jatkotaso, perusaskeleet, vienti ja seuraaminen hallittava.

Tulossa
mahdollisesti -A-P Pitkäsen
lattariviikolloppu!

Ohjaajana Anne Välisaari
Taso: Jatkotaso, perusaskeleet,
vienti ja seuraaminen hallittava.

Hinta:
lauantai 25 € jäsen/30 € ei jäsen
Huom! Molemmilla kursseilla omat eväät mukaan, ruokatauko 30-45 minuuttia.
Ilmoittautuminen viimeistään 4 päivää ennen kurssin ajankohtaa, sähköp.
ilmoittautuminen(at)kestavat.fi tai tekst.vies. puh: 041 7019464
Viikonloppukursseilla vain yksi yhteinen vaihtorinki – toimiva parinvaihto!
Tarkennukset ja muutokset mahdollisia, seuraa nettisivujamme!
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Jäsenmaksu: Jäsenmaksu vuodelle 2013 on 20 euroa. Suorita maksu Keski- Suomen Tanssin
Ystävät Kestävät ry:n tilille 153430-100658. Käytä maksaessasi yleisviitettä 5555 tai omaa
jäsennumeroasi.
Opiskelijajäsenet: Jäsenmaksu vuodelle 2013 on 10 €. Vahvistus opiskelijakortilla.
Seniorit: Jäsenmaksua ei peritä 70-vuotta täyttäneiltä jäseniltä. Koska emme ole kysyneet
jäsentietolomakkeessa ikää, on itse huolehdittava tiedon välittymisestä rahastonhoitajalle.
Jäsenkortit: Uudelta jäseneltä tarvitaan digitaalikuva. Uuden jäsenen kuva tulee toimittaa
jäsenrekisterin

hoitajalle

sähköpostiin,

jasenasiat(at)kestavat.fi.

Kun

olet

maksanut

jäsenmaksun ja toimittanut kuvan, sinulle tehdään jäsenkortti vuodelle 2013. Kortti toimitetaan
antamaasi osoitteeseen postitse tai tanssikurssilla.
Jäsentietojen muutokset: Mikäli jäsenlehdessä olevat tietosi ovat virheelliset tai et ole saanut
jäsenlehteä, niin ota yhteyttä jäsenrekisterin ylläpitäjään, niin korjaamme asian. Myös
kotisivuillamme voit täyttää jäsentietojen muutoslomakkeen tai ilmoittautua jäseneksi.

Kilpailijat: Kestävien Lavatanssi Cup-kilpailijoiden tulee ilmoittautua

hallitukselle 31.01.2013 mennessä tukea saadakseen. Tukea saavat kilpailijat
sitoutuvat osallistumaan seuran esittely- ja tanssitapahtumiin.
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KEVÄTKAUDEN ALOITUS
Ilmainen tanssikurssi
Sunnuntai 13.01.2012, klo 17 - 19,
Jyväskylän Puistokoululla
fusku (alkeet)
Ilmainen tanssikurssi sisältää väliajalla
tanssilajien
ja seuran toiminnan esittelyä.
Kurssille voit tulla yksin tai parin kanssa.
Kaikki tervetulleita!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Maanantai 20.5.2012, klo: 17:00
Hiekkarinteen lava,
Kuusanmäentie 7, Niittyaho, Muurame
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 8 § mukaiset asiat.
Säännöt on luettavissa verkkosivuiltamme!
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