TANSSIPIVOT RY			Jäsentiedote 1/2020, Tammikuu

Hyvät tanssin ystävät!
KOKOUSKUTSU
Tanssipivot ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 14.00-15:30 Helsingin Suomenkielinen Työväenopisto, Helsinginkatu 26, Taucher -luokka, IV kerros. Ennen kokousta on kahvitarjoilu klo 13:30 alkaen Oppiskahviossa, II kerros. Esillä ovat sääntöjen määräämät asiat. Materiaali on jaossa paikan päällä. Paikalle pääsee kätevästi ainakin raitiovaunuilla 1, 3, 6T tai 8. 

Lämpimästi tervetuloa!

HUOM! Vuoden 2020 jäsenmaksu
Olemme siirtyneet jäsenmaksussa viitenumeron käyttöön, joten jäsenmaksun 2020 voi maksaa vasta sitten, kun vuosikokous maaliskuussa on asiasta päättänyt ja uusi viitenumero on tiedossa. 

LÄHDE MUKAAN TANSSIPIVOT RY:N HALLITUKSEEN
Tanssipivot ry:n hallitus etsii jäsentemme joukosta kolmea uutta hallituksen jäsentä, joista yksi on puheenjohtajan tehtävä. 
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana n. seitsemän kertaa/vuosi. Kokoonnumme toistaiseksi Helsingin Suomalaisella Työväenopistolla, Helsinginkatu 26. Yhdistys maksaa kokousmatkasta kulukorvausta, julkisen kulkuneuvon mukaan, mikäli henkilö tulee kokoukseen toisen kunnan puolelta. Puheenjohtajan työstä maksetaan myös kulukorvaus.  
Hallituksen jäsenenä osallistut yhdistyksen asioiden hoitoon yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kanssa. 
Tulethan mukaan vaikuttamaan, ylläpitämään ja edistämään senioritanssiharrastusta yhdistyksemme hallitukseen.
Kysy lisää ja ota yhteyttä meihin mahdollisimman pian  
Marja Laosmaa, puheenjohtaja 050 2251 marja.laosmaa@gmail.com
Marja-Leena Korhonen, sihteeri 045 277 9873 marjaleena.k.korhonen@gmail.com
20-VUOTISJUHLAN VALOKUVAT
Tanssipivot ry:n 20-vuotisjuhlassa otettiin juhlapaikalla valokuvia ja videoita. Valokuvat ja videot ovat yhdistyksen omassa käytössä. Mikäli joku teistä, juhlapaikalla olleista, ei ehdottomasti halua kuvaansa käytettävän esim. kotisivuillemme ja haluaa kieltää sen. Ilmoitatko siitä kuvasi kanssa, jotta tunnistamme sinut, 9.2.2020 mennessä sihteerille osoitteella marjaleena.k.korhonen@gmail.com   
TAAVETIN TANSSAHTELUT 27.2.2020
Taavetin tanssahtelut pidetään Taavetin Joukolassa 27.2.2020, Torik 1 Taavetti klo 12-16.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy (kahvitarjoilusta peritään pieni maksu). Tanssipivot ry järjestää, halukkaille lähtijöille bussikuljetuksen omakustannushintaan 20€, mikäli saadaan 40
lähtijää. Halukkaat lähtijät ilmoittautuvat oman tanssiryhmänsä ohjaajalle 14.2.2020 mennessä. Kerro mahdollinen erikoisruokavalio, joka on huomioitava. Sydänyhdistys tarjoaa verenpaine mittauksen, maksuton. Kolesterolimittauksesta peritään liuskojen hinta.  

TANSSIRYHMÄT
Kevätlukukauden tanssiryhmät ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa: www.tanssipivot.fi/ Ajankohtaista tai Ohjaajat

SENIORITANSSI VASTA-ALKAJILLE  
Kinaporin Palvelukeskus, Kinaporinkatu 9 A Helsinki
Torstaisin klo 9.00-9.50 liikuntasalissa 
9.1.-23.4.2020 Hinta 30€/ kevätkausi 4kk 
(hinta puolittuu puolessa välissä kautta)
Senioritanssi vasta-alkajille (helppo/kevyt) Ikääntyneille kehitetty iloinen ja rento tanssimuoto pienemmässä ryhmässä. Askeleet soveltuvat vanhemmille ihmisille, jotka aloittelevat senioritansseja. Senioritanssit perustuvat eurooppalaisiin kansantansseihin ja musiikkina käytetään suosikki-iskelmiä vuosien varrelta. Tunneilla opetellaan pari-, piiri- ja yksintansseja, joten paikalle voi tulla ilman paria.
Tiedustelut kurssista ja ilmoittautumiset: p. 09 310 71495

KURSSIT
Ikäinstituutti kouluttaa:
12.3.2020 klo 8:30-16:15 Senioritanssi Startti-helpoilla senioritansseilla harrastuksen pariin, Helsinki
20-21-3.2020 klo 8:30-16:15 Senioritanssin ohjaus II -jatkokurssi, Helsinki
19.-20.5.2020 klo8:30-16:15 Senioritanssin ohjaus I -peruskurssi, Helsinki
14-15.5.2020 klo9:00-16:30 ISDC 2019, Norjan tanssit, Helsinki
Kursseista tarkemmin ja ilmoittautumiset: www.ikainstituutti.fi/koulutuskalenteri

JÄSENASIAT
Monilta, varsinkin pitkään jäsenenä olleilta, puuttuu yhteystiedoista sähköpostiosoite tai yhteystiedot (puhelin, matkapuhelin, osoite,) ovat muuttuneet. 
Mikäli tiedät tai epäilet, että yhteystietosi eivät ole ajan tasalla, myös mahdolliset eroamiset liitostamme, ilmoitathan niistä jäsensihteerille. Ilmoita myös, jos liityt Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton (SKSL)jäseneksi. Jäsensihteeri: Irma Pulkkinen puh.  040 537 2887 sähköposti: jasensihteeri@tanssipivot.fi 
Huom. muuttunut osoitetieto kannattaa ilmoittaa myös oman tanssiryhmän ohjaajalle!
MUUTA
Kotisivujemme osoite on  www.tanssipivot.fi
Käyttäkää kotisivujamme: Sieltä löytyy ajankohtaisia asioita ja tietoja. Laittakaa myös itse palautetta ja toiveita jäsensihteerin sähköpostiin jasensihteeri@tanssipivot.fi tai kotisivujen yhteydenotto lomakkeen kautta. 
Hyvää tanssin vuotta 2020
Hallitus


