LAHDEN TANHUUJAT
Jokaiseen kotiin jaettava yleistiedote, mikä sisältää asiaa Lahden Tanhuujista sekä toiminnasta
syksyllä 2015. Luettehan huolella ja pidättehän tallessa, kiitos!

OHJAAJAT JA MUUT TOIMIJAT
Ryhmien ohjaajat (syksy 2015) yhteystietoineen:
Riia Niemelä

040 751 3101

riia.niemela@nuorisoseurat.fi

Särmä

Minna Loikkanen

040 568 0724

minnaloikkanen@hotmail.com

Haitulat, Hippuset, Himpulat,
Hilpakat, Haipakat

Siiri Kakko

03-7563989

siiri.kakko@luukku.com

Säpinä, Vauhdikkaat

Béla Gazdag

045-1332260

bela_g92@hotmail.com

Kirpakat ja Ripakat

Neea-Reeta Airas

044-5020001

nerpatsa@hotmail.com

Folk Jam- emäntä
Kirpakat ja Ripakat

Eszter Gazdag

040-5166345

eszter_98@hotmail.com

Täpinä

Tauno Häkkinen

040-0542305

hakkinen.tauno@gmail.com

Riijarit

Juha Semeri

044-5315777

juha.semeri@gmail.com

Sähly

Lahden Tanhuujat ry. :
Päivi Semeri

044 344 7558

tanhuujat@tanhuujat.net

toiminnanohjaaja

Huom! Seuran nettisivut: www.tanhuujat.net ! ajankohtaista tietoa, ryhmien esittelyt, lisää yhteystietoja mm.
johtokunta, kuvia toiminnasta, linkkejä yms. Kannattaa tutustua! (päivitetään parhaillaan..)
Olemme myös Facebookissa! ajankohtaisia asioita, tiedotuksia, kuvia ja kuulumisia – ”tykkää” meistä niin
saat päivitykset automaattisesti omalle Facebook seinällesi! ☺ Ja nykyään löydät meidät myös Instagramista.

Niin ohjaajat kuin toimiston Päivikin haluavat rohkaista kaikkia ottamaan reilusti yhteyttä aina kun
siltä tuntuu ! tässä muutama esimerkki jolloin toivomme yhteydenottoa:
* lapsi/nuori on sairas (tai muuten estynyt) eikä pääse harkkoihin – tekstari ohjaajalle
* harjoituksissa/toiminnassa yleisesti on jokin mikä painaa mieltä – ohjaajat/Päivi
* jäsenmaksuun liittyvät asiat – Päivi
* harrastuksen aloitus/päättyminen – joko ohjaajalle tai Päiville
* osoite tai muut yhteystiedot muuttuvat – tieto sekä ohjaajalle että Päiville, mielellään sähköpostitse

Tanhuujilla tapahtuu syksyllä 2015 (puuttuvat päivämäärät ja kellonajat tarkentuvat myöhemmin)
•

•
•
•
•

Lasten päiväleiri Naumissa 26.9 – Himpulat, Hilpakat, Haipakat, Täpinä, Säpinä ja Vauhdikkaat perheineen
Valtakunnallinen Dääns-leiri 2.-4.10 Tampere –Kirpakat ja Ripakat
Ei harjoituksia viikolla 43 – koululaisten syyslomaviikko!
Lasten pikkujoulut (=joulujuhla) Maanantaina 14.12, 8-salilla.
Aikuisten pikkujoulut lauantaina 5.12 kaikille aikuisjäsenille, Hannunsalilla.
* Joululoma alkaa pikkujouluista ja toiminta jatkuu viikolla 2 (sunnuntain ryhmät JO vkolla 1!)
Jäsenmaksu ja jäsenrekisteri

!

Seuran jäsenmaksu on 10€/kalenterivuosi, jonka lisäksi maksetaan harrastusmaksu. Vanhoilta jäseniltä on
peritty jäsenmaksu keväällä, uudet maksavat sen syksyllä. Tanhuujien harrastusmaksut ovat ryhmäkohtaisia
ja ne perustuu harrastustuntimäärään. Tulevan kauden harrastusmaksut hyväksytetään johtokunnalla
syyskuun alussa. Tämän jälkeen tiedot päivitetään nettisivuille.
Olemme mukana valtakunnallisessa jäsenrekisterissä, minkä tiedot ovat ainoastaan meidän omassa käytössä.
Jotta rekisteri palvelee meitä, on erittäin tärkeää, että jäsentiedot ovat kunnossa. Tämän vuoksi keräämme
teiltä kaikilta henkilötietolomakkeen. Jos et ole tällaista täyttänyt, kysy siitä ohjaajaltasi.
Asiasta tarkemmin:
tanhuujat@tanhuujat.net tai 044-344 7558/Päivi

Täpinä, Säpinä, Vauhdikkaat, Kirpakat ja Ripakat!
Kesän aikana on varmasti monella jäänyt tanhukengät pieniksi – Syys-lokakuun harjoitus kerroilla pidämme
esillä, niin 8-salilla kuin Hannunsalillakin, kaikkien ryhmien yhteistä ”KENGÄT KIERTOON”-listaa,
jossa voi ilmoittaa myynnissä olevista kengistä tai kysellä kenkien ostamisesta. Tähän kun merkitsee
myyjän/ostajan nimen ja puhelinnumeron, kengän koon ja mallin (suora vai kippurakärki), hintapyynnön
sekä lapsen ryhmän, niin näin jokaisen on helppoa saada kengät kiertoon ☺ Uusia kenkiä voi ostaa
puvustosta, rautatienkatu 3.

Seuraavissa ryhmissä on vielä muutamalle tanssijalle tilaa;
Haitulat n.3-9kk (aik-lap. mus.liikunta)
Täpinä 08-09 synt.
Kirpakat ja Ripakat 98-02 synt.
Särmä, nuoret aikuiset (yli 18v)
Sähly nuoret ja aikuiset

Kaarikatu sunnuntai 14.45-15.25
Hannunsali keskiviikko 17.00-18.00
8-Sali maanantai 18.00-20.00
Hannunsali keskiviikko 19.00-20.30 (parill. vkoilla)
Salinkallion koulu tiistai 18.00-20.00

Nyt huomio hei sinä Tanhulapsen äiti, isä, mummi tai kummi! Oletko aina halunnut
kokeilla kuinka tanssi sinulta sujuisi? ☺ Ryhmäliikuntatunti Folkjamissa® kuka tahansa ikään tai
taitotasoon katsomatta voi kokea tanssin riemun ja saada samalla hien pintaan. Paria ei tarvita, mutta ota toki
kaverisi mukaan. Tule kokeilemaan! Folkjam® Tiistaisin
Hinta; jäsenet 5€/kerta tai 50€/kausi, ei jäsenet 6€/kerta tai 60€/kausi.

klo 19-20, 8-salilla.

Mukavaa tanssisyksyä kaikille ☺
Toivoo Ohjaajat ja Johtokunta
www.tanhuujat.net
tanhuujat@tanhuujat.net	
  
www.facebook.com/Lahden Tanhuujat	
  
Päivi Semeri 044-344 7558

