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JÄSENMAKSUT vuodelle 2009
Keski-Suomen Tanssin Ystävät Kestävät ry:n syyskokouksen päätöksen perusteella vuoden
2009 jäsenmaksu on 20 €.
Jäsenmaksu suoritetaan Keski-Suomen Tanssin Ystävät Kestävät ry:n tilille 153430100658 viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Erillistä maksukuittia emme lähetä.
Viite, joka on jokaisen jäsenlehden osoitetarrassa, tulee lisätä viitekenttään. Jos maksatat
jäsenmaksusi jollain toisella henkilöllä, on viestikenttään laitettava maininta kenen
jäsenmaksusta on kysymys. Muuten jäsenmaksu ei ohjaudu sinun jäsenmaksuksesi.
Maksamalla jäsenmaksun pääset itse vaikuttamaan seuramme toimintaan.
Mahdollinen ylijäämä käytetään kaikkien jäsenien hyväksi.

Uudet jäsenet:
Ilmoittaudu kurssin vetäjälle esim. kurssin alussa täyttämällä jäsentietolomake.
Liittyessäsi seuraamme henkilöltä peritään jäsenmaksun lisäksi 5 €:n liittymismaksu.
Uusi jäsen liittyy seuraamme jäseneksi vasta sitten kun maksut (25 €) on maksettu ja
yhteystiedot annettu jäsenrekisterin hoitajalle.

Nuorisojäsenmaksu:
Seura ei peri jäsenmaksua alle 18-vuotiailta jäseniltä. Liittymismaksu peritään liittymisvuonna.
Syntymävuosi on ilmoitettava liityttäessä. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta kevät- ja
syyskokouksessa.

Seniorit:
Jäsenmaksua ei peritä 70-vuotiailta ja sitä vanhemmilta jäseniltä. Koska emme ole kysyneet
jäsentietolomakkeessa ikää, on itse huolehdittava tiedon välittymisestä rahastonhoitajalle.

JÄSENKORTIT:
Jäsenmaksun maksamisen jälkeen kaikille niille jäsenille joista on kuva, tehdään jäsenkortti.
Jos Sinulla on itsestäsi kuva sähköisessä muodossa voit lähettää sen osoitteella
tero.kollani@kolumbus.fi . Valokuvasta voidaan myös skannata kuva korttiin. Lähetä kuvasi
osoitteella Tero Kollani, Palokunnankatu 5 A 6, 40700 JYVÄSKYLÄ. Vuoden alussa
tanssitunneillamme voit kuvauttaa itsesi jäsenkorttia varten. Uudet jäsenkortit toimitetaan
jäsenille suunnilleen maksujärjestyksessä, joten maksamalla jäsenmaksun ennen eräpäivää,
varmistat jäsenkortin saannin ajoissa. Vanha jäsenkortti kelpaa tammikuun ajan.

JÄSENTIETOJEN MUUTOKSET:
Mikäli jäsenlehdessä olevat tietosi ovat virheelliset tai et ole saanut jäsenlehteä,
kannattaa sinun lähettää nimesi ja osoitteesi jäsenrekisterin hoitajalle sähköpostitse.
Myös kotisivuillamme voit täyttää jäsentietojen muutoslomakkeen tai ilmoittautua jäseneksi.

Risteily 0407

Risteily 0408

Tässä muutamia jäsenmatkakuvia

www.kestavat.fi

3

Riikan tanssikurssit
aika: maanantai 20.15-22.00
paikka: Puistokoulu
hinta: 4 € / jäsen, 6 € ei jäsen
ohjaaja: Riikka Heikkilä
tiedustelut: 044 576 1477
"Heippatirallaa kaikille!
Joulu on vietetty, lahjat avattu ja kinkut syöty.
Nyt on aika siirtää katseet ja tanssikengät kohti
kevään kursseja! Puistokoululla tanssitaan taas
maanantaisin, nyt kevätpuolella vuorossa Jiven
jatko sekä Swing-Polkan ja Disco-Swingin alkeet.
Tanssilajien nimiä ei kannata säikähtää, ne eivät tee tanssia
vaikeammaksi. Aloitamme kyseiset lajit aivan alkeista, joten kaikki
pääsevät varmasti mukaan. Kurssille voit tulla parin kanssa tai ilman,
vaihdamme pareja illan aikana niin, että kaikki saavat tanssia."
Taso ja tavoite:
Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita, koska aloitamme aivan alkeista ja kurssit
ovat eteneviä, eli uudet asiat rakentuvat aina edellisillä tunneilla opitun päälle.
Kurssien tavoitteena on hankkia kyseisten tanssien perustaidot.
Tärkeintä on kuitenkin tanssin ilo ja yhdessä tekemisen meininki!
Sisältö:
Kyseiselle tanssille ominainen vartalonkäyttö, askellus, vienti ja seuraaminen,
kuviot, liike ja liikkuminen sekä musiikkiin tanssiminen.
Kursseilla toimii parinvaihto, joten et välttämättä tarvitse omaa paria.
Halutessasi voit harjoitella pelkästään oman parisi kanssa.

KURSSIKUVAUKSET
Jive jatko
Kevätpuolen Jive-kurssi joka on jatkoa viime syksyn alkeiskurssille, keskittyy
kyseisen lajin taitojen syventämiseen, joten oletan sinun hallitsevan ainakin
Jiven perusaskeleen ja muutamia peruskuvioita.
Paneudumme kurssilla oikeaan tekniikkaan, vientiin ja seuraamiseen, rytmiin,
musiikkiin sekä käymme läpi kuvioita kurssilaisten taitotason mukaan.
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Swing-Polkka alkeet
Kurssilaisten toiveesta opettelemme keväällä Swing-Polkan alkeita.
Kyseessä on tanssilattian keskellä tanssittava tanssi, jossa hyödynnetään
muiden kädenalitanssien kuvioita.
Enää ei Polkan tarvitse olla pelkkää salin kiertämistä satanen lasissa, vaan sitä
voidaan rauhoittaa ja monipuolistaa siirtämällä se liikkuvasta paikallaan
pysyväksi tanssiksi ja tekemällä kuvioita.
Aloitamme alkeista, joten aiempaa kokemusta Polkasta ei tarvita.
Disco-Swing alkeet
Disco-Swing on hyvä vaihtoehto muun muassa Samballe ja Buggille.
Rytmityksiä on erilaisia, opettelemme kurssilla niistä kaksi.
Kuviomateriaali on pääosin sama kuin Fuskussa, Jivessä, Sambassa ja muissa
kädenalitansseissa, joten oppimistasi saattaa auttaa, jos olet joskus tanssinut
jotain näistä tansseista. Lähdemme kuitenkin liikkeelle alkeista, joten kaikki
halukkaat

aikataulu:
05.01.2009 Jive jatko 1
12.01.2009 Jive jatko 2
19.01.2009 Jive jatko 3
26.01.2009 Jive jatko 4
02.02.2009 Swing-Polkka alkeet 1
09.02.2009 Swing-Polkka alkeet 2
16.02.2009 Swing-Polkka alkeet 3
HIIHTOLOMALLA (VKO 9) EI KURSSIA
02.03.2009 Disco-Swing alkeet 1
09.03.2009 Disco-Swing alkeet 2
16.03.2009 Disco-Swing alkeet 3
23.03.2009 Disco-Swing alkeet 4
30.03.2009 Ohjelma avoin
06.04.2009 Ohjelma avoin
PÄÄSIÄISLOMALLA (VKO 16) EI KURSSIA
20.04.2009 Ohjelma avoin
27.04.2009 Ohjelma avoin
Loppukevään ohjelma selviää hieman myöhemmin.
Seuraa ilmoittelua jäsenlehdestä ja nettisivuilta, tai soita Riikalle!

www.kestavat.fi
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Soilen ja Päiviön

SYLITANSSIEN KEVÄT
aika: keskiviikkoisin 20.30-22.00
paikka: Puistokoulu
hinta: 4 € / jäsen, 6 € ei jäsen
ohjaajat: Soile ja Päiviö Piesanen
tiedustelut:
Päiviö 040 5757725
tai ppiesanen@hotmail.com
Soile 040 5281889
tai soile.piesanen@gmail.com
Alkeiskurssi:
Aloitamme perusaskeleesta ja helpoista kuvioista sekä käymme läpi
vientiä ja seuraamista. Etenemme ryhmän ja ajan sallimissa puitteissa.
Jatkokurssi:
Tekniikkaa, jousto- ja askelvariaatioita, perusrytmin rikkomista,
sujuvaa vientiä ja seuraamista, kuvioita ja musiikin huomioimista tanssissa.
aikataulu:
07.01.09 Hidas valssi alkeet 1
14.01.09 Hidas valssi alkeet 2
21.01.09 Hidas valssi jatko 1
28.01.09 Hidas valssi jatko 2
04.02.09 Blues alkeet 1
11.02.09 Blues alkeet 2
18.02.09 Blues alkeet 3
25.02.09 Hiihtoloma, ei kurssia
04.03.09 Kävely- ja kuviohumppa alkeet 1
11.03.09 Kävely- ja kuviohumppa alkeet 2
18.03.09 Kävely- ja kuviohumppa alkeet 3
25.03.09 Kävely- ja kuviohumppa alkeet 4
01.04.09 Foksi alkeet 1
08.04.09 Foksi alkeet 2
15.04.09 Foksi jatko 1
22.04.09 Foksi jatko 2
29.04.09 Foksi jatko 3
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Keski-Suomen Tanssin ystävät KESTÄVÄT ry
järjestää tanssikurssin:
aika: lauantai 10.1.09 klo 10-16
paikka: Martin Kievari (Äänekoski, Hietama, Saarijärventie 434)
ohjaajat: Soile ja Päiviö Piesanen
hinta: 15 euroa /jäsen, 20 euroa /ei jäsen
ilmoittautuminen: teija.jalonen@kestavat.fi tai puh. 046 664 0546
Taso: Kurssi on loogista jatkoa heinä- ja syyskuussa 2008 pidetyille
kursseille. Tervetulleita ovat myös kaikki muut Buggia aiemmin

BUGG osa 3
aikataulu:
10.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.15
13.15-14.45
14.45-15.00
15.00-16.00

Kertausta ja vanhan variointia
Musiikissa tapahtuvien muutosten huomioiminen tanssissa
Ruokatauko

Askeltekniikkaa ja variaatioita, uusia kuvioita
Kahvitauko

Tanssimista, täsmentämistä, kysymyksiä ja vastauksia

Kurssilla mahdollisuus ruokailuun hintaan 10 euroa.
Tanssipaketti hintaan 50 euroa, sisältää lauantain ruokailun ja lipun illan
tansseihin sekä sunnuntaina aamupalan.

www.kestavat.fi
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Juken tanssikurssit
aika: sunnuntai 17.30-19.15
paikka: Puistokoulu
hinta: 4 € / jäsen, 6 € ei jäsen
ohjaaja: Jukka Riekkinen
tiedustelut: 044 3399 811
tai 0440 JUKERI
"Olen itsekin hurahtanut tanssiin
vasta 40-kymppisenä ja tätä ennen tanssitaito oli puhdas nolla.
Kursseillani edetään pääosin porukan heikoimpien mukaan ja ”tahkotaan”
paljon perusaskelta sekä tanssimotoriikkaa sekä teoriaakin".
Taso ja tavoite:
Alkeiskurssin tanssin opetus aloitetaan ”nollasta” eli aikaisempaa
tanssikokemusta ei tarvita.
Nämä kurssit eivät ole jatkoa viime syksyn kursseille vaan on tarkoitettu vastaalkajille ja niille jotka haluavat parannella jo opittua.
Opetellaan kuuntelemaan musiikista rytmi, tanssin oikea perustekniikka ja
motoriikka, vienti ja seuraaminen, sekä harjoitellaan paljon kunkin tanssin
perusaskeleita ja muutama kuvio.

"Pyritään olemaan parkettien partakoneita , ei partavaahtoa"
Lajit:
Opetellaan kaikkein yleisimmät tanssit joihin sopivaa musiikkia soitetaan
jokaisella tanssipaikalla.
Nämä asiat osaamalla voi jokainen lähteä rohkeilla mielin parketeille rutiinia
hankkimaan.
Ensiksi 4-jakoisista opetellaan Foksi, joka on yleisin ”lähikontaktitanssi” ja
jonka askeleet sopivat erittäin monenlaiseen musiikkiin.
Toisena on suomalaisten ikioma Fusku eli Lava-Jive jossa on samantapaiset
askeleet kuin Foksissa mutta se kuuluu ns. kädenalitansseihin.
Kolmantena vuorossa on discoihinkin erittäin hyvin soveltuva Bugg.
Neljäntenä opettelemme Lava-Rumbaa ja viidentenä Lava-Cha Chaa joissa on
paljon yhtäläisyyksiä.
Kevään viimeiset tunnit kertaamme kaikkea mahdollista ja tarvittaessa jotakin
muutakin.

"Tanssimaan oppii vain tanssimalla ja tanssi on parasta mitä
voi tehdä housut jalassa! "
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Jukka ”Juke” Riekkisen tanssiopetusohjelma keväälle 2009
tuntiaikataulu:
1. opetustunti
17.35-18.20
juomatauko ja ”välipalatanssi tai tanssin teoriaa”
18.20-18.30
2. opetustunti
18.30-19.15
"Välitauolla vastaan mielelläni kaikenlaisiin kysymyksiinne (tanssiin liittyviin) tai
annan näytteen jostakin muusta tanssilajista, jolloin seuraavalla tunnilla aivot
ottavat taas paremmin tietoa vastaan! Tai sitten vaan kerron teille tanssin ja
musiikin teoriaa".
aikataulu:
11.01.09 Foksi 1
18.01.09 Foksi 2
25.01.09 Fusku 1
01.02.09 Fusku 2
08.02.09 Bugg 1
15.02.09 Blugg 2
22.02.09 Lava-Rumba 1
01.03.09 HIIHTOLOMA, ei kurssia
08.03.09 Lava-Rumba 2

15.03.09
22.03.09
29.03.09
05.04.09
12.04.09
19.04.09
26.04.09

Lava-ChaCha 1
Lava-ChaCha 2
Kertausta (Foksi ja Fusku)
Kertausta (Bugg 3)
PÄÄSIÄINEN, ei kurssia
Kertausta (Lava-Rumba 3)
Kertausta (Lava-ChaCha 3)

Muutokset mahdollisia, tarkista netistä tai soita jos tulet kauempaa!!
Kursseilleni ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa!

Kosmetologiset hoidot
ja nyt myös:
-Rakennekynnet
-Oman kynnen
geelivahvistus
-Kestomanikyyrit

SKY-kosmetologi, vaatetusartesaani
Hakakatu 6 D
41160 Tikkakoski
puh. 014-375 2638

Ompelutyöt:
-Sisustusompelu
-Korjausompelu
-Vaatetusompelu

Lahjakortit

Sähköasennukset Tarvikemyynti Varaosamyynti
Konemyynti Huolto ja korjaus
Vasarakatu 11
40320 Jyväskylä
sahkomesta@sahkomesta.fi

Puh. 040 841 0020
Huolto 040 841 0015
Fax. (014) 211 969

Kestävien jäsenkortilla 5% alennus koneista, varaosista ja tarvikkeista!
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Keski-Suomen Tanssin Ystävät
Kestävät ry:n yhteistyökumppani

Tanssikoulu Hannu Koivisto
järjestää yleisimpien lavatanssien
sekä Argentiinalaisen Tangon

TANSSIKURSSIT
Vaajakosken Urheilutalolla

Argentiinalaista Tangoa
opettaa Ke 18-21: Timo Hyden

Tervetuloa yksin tai parin kanssa!
tiedustelut: 0400 642 040
tai hannu.koivisto@haetko.fi
Katso kurssiaikataulut ym. tiedot netistä:

www.haetko.fi

Huom! Kestävien jäsenkortilla 1 euron alennus kertamaksusta!
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Seuran uuden hallituksen
varapuheenjohtajan kertomus
tanssiharrastuksestaan
Olen syntyisin Pohjanmaalta Vähästäkyröstä,
läheltä Vaasaa. Tulin Jyväskylään opiskelujeni vuoksi.
Suoritin FK-tutkinnon pääaineena matematiikka.
Jo ennen valmistumistani sain töitä silloisessa
Jyväskylän yliopiston laskentakeskuksessa vuonna -74.
Jämähdin laitokselle,jonka nimi on nykyään tietohallintokeskus.
Tanssipolkuni alkoi työpaikkani harrastuksista. Silloisesta henkilökunnasta iso osa kuului Itäsuomalaisen
Osakunnan Tanhuajiin (ISOT). Työtovereitteni imu vei minut toimintaan mukaan.
Osallistuin myös muutamalle ikimuistoiselle ulkomaanmatkalle tanhuporukan mukana.
Tansseissa olen käynyt koko ikäni. Tanhuharrastukseni ansiosta elin illuusiossa, että "osaan tanssia".
Eräänä päivänä minulle valkeni kirkkaasti, että en tiedä uusista muotitansseista yhtään mitään.
Lisäksi olin unohtanut senkin vähän mitä olin joskus mahdollisesti oppinut.
Osaamattomuuteni myönnettyäni oli itsetutkistelun paikka. Aloin käydä tanssikursseilla viitisen vuotta
sitten. Erityisen tiiviisti olen osallistunut kursseille kolmen viime vuoden aikana.
Juke Riekkisen kaikki peruskurssit olen käynyt läpi moneen kertaan. Puistokoulu on asuntoni vieressä,
joten Kestävien kursseilla on ollut helppo käydä.
Minut on nähty muillakin Jyvässeudun tanssikursseilla paitsi Tepikan kilpatanssitreeneissä.
Kursseilla käynti on ollut monella tavalla antoisaa ja opettavaista. Siinä sivussa on tullut paljon uusia
tuttuja. Yksi opetus on ollut, että olen tuntenut itseni monesti suunnattoman ja käsittämättömän tyhmäksi
kursseilla ollessani. Uutta kuvioita tai tanssia opetellessa on tuntunut välillä siltä, että eihän tätä ehdi
millään tekemään musiikin tahdissa, ja jos vaikka oppiikin niin ei myöhemmin enää muista.
Salaisuus on siinä, että riittävä määrä toistoja saa monimutkaisenkin kuvion sujumaan itsestään,
pysymään muistissa ja voi kaikessa rauhassa kuunnella musiikkia ja tehdä vielä muutakin.
Tanssissa pätee aivan sama kuin muissakin asioissa: Harjoitus tekee mestarin! Niin, tai jos ei sentään
aivan mestaria, niin jonkinlaisen tanssijan kuitenkin... Aloittelijan on hyvä muistaa, että tanssi perustuu
kävelyyn. Tätä viisautta en varmaan olisi itse tajunnut, mutta näin on kursseilla kerrottu.
Hyvin palkitsevaa ja innostavaa on se, kun huomaa aiemmin vaikealta tuntuneen asian sujuvan
oppimisen myötä kuin itsestään. Kestävät ja tanssiharrastus on avartanut harrastusmaailmaani
valtavasti. Kiitos kaikille, jotka olette siihen myötävaikuttaneet!
Opiskeluaikana tuli kokeilluksi monenmoista rientoa. Yksi mieleeni jäänyt oli ylioppilastalolla pidetty
muutaman illan "Jive-kurssi", joka samalla oli elämäni ensimmäinen tanssikurssi. Siihen aikaan ei
kädenalitansseja parketeilla juuri nähty enkä minäkään jive-oppeja koskaan soveltanut käytäntöön.
Johtuneeko tästä opiskeluajan kurssista vai mistä, mutta tämän hetken mielitanssini on juuri jive. Jive
lienee alitajunnassani muhinut vuoden jos toisenkin pulpahtaakseen eräänä kauniina päivänä pinnalle.
(Huomautus! Jiven osaamisestani en ohessa mainitse mitään, pelkästään innostuksesta.)
Uutena hallituksen jäsenenä kuuntelen mielelläni jäsentemme ajatuksia ja ideoita siitä miten seuramme
toimintaa tulisi kehittää. Kaikki toiminta lähtee ajatuksista ja ideoista muuttuakseen myöhemmin
toiminnaksi. Antakaa ideoittenne ja ajatustenne kuulua niin minulle kuin muillekin hallituksen jäsenille.

Toivotan Kestävien jäsenille ja keskisuomalaiselle tanssiväelle
innoittavaa tanssivuotta 2009.
Kauko Saarinen alias Cake

www.kestavat.fi

11

