
LAHDEN TANHUUJAT 

Jokaiselle Lahden Tanhuujien jäsenperheelle jaettava yleistiedote, mikä sisältää asiaa Lahden 

Tanhuujista sekä toiminnasta syksyllä 2016. Luettehan huolella ja pidättehän tallessa, kiitos! 

OHJAAJAT JA MUUT TOIMIJAT 

Ryhmien ohjaajat (syksy 2016) yhteystietoineen: 

Riia Niemelä  040 751 3101      riia.niemela@nuorisoseurat.fi  Särmä 

Minna Loikkanen 040 568 0724      minnaloikkanen@hotmail.com  Haitulat, Hippuset, Himpulat,

    Hilpakat, Haipakat, Täpinä   

     & Säpinä 

Neea-Reeta Aaltonen 044-5020001       neeareeta.aaltonen@gmail.com  Kärkky, Folkjam-emäntä 

       

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 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 

* jäsen- ja harrastusmaksuihin liittyvät asiat – Päivi 

* harrastuksen aloitus/päättyminen – joko ohjaajalle tai Päiville 

* osoite tai muut yhteystiedot muuttuvat – tieto sekä ohjaajalle että Päiville, mielellään sähköpostitse 

 

Huomioitavaa syksyllä 2016  (puuttuvat päivämäärät ja kellonajat tarkentuvat myöhemmin) 

 

 Harrastusmaksut tulevat maksuun syys-lokakuussa – maksetaan maksut ajallaan. 

 Seuran t-paidat ja hupparit tulevat jälleen tilaukseen syyskaudella!  

 Syyslomaillaan viikko 43 – EI harjoituksia (ellei oma ohjaaja ole toisin ohjeistanut!!) 

 Kansainvälinen Hollo ja Martta-festivaali vko 44 – Haipakat ja Täpinä esiintyy la 5.11. 

 Varpaat lämpimiksi – talkoillaan yhdessä seuran toiminnan hyväksi Pilkkosten tuotteiden avulla. 

 Lasten Pikkujoulut (eli joulujuhla) TI 13.12 8-salilla klo 18.00 – tarkempi tiedote myöhemmin 
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Jäsenmaksu ja jäsenrekisteri 

Jäsen- ja harrastusmaksuista löytyy nettisivuilta erillinen tiedote, jossa ryhmäkohtaiset maksut ja muuta 

tärkeää tietoa. Linkki löytyy etusivulta www.tanhuujat.net. (Tällä hetkelle kauden 2015-2016 hinnat. Pienet muutokset mahdollisia) 

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 

  

 KENGÄT KIERTOON! 

Mikäli teiltä löytyy pieneksi jääneitä mustia tanhukenkiä tai olette uusia, isompia kenkiä vailla niin asiasta 

kannattaa vinkata ryhmäläisten vanhemmille tai ohjaajalle, joka voi viedä viestiä eteenpäin muille ohjaajille. 

Keskiviikkoisin Hannunsalilla pidämme myös kenkien kierrätys- listaa johon voi jättää sekä myynti että osto 

tiedot. Uusia ja käytettyjä kenkiä voi ostaa myös Pukuvuokraamo Kostyymista joka sijaitsee samassa 

osoitteessa Lahden Tanhuujien toimiston kanssa, Rautatienkatu 3. Pääsääntöinen toimintatapa on, että alle 

kouluikäisten ryhmät voivat vielä käyttää esityksissä mustia ”jumppatossuja”, kouluikäisistä alkaen käyttöön otetaan 

mustat tanhukengät tai nauhalliset ”tanssitossut”. Ohjaajat tiedottavat omia ryhmiä tarkemmin.  

 

SEURAN LUKUJÄRJESTYS sekä ESITTELYT KAIKISTA RYHMISTÄ                                    

löytyy Lahden Tanhuujien nettisivuilta www.tanhuujat.net 

VAPAITA PAIKKOJA RYHMISTÄ VOI TIEDUSTELLA YMPÄRI VUODEN! 

Parhaiten tietoja osaa antaa kunkin ryhmän ohjaaja/opettaja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä! 

 

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 klo 19.30-20.30, 8-salilla. 

Hinta; jäsenet 5€/kerta tai 50€/kausi, ei jäsenet 6€/kerta tai 60€/kausi. 

 

Ja muistakaa myös vaihtoehtoisesti SÄHLY tiistaisin klo 18-20, Salinkallion koululla!  

Peliporukka suunnattu nuorille ja aikuisille, vauhtia pelkäämättömille! 

 

                             Mukavaa tanssivuotta kaikille    

                                             Toivoo Ohjaajat ja Johtokunta 

www.tanhuujat.net 

tanhuujat@tanhuujat.net 

www.facebook.com/Lahden Tanhuujat 

Päivi Semeri 044-344 7558 
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