
 

Yleistiedote kevät 2023 

www.tanhuujat.net ryhmien esittelyt, lukujärjestys, 

yhteystiedot, ajankohtaiset asiat, kuvia...  

Toiminnanohjaaja Siiri Kakko lahden.tanhuujat@gmail.com; 045 6923753  
yhteydenotot (ensisijaisesti sähköpostitse) liittyen mm. seuran toimintaan, ilmoittautumisiin sekä 
jäsen- ja harrastusmaksuihin  
 

Ohjaajina kaudella 2022 – 2023:  

Béla Gazdag: kaikki Hannunsalin ryhmät, Opiston Kunkun FolkJam ja Särmä 

tanssibela@gmail.com; 045 133 2260 

Venla Starck: Hippuset venla.starck@gmail.com; 044 986 9795  

Jukka Saari: Riijarit (yhteydenotot ryhmään liittyen: paivi.semeri@nuorisoseurat.fi) 

 

Jäsen- ja harrastusmaksut 

Vuonna 2023 Tanhuujien jäsenmaksu on kaikille jäsenille 15€. Jäsen- ja harrastusmaksulaskut on lähetetty 

sähköpostitse. Lisätietoja ja ryhmäkohtaiset hinnat löytyvät kotisivuilta.  

Nuorisoseura-edut ja jäsenkortin saat käyttöösi osoitteesta https://seuralainen.nuorisoseurat.fi.  

Tilaa vain sähköpostiisi linkki salasanan luontia varten.   

* FolkJam-tunneille on mahdollista ostaa myös 5-kerran kortti (40e)! 

* FolkJam-kertamaksuja ja -kortin voi maksaa myös Smartum-etuseteleillä (paperiset / sovellus)! 

 

 Tärkeitä päivämääriä keväälle 2023 

* Vanhempainillat viikolla 6 (erillinen info ajasta s-postilla ja whatsapp:lla) 

* Hiihtolomalla viikolla 9 (27.2. – 5.3.) ei ole tunteja. 

* Lahden Tanhuujat ry:n kevätkokous maaliskuussa 

* La 15.4. lasten alueellinen Tanssiralli, Orimattila 

* Su 21.5. 85v.-juhla (samalla kevätjuhla), Lahden Konserttitalolla,  

    juhla alkaa klo 13.30 (harjoitukset klo 11 lähtien) 

* Kalenat (ja valtakunnallinen Tanssiralli), 8-.11.6., Lappeenranta 

* Tarkempaa tietoa tapahtumista ja muista mahdollisista esiintymisistä yms. tulee lähempänä 
erikseen toiminnanohjaajan ja ryhmän ohjaajien kautta.  
 

Talkootyö ja johtokunta 

Tarjoamme yhteisöllisiä kokemuksia erilaisissa talkootehtävissä ja järjestötoiminnassa koko 
perheelle jokaisen oman innokkuuden mukaan. Lisäksi toimintaan pääsee vaikuttamaan 
johtokunnan kautta. Johtokunta valitaan aina vuosittain syyskokouksessa seuran jäsenistä. Myös 
lasten vanhemmat voivat liittyä jäseneksi 15 eurolla, olemalla yhteydessä seuran 
toiminnanohjaajaan. Johtokuntatyö ei vaadi paljoa aikaa, eikä vaivaa, mutta merkitys on tärkeä. 
Kerro rohkeasti mielenkiinnostasi Tanhuujien toiminnanohjaajalle tai ryhmien ohjaajalle.   
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Ilmoittautumiset alueelliseen Tanssiralliin, ruokailuun Tanssirallissa, 
valtakunnalliseen Tanssiralliin ja Kalenoihin sitovasti Bélalle 22.2. mennessä.  
Ilmoittautuneet saavat maksutiedot sähköpostitse ja maksut (Tanssiralli-ruokailu ja Kalena-
paketit) tulee olla suoritettuna Tanhuujien tilille 22.3. mennessä. 
 
 
Ruokailu alueellisessa Tanssirallissa Orimattilassa: 6e / lapsi ja 9e / aikuinen 
 
 

Osallistujapaketit   KALENAT 8.-11.6.2023 
 
Kalenapaketti torstaista sunnuntaihin 150 € 

Sisältää tapahtumapassin, koulumajoituksen sekä ruokailut (yhteensä 6 lämmintä ruokaa: torstaina, 

perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina sekä aamupalat perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina). 

Tapahtumapassi sisältää vapaan pääsyn tilaisuuksiin ja työpajaan sekä tapaturmavakuutuksen. 

Kalenapaketti torstaista sunnuntaihin ilman majoitusta 125 € 

Sisältää tapahtumapassin, ruokailut (yhteensä 6 lämmintä ruokaa torstaina, perjantaina, lauantaina ja 

sunnuntaina). Tapahtumapassi sisältää vapaan pääsyn tilaisuuksiin ja työpajaan sekä osallistujien 

tapaturmavakuutuksen. 

Kalenapaketti perjantaista sunnuntaihin 120 € 

Sisältää tapahtumapassin, koulumajoituksen, ruokailut (yhteensä 4 lämmintä ruokaa perjantaina, lauantaina 

ja sunnuntaina sekä aamupalat lauantaina ja sunnuntaina). Tapahtumapassi sisältää vapaan pääsyn 

tilaisuuksiin ja työpajaan sekä osallistujien tapaturmavakuutuksen. 

Kalenapaketti lauantaista sunnuntaihin 90 € 

Sisältää tapahtumapassin, koulumajoituksen, ruokailut (yksi lämmin ruoka lauantaina ja yksi lämmin ruoka 

sunnuntaina sekä aamupala sunnuntaina). Tapahtumapassi sisältää vapaan pääsyn tilaisuuksiin ja 

työpajaan sekä osallistujien tapaturmavakuutuksen. 

Yhden päivän Kalenapaketti Tanssiralliin osallistuville 35 € 

Sisältää päiväpassin, aterian päivän aikana, päivän ohjelman sekä osallistujien tapaturmavakuutuksen. 

Päiväpassit on tarkoitettu Tanssiralliin osallistuville ryhmille, jotka osallistuvat tapahtumaan ainoastaan 

katselmuspäivänään. Pakettiin ei voi yhdistää majoitusta. 

 

Alennukset useamman päivän osallistumispaketeista:  

alle 7-vuotiaat 30% alennus, alle 3-vuotiaat 50% alennus, alle 1-vuotiaat ilmainen paketti (0€) 

 

Iltapalapaketti 16 € / sisältää kolme iltapalaa (to, pe, la) 


