
Kangasalan Rivitanssiyhdistys / toimintakertomus / 2. 
toimintakausi 1.1.-31.12.2003

Toimintakauden ensimmäinen jäsenkirje postitettiin 2.1. 2003.

Tanssit alkoivat sunnuntaina 12.1. Uutta oli klo 17-18 tanssiva alkeisryhmä. Jatkoryhmä kokoontui
vanhaan tuttuun aikaan klo 18-19.30.

Kangasalan Sanomissa oli 10.1. ilmoitus sunnuntaivuoroista. Ilmoitus toi mukaan uusia 
tanssijoita. Muutama innokas tuli sunnuntain alkeisvuorolle Opiston alkeiskurssilta. Helmikuun 
alussa alkeisryhmässä oli lähes 20 tanssijaa.

Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 2.2. Tuolloin päätettiin ottaa yhdistyksen logoksi 
kangasalalaisen Merja Gröndahlin suunnittelema ja piirtämä stetson-aiheinen tunnus. Samassa 
kokouksessa hallitus päätti, että yhdistykselle painatetaan t-paitoja, joissa edessä on pienet 
bootsit ja selässä on yhdistyksen logo.

Tarjouspyyntöjen perusteella hallitus päätti tilata paidat Kangasalan Ilkossa toimivalta Artissus –
yritykseltä. Paitoja päätettiin hankkia yhteensä 100 kpl, väreinä khaki, oranssi, viininpunainen ja 
tummansininen. Paidat olivat tilattavissa keskiviikosta 19.2. alkaen. Valmiit paidat olivat 
lunastettavissa 23.3. alkaen. Ennakkotilauksia tuli kaikkiaan 61 kpl. Rakennusliike Tikirak Oy 
antoi 300 euron avustuksen paitojen hankintaan.

Hallitus kokoontui toisen kerran 9.3., jolloin muun muassa keskusteltiin kunnalta haettavasta 
avustuksesta sekä nimettiin 26.4. järjestettävien Iltamien suunnitteluryhmä (Anu Vähäniemi, 
Riikka Valli ja Tiina Kivinen), jolle annettiin ”evästys” Iltamien järjestämiseen. Kevään aikana tämä
ryhmä kokoontui muutaman kerran keskustelemaan ja päättämään Iltamien yksityiskohdista.

23.3. Yhdistys järjesti vuoden ensimmäisen tanssimaratonin työväentalolla. Tällä kertaa 
maratoonattiin entistä isommalla porukalla, kaiken kaikkiaan 23 tanssijan voimin. Viiden tunnin 
aikana ehdittiin tanssia 39 tanssia.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3. tanssimaratonin tauolla.

Perinteinen Country Cruise –rivitanssiristeily järjestettiin 5.-6. huhtikuuta. Lauantaiaamuna ennen 
kuutta, tuiskussa ja tuulessa, nousi Kangasalta bussiin 28 kantricruisaajaa ”huolimatta” siitä, että 
voimakasta myrskyä oli luvattu merialueille. Kaikki kävi kuitenkin parhain päin ja Kangasalan 
Rivitanssiyhdistys teki näyttävän ”ensiesiintymisensä” laajemmissa kantripiireissä, paitsi 
määrällisesti suurella osanotollaan myös aktiivisuudellaan tanssilattioilla, jotka vilisivät uutuuttaan
hohtavia yhdistyksen t-paitoja! Paidat ja logo todella herättivät huomiota ja saivat kiitosta. Ensi 
vuonna taas uudestaan!

Lauantaina 26.4. pidettiin Suoraman työväentalolla rivitanssi-iltamat yhdistyksen jäsenille. Lisäksi 
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mukaan kutsuttiin Pälkäneen Seudun kansalaisopiston rivitanssijoita, joita tulikin kymmenkunta. 
Kaiken kaikkiaan tanssijoita oli kolmisenkymmentä ja lisäksi muutamia katselijoita. Illan aikana 
opeteltiin uusia tansseja Pälkäneen ohjaajan, Merja Sintosen johdolla. Merja opetti tanssit 
”Saddle up”, ”Mambo n:o 5” ja ”Changing Partners” –valssin. Ilta oli varsin sosiaalinen, sillä 
tanssimme paljon vastakkaisilla riveillä sekä käsikkäin ja ”kaulakkain”. Myös puolin ja toisin 
esiteltiin taitoja ja vaihdettiin kuulumisia naapurikunnan rivitanssitilanteesta. Kaiken kaikkiaan ilta 
oli onnistunut.

Vappuna 1.5. yhdistyksellä oli historiansa toinen julkinen esiintyminen. Tälläkin kertaa paikkana 
oli Suoraman Työväentalo. Poliittista sitoutumattomuutta korostaen ohjelmistoon mahdutettiin 
yleisön kosiskelemiseksi myös yksi työväenlaulu. Yleisö tykkäsi kovasti.

Kevään viimeinen tanssikerta oli sunnuntaina 18.5. Tähän mennessä oli saatu myös tieto, että 
Kangasalan kunta avustaa yhdistyksen toimintaa 250 eurolla.

Hallitus kokoontui 18.5., viimeisen tanssikerran jälkeen pohtimaan tulevaa toimintaa. Kesän 
osalta hallitus päätti, että vietetään kesälomaa kesä-heinäkuun ajan ja vasta elokuun alussa 
järjestetään muutama tanssikerta kertaukseksi 16.8. Helsingissä järjestettävää Rivitanssin 10-
vuotistapahtumaa varten. Mukaan tapahtumaan on Kangasalta lähdössä 19 tanssijaa.

Vuoden toinen jäsenkirje lähetettiin jäsenille toukokuun viimeisellä viikolla. Siinä vedettiin lyhyesti 
yhteen kuluneen talvikauden tapahtumat sekä annettiin ennakkotietoa hallituksen suunnitelmista 
tulevalle syys- ja talvikaudelle.

Kesätauon jälkeen tanssittiin Scooter Lee –teemalla 3. ja 6. elokuuta.

Lauantaina 16.8. matkasimme Helsinkiin 20 kangasalalaisen voimin yhteiskuljetuksella Ylöjärven 
ja Pälkäneen tanssijoiden kanssa. Yhdistys maksoi osan jäsentensä matkasta. Rivitanssin 10-
vuotisjuhla Pasilan Urheilutalolla oli varsin viihdyttävä ja tanssittava tapahtuma. Scooter Lee ja 
Maggie Gallagher irlantilaisryhmineen tekivät suuren vaikutuksen.

Hallitus kokoontui 19.8. ja löi lukkoon syyskauden tapahtumat ja päivämäärät, jotta jäsenkirje 
saadaan postiin elokuun aikana ennen tanssikauden avausta sunnuntaina 7.9. Samalla päätettiin 
myös, että mainostetaan kurssien alkamista sekä Kangasalan Sanomissa että Sydän-Hämeen 
Lehdessä.

Tiistaina 2.9. ilmestyneessä Kangasalan Sanomissa oli juttu yhdistyksemme jäsenestä Vuokko 
Rautiaisesta, joka erinomaisesti mainosti lajia ja yhdistystämme.

Sunnuntaina 7.9. syksyn tanssit alkoivat kello 17-18 järjestetyllä avoimet ovet –tapahtumalla, joka
kokosi porukkaa ihan kiitettävästi, myös lajiin ensimmäistä kertaa tutustuvia oli mukavasti 
paikalla. Ilta jatkui normaalilla jatkoryhmän vuorolla.

Sunnuntaina 12.10. Merja Sintonen piti latinoline-teematunnin, johon osallistui 34 tanssijaa. 
Sunnuntaina 16.11. Samuel Lackman oli vierailevana opettajana kello 16-19 pitämässä 

www.kangasalanrivitanssi.net



opetuspainotteisen tekniikkakurssin, jolle osallistui 33 tanssijaa. Lackmanin vetämä kurssi oli 
jäsenille ilmainen.

Hallitus kokoontui 16.11. ravintola Aryanassa pohtimaan muun muassa esiintymisryhmän 
perustamista ja alustavasti myös kevään 2004 toimintaa. Esiintymisinnokkuudesta päätettiin 
tehdä kysely jäsenille. Yhdistykselle päätettiin myös tilata Linedancer Magazine-lehti marraskuun 
2003 numerosta alkaen.

Syyskausi 2003 päättyi tanssimaratoniin sunnuntaina 14.12. Viiden tunnin aikana ehdittiin tanssia
uusi maraton-ennätys, 45 tanssia sekä pitää yhdistyksen syyskokous. Maraton eväineen oli 
jäsenille ilmainen tapahtuma. Vuoden viimeinen tanssitapahtuma oli tiistaina 30.12., jolloin 
sulateltiin kinkkua kaksituntisella tanssirupeamalla. Myös tämä oli jäsenille ilmainen tanssikerta.
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