Kangasalan Rivitanssiyhdistys / toimintakertomus / 3.
toimintakausi 1.1.-31.12.2004
Toimintakauden ensimmäinen jäsenkirje postitettiin keskiviikkona 31.12.2003.
Vuoden ensimmäinen tanssitapahtuma oli loppiaistanssit tiistaina 6.1. Tämä oli jäsenille ilmainen
tanssikerta. Sunnuntain tanssivuorot alkoivat 11.1. Alkeisryhmään tuli muutama uusi tanssija.
Yhdistyksen logolla varustettavat paitapuserot tulivat vuoden alusta sovitettaviksi.
Hallitus piti 5.2. järjestäytymiskokouksen, jossa myös hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös
kevätkokoukselle esitettäväksi.
Kevätkokous pidettiin 14.3., jossa todettiin tilinpäätös ja rahatilanne kohtuullisen hyväksi.
Kangasalan kunnalta päätettiin kuitenkin anoa myös kuluvan vuoden toimintaan avustusta.
Lauantaina 20.3. lähti iloinen rivitanssiretkue kohti Pohjanmaata iloisena siitä, että pääsi sekä
tuhlaamaan rahoja että tanssimaan. Juustoportin myymälästä ostettiin ensin evästä ja sitten loput
rahat tuhlattiin Jari Mäki Oy:n Amerikan ihmeisiin Koskenkorvalla. Noin tunnin sovittamisen ja
tinkimisen jälkeen retkueemme poistui Jarin puodista monta hattua, vyönsolkea ja killutinta
paremmin varustettuna kuin sinne mennessään. Matka jatkui kohti Kurikkaa, jossa ensin
tankattiin paikallisessa klassikossa eli hotelli-ravintola Pitkä-Jussissa. Sitten kohti Kurikan
työväentaloa, jossa paikalliset rivitanssivoimat ystävällisesti järjestivät tanssi-illan kanssamme.
Uudenkarheat paitapuserot hulmuten neljän tunnin tanssirupeama meni kuin siivillä. Kuinka yksi
päivä voi mennä niin nopeasti, ihmeteltiin kotimatkalla.
Kauan ja hartaasti odotettu rivitanssiristeily koitti vihdoin 24.-25.4. Kuntohuippua oli hiottu huolella
jo usean viikon ajan ja viime hetken tärpit kerrattu juuri edeltävänä keskiviikkona. 30 hengen
joukkueemme ampaisikin luottavaisena matkaan. Ja mikä oli tanssiessa! Tanssit osattiin eli
kunnonajoitus osui nappiin ja järjestäjät olivat kehittäneet homman toimimaan hienosti niin että
kaikki varmasti pääsivät tanssimaan niin paljon kuin buutseista irti lähti. Väsymyksestä huolimatta
jonkinlaisessa tanssihuumassa rantauduttiin. Ensi vuonna KAIKKI mukaan!
Kevään ja tanssikauden lopun kynnyksellä, 2.5., hallitus kokoontui laajennetulla kokoonpanolla
keskustelemaan tulevista kuvioista. Kesä päätettiin levätä ja avata uusi tanssikausi
latorivitansseilla Kangasalan Varsamäessä 21.8. Päätettiin myös, että opiston alkeiskurssi on
riittävä. Sunnuntain opiston vuorolla ei ole tarpeen aloittaa aivan alusta.
Yhdistyksen omat nettisivut tulivat näkyviin koko maailman katseltaviksi 12.5. osoitteessa
www.kangasalanrivitanssi.net.
Esiintymisiä 17.4./Kavo; Kangasalan Markkinat 22.5.; Haikan lava 3.6. Get In Line 15.5.2004

www.kangasalanrivitanssi.net

Maraton ja kevätkauden päättäjäiset 23.5.2004
Lauantaina 21.8. 2004 yhdistys järjesti Latorivitanssit Kangasalan Varsamäessä. Osallistujia
kauden avajaisissa oli yhteensä 25 tanssijaa.
Syksyn 2004 vakituiset tanssivuorot alkoivat 5.9. Ryhmiä oli vanhaan tapaan kaksi. Viime kevään
alkeisryhmä muuttui keskitason ryhmäksi ja jatkoryhmä jatkoi entiseen malliin. Syksyn aikana
molemmissa ryhmissä kävi parisenkymmentä tanssijaa.
26.9. Sintosen Merja veti jälleen latinoline -teematunnin. Tällä kertaa tanssittiin sambaa, salsaa ja
merengueta. Osallistujia oli parisenkymmentä.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 12.12. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus:
puheenjohtajana jatkaa Janne Kivinen, muut hallituksen jäsenet ovat Mervi Lehtinen, Ritva
Ruotsalainen, Mia Tiilikainen ja Riikka Valli. Kokouksessa keskusteltiin myönteiseen sävyyn myös
osallistumisesta yhteis-pirkanmaalaiseen rivitanssihankkeeseen, jonka tarkoituksena on järjestää
yhteisiä tanssi-iltoja kerran kuussa. Aloite asiaan tuli Ylöjärveltä, Country Smilelta.
Keskiviikkona 15.12. yhdistys järjesti ylimääräisen toivekertauskerran. Tuolloin tanssittiin syksyn
aikana toivottuja hieman haastavampia tansseja. Kahdessa tunnissa ehdittiin kerrata neljä
tanssia: Chill Factor, This Must Look Bad, My Man ja Body In Motion. Nämä tanssit kerrattiin
uudestaan keskiviikkona 29.12. Toivekertaukset olivat jäsenille ilmaisia.
Sunnuntaivuorot päättyivät 19.12. pidettyihin tanssipikkujouluihin, joiden osanottoa lähestyvä
joulu kiireineen selvästi verotti. Ensimmäisen kahden tunnin aikana ehdittiin tanssia lähes kaikki
syksyn aikana alkeisjatko-ryhmässä tanssitut tanssit, yhteensä 24 tanssia. Puolen tunnin glögi- ja
piparitauon jälkeen jatkettiin haastavampien tanssien parissa.
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