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Aurinkoista varhaiskevättä, Balettipedagogit ry:n jäsen!
Yhdistyksen kevätkausi käynnistyi hienosti Valtakunnallisella balettikilpailulla helmikuun alussa
tanssihistoriallisessa Aleksanterin Teatterissa. Kiitos kaikille paikallaolleille, niin opettajille, oppilaille kuin
yleisöllekin, teitte tilaisuudesta upean!

Jäsenmaksut vuodelle 2014
Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksujen suuruudet ennallaan. Näin ollen varsinaisten jäsenten vuoden
2014 jäsenmaksu on 30 e, kannatusjäsenten 50 e ja yhteisökannatusjäsenten 100 e. Balettipedagogit ry:n
sääntöjen mukaan varsinaiselta jäseneltä vaaditaan baletinopettajan ammattia ja kannatusjäseneksi voi
liittyä myös sellainen oikeuskelpoinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jolla on baletin alan
tuntemusta tai kiinnostusta alaa kohtaan. (www.balettipedagogit.fi/saannot.htm)

Vuoden 2014 jäsenmaksujen (30 / 50 / 100 e) eräpäivä on 13.4.2014.
Maksa jäsenmaksusi yhdistyksen tilille:
Balettipedagogit ry / FI27 1279 3000 5096 34, BIC: NDEAFIHH
Kirjoita viestikenttään teksti ”jäsenmaksu 2014” sekä
– nimesi
– postiosoitteesi
– sähköpostiosoitteesi

Jäsenyytesi on yhdistykselle tärkeää. Jäsenmaksun maksamalla tuet yhdistyksen toimintaa, sillä yhdistys
ei saa avustusta ulkopuoliselta taholta, vaan kaikki toiminta kustannetaan jäsen- ja kurssimaksuin.

Didaktiikan kurssi syksyllä
Maaliskuun alussa kokoonnuttiin jälleen klassisen baletin didaktiikan kurssin merkeissä. Kurssi on saanut
hienoa palautetta, ja didaktiikan kurssisarja jatkuu vielä syksyllä. Merkitse siis nyt jo kalenteriisi elokuun
viimeinen viikonloppu 30.-31.8.2014. Kurssisarjan viidennessä osassa jatketaan kolmannen luokan
liikemateriaalin käsittelyä.

Kuulumiset sääntömääräisestä jäsenkokouksesta
Sääntömääräisessä jäsenkokouksessa 8.3.2014 oli jäsenistöä mukavasti läsnä. Kiitos osallistumisesta!
Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Maija Hänninen halusi väistyä tehtävästä, ja uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Arja Tervo. Myös muun hallituksen kokoonpano muuttui hieman, sillä pois jäivät
Kaija Kontunen-Forsblom ja Anita Jokela. Vuoden 2014 hallitukseen kuuluvat siis Maija Hänninen, Sanna
Leino, Liisa Palin ja Jaana Reinikka sekä varajäsenet Emilia Jyrkkänen ja Leena Kalk. Suuret kiitokset
Maijalle yhdistyksen luotsaamisesta usean vuoden ajan sekä Kaijalle ja Anitalle hallitusvuosista!
Tervetuloa Liisalle ja Emilialle mukaan hallitustoimintaan.

Jäsenkysely
Myöhemmin keväällä/alkukesästä toteutamme jäsenkyselyn, jolla hallitus toivoo saavansa arvokasta
tietoa jäsenten mielipiteistä koskien tämän yhdistyksen toimintaa. Innokasta osallistumista netissä
toteutettavaan kyselyyn toivotaan, sillä siten pystymme hallituksessa viemään yhdistystä suuntaan, joka
palvelee jäsenistöä parhaiten.

Esiintymistilaisuus tulossa
Hallitus on suunnittelemassa jäsennäytöstä heti alkuvuodeksi 2015. Esiintymistilaisuudet ovat nuorille
tanssinharrastajille myös tärkeitä ja usein mieleenpainuvia oppimiskokemuksia, ja ne samalla tukevat
yhdistyksen perustehtävää. Näytös pidettäneen Aleksanterin Teatterissa, ja siitä annetaan lisätietoja
syyskauden aikana.

Kevätterveisin
Balettipedagogit ry:n hallituksen puolesta
Jaana Reinikka
sihteeri

Tuli tuttu kevätkulta,
Lumen alta pistää multa,
Puro pulppuva rinteillä tanssia saa,
Kevätriemua laulavi ilma ja maa.

