
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurinkoinen tervehdys!     20.6.2018 
  

Ryhmäkohtaiset ilmoittautumisvahvistukset 

Ryhmäkohtaiset vahvistukset lähtevät teille tämän ja huomisen päivän kuluessa. Opetus 
alkaa elokuussa viikolla 33 (ma 13.8.). Poikkeuksena taaperot, joiden kausi alkaa viikkoa 
myöhemmin. Lähetämme vahvistukset ryhmittäin ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. 
Mikäli perheessä on useampia osallistujia ja epäselvyyksiä vahvistetuissa ryhmissä, 
olettehan yhteydessä opiston toimistoon. 

Jatkavien oppilaiden peruutukset tulee tehdä ennen kauden alkua ja tunti- ja lajikohtaiset 
muutokset kahden viikon kuluessa kauden alettua. Kaikki muutokset tulee tehdä opiston 
toimiston kautta.    

  

Lukujärjestys 

Lukuvuoden 2018-2019 lukujärjestys on valmistunut! Opetussuunnitelmauudistuksen 
myötä olemme tarkentaneet ryhmien nimikointia ja numerointia. Alle kouluikäisten ryhmät 
ovat nyt nimikoitu ikävuosittain. Lajikohtaiset numeroinnit sen sijaan eivät mene enää iän 
mukaan vaan sen mukaan, kuinka monta kyseisen lajin ryhmää toimipaikassa on. Ei 
huolta siis, mikäli tanssilajin ryhmänumero on eri kuin viime vuonna, olemme jakaneet 
ryhmät iän ja taitotason mukaan kuten aiemminkin. Lukujärjestys löytyy kotisivuiltamme: 

Lukujärjestys 2018-2019   

  

Muutamissa ryhmissä hyvin tilaa 

Osa tanssiryhmistä on jo täynnä, mutta muutamiin ryhmiin kaivataan vielä lisää oppilaita. 
Tunnetko sinä jonkun, joka olisi myös kiinnostunut kokeilemaan tanssimista? Lisää 
oppilaita kaivataan erityisesti alla oleviin ryhmiin, jotta nämä ryhmät saadaan käyntiin: 



Karkkila: 

- Taaperot (ke klo 17:45-18:15) 

- Nykytanssi, aikuiset (ma klo 19:15-20:30) 

Vihti: 

- Taaperot (ma klo 17:15-17:45) 

- Tanssi 3-v. (ti klo 17:00-17:30) 

Pusula: 

- Tanssi 3-4-v. (ke klo 17:45-18:30) 

Nummela: 

- Taaperot (to klo 17:00-17:30) 

  

Toimipaikat: ovien ajastettu aukiolo Nummelassa, kulkukoodit Karkkilassa 

Uutena toimitilana on ensi lukuvuonna Nummelan Kuoppanummen tanssisali. Siirrymme 
siis Nummelan uimahallin liikuntatilasta Kuoppanummelle. Kuoppanummen tanssisaliin (2. 
krs) kuljetaan alaoven ajastetun aukiolon mukaan. Nyhkälän tanssisaleille kuljetaan 
edelleen Huhdintien puolelta päiväkohtaisten koodien avulla. Lähetämme koodit ja 
kulkuajat viikolla 32. Vihdin kirkonkylän Siirilän tanssitilat ja Pusulan Oloviisaan liikuntatila 
toimivat edelleen tavalliseen tapaan ja Vinhan toimisto sijaitsee edelleen Siirilässä.           

  

Uutena alkavat täydentävien opintojen TOP-jaksot! 

Uutena alkavien TOP-jaksojen listaus koko vuoden osalta on tämän viestin liitteenä. 
Syksyn TOP-jaksoille voi ilmoittautua 13.8. mennessä opiston toimistoon, kevään jaksoille 
ilmoittautumiset 7.1. mennessä. Täytämme kurssit ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Muutamilla kursseilla on jäljellä vain muutama paikka, joten kannattaa olla nopea! Mikäli et 
halua ladata koko vuoden TOP-jaksojen listaa, löydät syksyn TOP-jaksot myös 
kotisivuiltamme Lukujärjestys-osion valikosta. 

  

Nuorten ja aikuisten Drop-in -tunnit 

Hyppää mukaan milloin vain! Drop-in -tuntien aikataulut löydät tämän viestin lopusta. 
Lukujärjestykseen on ilmestynyt uutena 75 minuutin tanssilajikohtaiset Drop-in -tunnit, 
joille voi osallistua kertamaksulla (10 €) tai lukukausimaksulla (120 € / 135 €). 
Lukukausimaksu on Vinhan oppilaille edullisempi kuin kertamaksu. Tutustu siis 



aikatauluun ja rakenna oma tanssilukkari! Drop-in -tunnit käyvät myös korvaustunteina. 
Löydät Drop-in -tuntien aikataulun myös kotisivuiltamme Lukujärjestys-osion valikosta.     

  

Kesäajan aukiolo ja henkilökunta lukuvuonna 2018-2019 

Kesällä puhelimeen ja sähköposteihin vastaa toimistosihteerimme Katja Hakalax: 

Ma-pe klo 10-14 

toimisto@vinha.net 

puh. 040 588 98 47 

www.vinha.net 

Opiston toimisto on kiinni 22.6.-8.7. Elokuun alkaessa olemme jälleen paikalla niin Vihdin 
kirkonkylän toimipisteessä kuin Karkkilassakin. 

Ensi lukuvuonna Vinhan rehtorina pitkään toiminut Milla Malmberg siirtyy rehtorin työstä 
toisiin tehtäviin ja rehtorina jatkaa jo edellisen lukuvuoden Millan sijaisena ollut Saara 
Mikkola-Ylitolva. Sekä Milla että Saara opettavat molemmat tanssia tulevana lukuvuonna 
edelleen. Lisäksi tanssia opettavat ensi vuonna Varpu Asiala (apulaisrehtori), Niina 
Forsman, Pauliina Kettunen, Saana Kulmala ja Mari Rautiainen. Lisäksi ensi vuoden 
lyhytkursseilla on vierailevia opettajia, julkaisemme kurssit elokuun alussa. 
  

Elokuussa tavataan ja tanssitaan taas! 

 

Mukavaa kesää kaikille, 

toivottelee koko Vinhan henkilökunnan puolesta Saara 

puh. 0400 250 941, saara@vinha.net  

 
Liite: TOP-jaksot lukuvuosi 2018-2019 
 



	


