
Tanssiopiston tarkennettu maskisuositus, ryhmien väliset vaihtotilanteet, ryhmäkoot 
ja aikuisten tanssiryhmät 
  
 
Hei, 
 
Koronavirustilanne on kiihtymisvaiheessa Uudellamaalla. Hallitus on linjannut tarkempia 
koronaepidemian hillitsemiseen liittyviä toimia. Myös Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki ovat 
antaneet omat tarkennetut koronasuositukset valtionhallinnon, aluehallinnon ja alueellisten ja 
paikallisten terveysviranomaisten suositusten ja ohjeiden pohjalta.  
 
Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi ja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
tanssiopisto tarkentaa maskisuositusta, ryhmien välisiä vaihtotilanteita, on tarkastanut 
ryhmäkokoja ja linjaa aikuisten tanssiryhmien toiminnasta ylläolevien tahojen ohjeistuksien 
pohjalta seuraavaa: 
 
Tanssiopiston tarkennettu maskisuositus 
 
Tanssiopisto suosittaa kasvomaskin käyttöä tanssitunneilla yläkouluikäisistä alkaen. 
Tanssiopisto edellyttää kasvomaskin käyttöä tanssitunneilla yli 18-vuotiailta oppilailta. 
 
Oppilasta toimitiloihin saattavalta huoltajalta ja opiston tiloissa liikuttaessa kasvomaskin 
käyttöä suositellaan yläkouluikäisistä alkaen ja edellytetään yli 18-vuotiailta. 
 
Ryhmien väliset vaihtotilanteet 
 
Odotamme ryhmien välisten vaihtotilanteiden osalta aikatauluissa täsmällisyyttä. 
 
Opiston toimitiloihin saa saapua aikaisintaan 5 minuuttia ennen oman tunnin alkua. 
Karkkilassa ovelle tulee saapua odottamaan 5 minuuttia ennen tunnin alkua.  
Toimitiloista tulee poistua 5 minuutin kuluessa tunnin päättymisestä. 
 
Osassa iltoja ryhmien välisiin vaihtotilanteisiin on lisätty taukoja. Aikataulumuutoksista 
tiedotetaan ryhmiä erikseen. Pienille tanssijoille vain yksi saattaja mukaan.  
 
Alle kouluikäisiä ei saa jättää opiston toimitiloihin ilman huoltajaa. Muistattehan, että oppilaat 
ovat tanssinopettajan vastuulla ainoastaan tanssitunnin aikana.  
 
 
Tanssiopiston ryhmäkoot 
 
Tanssiopisto on arvioinut kaikkien yli 10 oppilaan ryhmien osalta ryhmäkoot. Opisto 
valmistautuu jakamaan ryhmiä tai siirtymään hybridiopetukseen mikäli epidemiatilanne 
pahenee. Lasten ja nuorten harrastustoiminta pyritään pitämään käynnissä mahdollisimman 
pitkään lähiopetuksena.  
 



Ryhmäkokojen tarkastamisen myötä opisto on päätynyt jakamaan yhden nuorten 
tanssiryhmän kahdeksi ryhmäksi ensi viikosta alkaen. Asiasta tiedotetaan ryhmän oppilaita 
erikseen.  
 
Aikuisten tanssiryhmät 
 
Aikuisten tanssiryhmien ryhmäkoot ovat maltillisia ja maskeja ja turvavälejä pitäen aikuisten 
tanssitoiminta voidaan pitää lähiopetuksena käynnissä. Mikäli koronatilanne pahenee 
Karkkilan ja Vihdin alueella, aikuisten opetuksessa valmistaudutaan siirtymään 
etäopetukseen.  
 
 
Muista myös edelleen: 
 
Tanssimaan tullaan vain täysin terveenä  
Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä 
Tanssivaatteet puetaan jo kotona, pukuhuonetilat eivät ole käytössä  
Mahdollisuuksien mukaan myös juomapullo täytetään jo kotona 
 
Kiitos kun toimit ohjeiden mukaan. Pidetään huolta itsestä ja toisistamme! 
 
 
Terv. Saara ja muu tanssiopiston väki  
0400 250 941 
saara@vinha.net  
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