
Hei nykyaikuiset, 
 

 
 

ja tervetuloa starttaamaan uutta kautta Tanssiopisto Vinhalla! 

Toivottavasti kesä on sujunut rentouttavasti ja tanssijalka vipattaa jo. Tässä tietoa 

syyskauden tärkeistä päivämääristä, tanssituntien käytänteistä sekä hiukan minusta. 

Johtuen vallitsevasta poikkeustilanteesta, olemme tehneet tarkennuksia tunneille 

saapumiseen ja poistumiseen sekä tunneilla toimimiseen. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät 

tästä tiedotteesta. Jotta voimme taata kaikille mahdollisimman turvallisen osallistumisen 

opetukseemme, on ensisijaisen tärkeää, että KAIKKI noudattavat annettuja ohjeita. 

Luethan tiedotteen siis huolella! 

Minusta 

Olen valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu sta vuonna 

2019, pääaineenani tanssijantaide. Vinhassa aloitin viime kaudella ja rakastuin suinpäin 

opiston tunnelmaan, tekemisen meininkiin ja ihmisiin. Oli pakko jäädä, ja onneksi sainkin! 

Tänä vuonna opetan ryhmänne lisäksi nykytanssia ja jazzia teineille, lasten 

tanssiakrobatiaa sekä Dancing to the Weekend -jaksoa. Tanssi on minulle tutkailun, 

ihmettelemisen ja oivaltamisen väylä ja odotankin jo innolla että pääsemme yhdessä 

heittäytymään liikkeen lumoon! 

Oma kauteni tulee olemaan siinä mielessä poikkeuksellinen, että siirryn neljäksi 

kuukaudeksi tanssijantöihin Kajaanin Routa Companyyn marraskuusta alkaen. 4.11.-24.2. 

välisenä aikana tuntejani sijaistaa Leena Harjunpää. Palaan Vinhan opetustöihin 

maaliskuussa 2021. 

Tanssi sanoissa! 

Kauden teemana on tänä vuonna Tanssi sanoissa! Kirjoittaminen, oman tekemisen 

sanoittaminen, puhe ja teksti tulevat olemaan läsnä tunneillamme. Itse olen teeman 

tuomista mahdollisuuksista todella innoissani, sillä luova kirjoitus on vahvasti läsnä 

taiteellisessa työssäni. Kuulen mielelläni myös ehdotuksia ja ajatuksia teeman 

integroimisesta tanssiin! 

 



Tärkeitä päivämääriä 

Huomioitahan, että muutokset kauden mittaan ovat mahdollisia 

12.8. Kausi alkaa klo 19.15-20.30 Nyhkälässä, salissa 2 

7.10. Avoimet ovet tanssitunnilla!  

 - perheenjäsenet ja ystävät ovat tervetulleita seuraamaan opetusta. 

Tarkemmat  

ohjeistukset lähempänä. 

14.10. Syysloma, ei tunteja! 

20.-21.11. Tanssi sanoissa! -näytökset Vihdin kirkonkylällä 

 - tämän hetken suunnitelman mukaan ryhmämme esiintyy vasta kevään 

näytöksissä, mutta olette ehdottoman tervetulleita seuraamaan muiden upeita esityksiä! 

9.12. Kauden viimeinen opetuskerta 

Kevätkausi jatkuu viikolla 2. 

 

Tanssituntiohjeistus 

Vinhan yleinen ohjeistus tanssitunneille on tämän viestin liitteenä. Alla olevat ohjeet ovat 

tarkennuksia, jotka koskevat ryhmäämme ja niitä tiloja, jotka ovat meidän käytössämme. 

Luethan molemmat ohjeet ajatuksella! 

Saapuminen ja poistuminen Nyhkälä, sali 2 

Sisälle Nyhkälän koulun tiloihin saavutaan vasta 5 min ennen tunnin alkamista. Ryhmämme 
odotustila on salien edessä oleva käytävä. Saapuessasi siirry suoraan tähän tilaan ja pese kädet 

huolellisesti. Vältä käsipesun jälkeen omien tavaroiden, kuten puhelimen koskettelua.  
 
Tanssivaatteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan jo kotona. Pukuhuoneet ovat tällä hetkellä 

pois käytöstä. Täytä myös juomapullo valmiiksi kotona. 
 

Tunnin päättyessä salista poistutaan ohjatusti. Aloittava ryhmä siirtyy odotustiloista ensin salin 
puolelle, jonka jälkeen lopettavan ryhmän oppilaat päästetään käsien pesulle. Odotustiloista 
poistutaan aikailematta.   

 
Mikäli oppilailla on taukoja tuntien välissä he poistuvat palo-ovesta alakertaan ja käyttävät 
alakerrasta löytyvää inva-wc:tä. Tätä vessaa käytetään myös ennen ja jälkeen tuntien, mikäli 

vessassa on tarvetta käydä. 
 

Tunnin aikana 
 

Tulethan tunnille vain terveenä! Opettaja ohjeistaa sairaana saapunutta oppilasta 

poistumaan välittömästi. Mikäli tunnet olosi sairaaksi tunnin aikana, kerro siitä välittömästi 

opettajalle ja noudata ohjeita. 



Tunti suunnitellaan ensisijaisesti niin, että voimme pitää turvavälit koko tunnin ajan, kunnioitathan 

muiden terveyttä! 
 

Tanssiin kuitenkin kuuluu kosketus. Toisinaan saatamme käyttää tunnilla harjoitteita, joissa toista 
oppilasta kosketaan tai opettaja koskettaa oppilasta. Tällaista tehdään vain harkitusti ja niistä on 
aina mahdollisuus kieltäytyä.  

 
Tunnin aikana on mahdollista käyttää käsidesiä, mikäli se tuntuu tarpeelliselta. Saleista löytyy myös 

paperinenäliinoja.  
 
Tunnille suositellaan tuomaan oma pyyhe venyttelymaton suojaksi. 

 
--- 

 
Kaikesta kummasta huolimatta meille on varmasti tulossa inspiroiva ja opettavainen kausi, 
nähdään tunneilla! Ethän epäröi ottaa yhteyttä, mikäli kysyttävää herää! Vastaan viesteihin 

opetuspäivänäni keskiviikkona. 
 

Tanssiterkuin, Aino Purhonen 
     aino@vinha.net 
     puh. 0401929420 (huomaa uusi numero!) 
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