
TIEDOTE LÄHETETTY LYYTI-JÄRJESTELMÄN KAUTTA SÄHKÖPOSTIIN 

Hei oppilaat ja vanhemmat!

Vinhan tanssivuosi pyörähtää käyntiin tällä viikolla. Tässä tietoa lukuvuoden tapahtumista, 
muutamista tanssitunteja koskevista käytännöistä ja tietoa minusta.

Olen valmistunut tanssinopettajaksi Savonian ammattikorkeakoulusta pääaineena baletti vuonna 
2010  ja tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopistosta vuonna 2015. Olen toiminut Vinhassa 
tanssinopettajana vuodesta 2015 opettaen taaperotanssia, lastentanssia, nykytanssia ja balettia. Tänä 
lukuvuonna opetan Vinhassa balettia.

Opetan tästä syyslukukaudesta vain osan, koska jään äitiyslomalle 14.11. Tilalleni etsitään 
aktiivisesti sijaista.

Balettitunnit ovat tiistaisin Nyhkälän koululla ja torstaisin Siirilässä

KORONAOHJEITA
Katso lisäksi Ohjeet tanssiopiston oppilaille.

Tanssiopiston tiloihin saa tulla 5 minuuttia ennen tunnin alkamista.

Balettitunneilla käsihygieniasta huolehditaan ensisijaisesti saippuapesulla ja opiston käsidesiä
käytetään vain tarvittaessa, koska olen itse herkkä käsidesin hajulle. Halutessasi voit pitää oman 
käsidesin mukanasi ja käyttää sitä harkintasi mukaan. Huoltaja: kerrothan minulle jos 
huollettavasi ei voi käyttää käsidesiä.

KARKKILA, NYHKÄLÄ

Saapuminen 
Pese kädet vessassa saippualla ja odota eteisaulassa, kunnes opettaja tulee hakemaan tanssisaliin.
Käsien pesun jälkeen vältä tavaroiden (esim. puhelin) turhaa koskemista. Sisätiloissa pidämme 
vähintään 1 metrin turvavälit toisiin.

Ryhmän vaihto 
Tanssitunnin lopuksi: ota omat tavarat mukaan ja asetu turvavälein odottamaan tanssisaliin 
opettajan osoittamalle seinustalle. Opettaja ottaa seuraavan ryhmän sisään odottamaan turvavälein 
salin toiselle puolelle, ja poistuva ryhmä siirtyy eteisaulaan ja siitä pesemään kädet vessaan. Näin 
vältämme odotustilojen ruuhkautumista.

VIHDIN KK, SIIRILÄ

Saapuminen
Osa ryhmistä kulkee etuovesta ja osa takaovesta, jotta vältämme ryhmien välisen lähikontaktin. 
Käsien pesun jälkeen vältä tavaroiden turhaa koskemista. Sisätiloissa pidämme vähintään 1 metrin 
turvavälit toisiin.

Etuovesta:
• Baletti1
• Baletti2
Pese kädet vessassa saippualla ja odota eteisaulassa, kunnes opettaja tulee hakemaan 
tanssisaliin.



Takaovesta: (käynti talon takaa oikealta puolelta) 
• Baletti, tossut
• Aikuisbaletti
Pese kädet vessassa tai pikkukeittiössä ja odota askartelutilassa, kunnes opettaja tulee 
hakemaan tanssisaliin.

Poistuminen
Ryhmät poistuvat samaa kautta kuin mistä tulivat sisään. Pese kädet saippualla ennen kuin 
poistut Siirilästä. Opettaja päästää seuraavan ryhmän sisään saliin vasta kun edellinen ryhmä on 
poistunut.

Lukuvuoden tapahtumia

Tanssitunneilla avoimet ovet 
Tiistaina 6.10. Karkkilassa, torstaina 8.10. Siirilässä
Tanssitunnit pidetään normaalin aikataulun mukaan. Ryhmäkohtaisista avoimista ovista tiedotetaan 
lähempänä. Tarvittaessa avoimiin oviin liittyvistä rajoituksista tiedotetaan lähempänä 
koronatilanteen niin vaatiessa.

Vko 42 Syysloma, ei tanssitunteja!

Tanssi sanoissa! –esitykset Vihdin kirkonkylällä
Pe 20.11. Lavaharjoituksia
La 23.11. Tanssi sanoissa! -esitykset klo 13 ja klo 15
Tiedotan lähempänä ryhmiä, jotka osallistuvat syksyn esitykseen. Kaikki Vinhan ryhmät osallistuvat
lukuvuoden aikana yhteen isompaan esitykseen joko syksyllä tai keväällä.

Viikko (50) 
Syyslukukauden viimeiset tunnit viimeistään. Tiedotan lähempänä ryhmäkohtaisesti syksyn 
viimeisen tunnin ajankohdan.

Muutama käytännön asia, jotka on hyvä muistaa: 
• Tulethan tunneille ajoissa.
• Muista käydä vessassa ennen tunnin alkua.
• Hiukset kiinni ennen tuntia! Opettaja ei auta hiusten kiinnilaitossa.
• Ilmoitathan poissaoloista ja myöhästymisistä ennen tuntia tekstiviestillä minulle. Parhaiten viesti 
tavoittaa minut ennen kyseisen päivän opetusten alkamista, eli ennen neljää.

Pyydän ystävällisesti ottamaan minuun yhteyttä, mikäli sinulla/oppilaalla on joku erityisyys, joka 
on hyvä olla opettajan tiedossa (esimerkiksi kohtauksia aiheuttava sairaus, vakava allergia, fyysinen
rajoite). Näin vältämme yhdessä yllättävät tilanteet, ja pystymme luomaan turvallisen 
oppimisympäristön kaikille.

Aurinkoista syyskauden aloitusta!

Pauliina Kettunen
0400599290 (ti, to)
pauliina@vinha.net


