
Alkutiedote: Syksy 2020

Hei kaikki tanssijat ja vanhemmat!

Vinhan syksyn opetuskausi starttaa pian käyntiin ja näemme taas ihan oikeasti tanssisalissa! Tämän 
lukuvuoden teemana on TANSSI SANOISSA, joka tulee näkymään erilaisin tavoin tunneilla sekä esityksissä. 
Tässä kirjeessä tietoa syksyn aikataulusta, tanssituntikäytänteistä, korona-ohjeistuksesta tanssitunneille 
sekä hieman tietoa minusta.

Olen Ville ja olen valmistunut Savonia-ammattikorkeakoulusta tanssinopettajaksi vuonna 2014 ja siitä asti 
toiminut freelancer tanssinopettajana ja -taiteilijana. Tällä hetkellä suoritan Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulussa tanssipedagogiikan maisteriopintojani. Olen erityisesti opettanut paljon tanssin 
varhaisiän opintoja sekä toiminut monissa monitaiteellisissa konteksteissa. Vinhassa opetan tiistaisin 
Nyhkälässä ja torstaisin Kuoppanummella alle kouluikäisten tunteja, tanssistarttia sekä nykytanssia.

Syksyn aikataulua:

Torstai 13.8.2020:  Tanssitunnit alkavat Kuoppanummella

Torstai 8.10.2020: Avoimet ovet kaikilla tanssitunneilla. Tiedotamme lähempänä, miten avoimet ovet 
tullaan tänä vuonna toteuttamaan.

Torstai 15.10.2020: Syysloma, ei tanssitunteja!

Kauden viimeiset tunnit ovat viikolla 50.

Tanssi sanoissa -esitykset Vihdin liikuntahallilla:

Perjantai 20.11.2020: Kenraaliharjoitukset illalla

Lauantai 21.11.2020: Näytökset klo 13 ja klo 15.

Näytöksessä esiintyvät kaikki Kuoppanummen ryhmät. Merkitse päivät jo nyt kalenteriin.

Koronaohjeistus:

Olette saaneet koronaohjeistuksen yleisen kausitiedotteen mukana ja se on myös nähtävissä opiston 
toimipisteissä. Tässä vielä muistutuksena muutama tärkeä kohta sekä saapumisohjeet minun tunneille:

1. Tule tanssimaan vain TÄYSIN terveenä! Jos oppilaalla on esimerkiksi allergista nuhaa niin 
ilmoitathan siitä etukäteen minulle.

2. Pidetään vähintään 1 metrin turvaväli koko ajan. Myös tanssituntien aikana, jonottaessa yms.
3. Tanssiopiston tiloihin saa tulla sisälle vasta 5 minuuttia ennen oman tunnin alkua. Yhtä oppilasta 

kohden vain yksi saattaja mukaan.
4. Pese kädet ennen tanssitunnin alkua. Kun tunnille tullaan sisään niin opettaja annostelee vielä 

käsidesiä jokaiselle oppilaalle erikseen. Jos oppilas ei voi käyttää käsidesiä niin ilmoitathan siitä 



minulle etukäteen. Vältämme tunnilla kaikkea koskettamista, esim. kädestä pitämistä, joskus tätä 
saatetaan perustellusti käyttää, mutta silloin käytämme ennen ja jälkeen koko ryhmä käsidesiä.

5. Tunnin jälkeen pese kädet ja poistu tanssiopiston tiloista ripeästi.

Ryhmäkohtainen ohjeistus Kuoppanummen torstain ryhmille:

1. Pukutilat eivät ole varsinaisesti käytössä pukutiloina vaan toimivat odotustiloina ennen tuntia. Jätä 
omat tavarat pukuhuoneeseen, pese pukuhuoneessa kädet ja jää sinne odottamaan oman tunnin 
alkua. Pukuhuoneet on merkitty ryhmien mukaan. Pukuhuoneet löytyvät pieneltä käytävältä 
oikealta heti tanssisaliin sisään tullessa. Wc-tilat löytyvät samalta käytävältä kuin pukuhuoneet. 
Vaihda tanssivaatteet mieluusti etukäteen kotona, mutta jos haluat yksityisen tilan vaatteiden 
vaihtamiseen niin voit käyttää wc-tiloja.

2. Odottaminen käytävällä ei ole sallittua. Jos saattaja haluaa jäädä tanssitunnin ajaksi odottamaan 
tanssiopiston tiloihin, niin odotathan silloin omassa pukuhuoneessasi. Näin rauhoitamme käytävän 
ja ruuhkaa ei pääse syntymään.

Lyhyesti tanssituntikäytänteistä:

- Pyri tulemaan ajoissa tunnille.

- Juomapullon voit halutessasi ottaa mukaan. Nimikoi oma juomapullo sekaannusten välttämiseksi. 
Juomapullon on syytä olla sellainen, että oppilas saa sen itse auki.

- Käy ennen tuntia vessassa.

- Ota sukat pois ennen tuntia. Paljaat varpaat sopivat parhaiten tanssimiseen!

- Ilmoita sähköpostilla, tekstiviestillä tai whatsapp-viestillä etukäteen, jos joudut olemaan tunnilta 
pois. Muista tekstiviestiin mukaan oppilaan koko nimi!

Jos on mitään kysyttävää ja kommentoitavaa voitte olla rohkeasti yhteydessä. Vastaan puhelimeen ja 
viesteihin opetuspäivinä tiistaisin ja torstaisin.

Aurinkoista syyskauden alkua!

Terveisin, 

Ville Nylén
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