Hei,
Tanssiopisto siirtyy etäopetukseen 27.11.-18.12., syyslukukauden 2020 loppuun asti.
Karviaisen pandemiatyöryhmä sekä Karviaisen, Vihdin ja Karkkilan johto ovat yhdessä
käyneet läpi STM:n, HUS:n sekä THL:n sekä AVI:n ohjeistukset sekä suositukset. Alueen
tartuntatautitilanteeseen ja edellä mainittuihin suosituksiin perustuen Vihti ja Karkkila
peruvat kaikki tilavaraukset ja taiteen perusopetusta antavien opistojen
lähiopetusmuotoinen ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Harrastukset toteutetaan
ainoastaan etämuotoisena 27.11. alkaen.
Karviaisen tiedote 26.11.2020:
https://www.vihti.fi/koronavirus/karviainen-tiedottaa/
Vihdin kunnan palvelut 27.11.2020 alkaen:
https://www.vihti.fi/koronavirus/vihdin-kunnan-palvelut/
Karkkilan kaupungin tiedote 26.11.2020:
https://www.karkkila.fi/ajankohtaista.asp?kieli=246&id_tiedote=2788

Viimeistelemme tanssiopistolla etäopetuslukujärjestystä, joka julkaistaan maanantaina
30.11. Tiedotamme ryhmäkohtaisesti sekä tekstiviestitse että sähköpostilla tuntien
etämuotoisesta järjestämisestä.
Loppukauden tunnit pyritään pääsääntöisesti striimaamaan oman opettajan toimesta
muutamia itseopiskelutunteja lukuunottamatta. Käytämme striimaamisessa Zoom-alustaa
ja toivomme oppilaiden ja huoltajien sitoutuvan etäopetusetikettiimme. Tutustuthan
etäopetusohjeisiimme:
Tanssiopiston etäopetusohjeet oppilaille ja huoltajille
Oppilaalle ja / tai oppilaan huoltajalle lähetetään tekstiviestitse etätanssitunnin ajankohta,
Zoom-koodi ja salasana, jota tarvitaan etätanssitunnille liittymiseen. Koodia ja salasanaa
ei saa jakaa eteenpäin. Etätanssituntien lukujärjestys on nähtävillä opiston nettisivuilla
maanantaista 30.11. alkaen.
Näin tulet mukaan etätanssitunnille:
• Lataa Zoom-sovellus laitteellesi (puhelin, padi, tietokone) joko nettiselaimen,

AppStoren tai Play-kaupan kautta. Sovellusta voi käyttää myös ilman omien
tunnusten luomista.
• Syötä tunnin koodi ja salasana, ja jää odotustilaan (Waiting room), josta opettaja
päästää sinut sisälle.
• Avaa kuvayhteys (start video), mutta mykistä (mute) mikrofoni ellei se ole jo
valmiiksi mykistettynä.
• Vaihda nimi vain etunimeksi > Participants > Paina omaa kuvaketta > Rename ja
kirjoita uusi nimi.

• Voit valita ja vaihtaa näkymää: näet esimerkiksi koko ryhmän painamalla

vasemmalta “Switch to Gallery view”.
Lisäksi padilla ja puhelimella voit jakaa näytön esimerkiksi omaan älytelevisioon näytön
peilaus -ominaisuudella. Lisäksi osassa laitteissa on ominaisuus vaihtaa taustakuva
(Virtual Background) siten, ettei tausta näy.
Katso, että paikassa, jossa tanssit, on turvallista liikkua. Tunnit ovat liikkeellisiä. Lisäksi
voit varata lähelle juomapullon. Varmista, että kotoasi löytyy ensiaputarvikkeita, kuten
hernepussi pakkasesta tapaturmaa varten.
Toivomme pienten oppilaiden huoltajien olevan etätanssitunnin ajan oppilaan
läheisyydessä sekä turvallisuussyistä että tekniikan toiminnan vuoksi.
Palautetta etäopetuksesta voi antaa osoitteessa: https://www.lyyti.in/palaute_syksy2020
Linkin takana tärkeää asiaa tanssituntien etäetiketistä: Tanssiopiston etäetiketti
Kiitos yhteistyöstä ja rauhallista viikonloppua!
Terveisin Saara ja muu tanssiopiston väki
saara@vinha.net
0400 250 941

