
 
 
 
 
Hei!        Oppilastiedote 12.9.2018 
  
 
Lukuvuosi on käynnistynyt energisesti ja opetus noudattaa uutta 1.8.2018 käyttöönotettua 
opetussuunnitelmaa. Lukuvuoden teemalauseena kulkeekin OPS-spektri. Tanssi 
väreissä! Uudesta opetussuunnitelmasta ja sen mukanaan tuomista muutoksista voit 
käydä lukemassa tanssiopiston blogista.  
 
Syyslukukauden laskut 
Syyslukukauden laskut ovat pääsääntöisesti lähetetty. Muutamien myöhemmin 
käynnistyvien TOP-jaksojen osalta laskuja ei ole vielä kirjoitettu. Olettehan yhteydessä 
opiston toimistoon välittömästi, mikäli huomaatte laskussanne epäselvyyttä. Toimistolla 
viesteihin vastaa Katja: toimisto@vinha.net, 040 588 98 47. 
 
Täydentävät opinnot, TOP-jaksot 
Tänä lukuvuonna uutena ovat alkaneet TOP-jaksot. Jaksot ovat opistomme 
erityislaatuisuus, ja olemmekin pyrkineet  suuntamaan jaksojen sisältöjä juuri meidän 
oppilaillemme. Lukuvuoden aikana kartoitetaan täydentävien opintojen vastaanottoa ja 
ensi keväänä jaksojen sisältöjä mietitään uudelleen. Syksyn kuluessa pyydämmekin teiltä 
oppilailta ja vanhemmilta kommentteja liittyen täydentäviin opintoihin. 
 
TOP-jaksojen hinnoittelu on tiedotettu keväällä lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ja 
hinnoissa on huomioitu Vinhan oppilaille alennus. Täydentävien opintojen tunnit ovat 
jakso- ja kurssimuotoisia, eivätkä siten oikeuta viikkotuntialennuksiin. 
 
Laajan oppimäärän syventävien opintojen oppilaiden omat opettajat on nimetty 
Syventävien opintojen oppilaiden omat opettajat ovat nimetty. Opettajat ottavat yhteyttä 
omiin oppilaisiin syksyn kuluessa. Opettajat tukevat oppilasta omien tanssiopintojen ja 
opintopolun kanssa. Jos jokin opinnoissa askarruttaa erityisesti nyt kauden alussa, niin 
kannattaa kääntyä rohkeasti oman opettajan puoleen. 
 
Koottava näyttämökalustohanke etenee 
Keväällä aloitetttu näyttämöhankeprojekti etenee vauhdikkaasti. Sermejä on talkoiltu ja 
uusi tanssimatto on tilattu. Pääsemme kokeilemaan näitä kaluston osia tulevana 
perjantaina 14.9., kun Nyhkälän tanssisalit muuntuvat TanssiOPEN Stage -illan 
esitysympäristöksi. 
 
TanssiOPEN Stage -ilta pe 14.9. Nyhkälän koululla 
Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukema hanke päättyy esitysiltaan, jonka aikana nähdään 
kaikki hankkeen aikana työstetyt esitykset. Hanke on käynnistänyt tanssiryhmätoiminnan 
jonka tavoitteena on ollut tukea ammattimaista tanssitoimintaa luoteisella Uudellamaalla. 
 
klo 17, lippu 5 euroa 
Superäiti / Milla Malmberg 
Hajoamisongelma / Varpu Asiala, Milla Malmberg, Saara Mikkola-Ylitolva 
Esitykset suunnattu koko perheelle! (Esitysten välissä 10 minuutin tauko.) 



 
klo 19, lippu 5 euroa 
Kolme tanssia sellolle ja harmonikalle / Varpu Asiala, Milla Malmberg, Soile Närhi, Petteri 
Pekkanen, Eveliina Suomalainen  
Opettajien soolot / Pauliina Kettunen, Saana Kulmala, Saara Mikkola-Ylitolva 
Esitykset suunnattu yli 12-vuotiaille. 
 
TanssiOPEN Stage -blogi löytyy täältä. 
 
Teatteri ja mediatyöntekijöiden liiton METELI-lehden artikkelissa pohditaan muun muassa 
taidealan työntekijöiden kesäajan työllistymistä. Artikkelissa esitellään TanssiOPEN Stage 
-hanketta ja kuullaan tanssinopettaja Pauliina Kettusen kokemusta prosessista. 
 
Lippuja myynnissä ennakkoon Karkkilan toimipisteessä tuntien yhteydessä. Tervetuloa! 
 
Tanssikoulun yö 22.-23.10. Vihdissä Taidetalo Siirilässä 
Alakouluikäisten suosittu tanssikoulun yö on pian! Ilmoittautuminen perjantaihin 14.9. 
mennessä. Ilmoittautumaan pääset suoraan täältä. 
 
Käynnistyvät TOP-jaksot 
Prinsessa Ruususen tanssiryhmän harjoitukset käynnistyvät tällä viikolla torstaina 13.9. ja 
ryhmään mahtuu vielä mukaan. Opettajana toimii Saara Mikkola-Ylitolva. 
  
Ensi viikon perjantaina 21.9. alkaa niin ikään kaikenikäisten Kohti esitystä -ryhmän 
harjoitukset. Kohti esitystä -ryhmään kaivataan vielä osallistujia ja ilmoittautua voi suoraan 
toimistoon. Opettajana jaksolla toimii Milla Malmberg ja ryhmä tähtää esiintymään 
Karkkilan itsenäisyyspäiväjuhlaan. Suosittelemme erityisesti alakouluikäisille tätä jaksoa, 
tervetuloa! 
 
Avoimet ovet viikolla 40, kirjastoviikko viikolla 41, syysloma viikolla 42 
Oppilaiden perheenjäsenet ovat tervetulleita seuraamaan tanssitunteja opettajien 
tiedotuksen mukaan viikolla 40. Viikolla 41 tanssimme kirjastoissa ja viikolla 42 on 
syysloma. Tiedotamme kirjastoviikon aikataulusta lähempänä lisää. 
 
Seuraa meitä! 
Päivitämme Facebook-sivuamme aktiivisesti, tervetuloa seuraamaan Luoteis-Uusimaan 
tanssiopisto Vinhan pagea. Opiston sisäiseen viestintään löytyy Facebookista myös 
ryhmä Tanssiopisto Vinha 
  
 
Tanssivirtaa syyspäiviin! 
 
Terveisin, 
Saara ja muu Vinhan väki 


