


Hei!

Tässä helmikuun terveisiä ja tapahtumia Vinhassa:

Ystäväviikko 10-14.2.
Vinhassa vietetään ystäväviikkoa, jolloin kouluikäisistä lähtien oppilaat saavat tuoda ystävän 
tanssitunnille mukaan tanssimaan . Alle kouluikäisten ryhmissä ystäväviikkoa vietetään tanssimalla
oman pehmolelun kanssa. 

Karkkipäivät la 15.2. klo 10-15 Konepajahallilla
Vinha on mukana Karkkilassa järjestettävillä Karkkipäivillä, joka on talvinen kaupunkitapahtuma, 
josta löytyy tekemistä koko perheelle.  Esitysryhmä esiintyy tapahtumassa Mari Rautiaisen Potretti
-esityksellä klo 13.15 ja Vinhan toimintaa esitellään koko tapahtuman ajan messuosastolla.

Talvilomalla ei tanssitunteja (poikkeuksena Ainon ryhmät)
Vinhassa vietetään talvilomaa viikolla 8 (17.-21.2.). Talvilomalla ei pidetä tanssitunteja, 
poikkeuksena Ainon ryhmien tunnit pidetään normaalisti maanantaina Siirilässä ja keskiviikkona 
Nyhkälässä.

TanssiAnimaatio -kurssi alakouluikäisille talvilomalla
Talvilomalla pidetään Vinhan ja Vihdin kuvataidekoulun yhteinen TanssiAnimaatio -kurssi 
alakouluikäisille. Kurssilla oppilaat valitsevat painotusalueekseen joko tanssi- tai mediataiteen. 
www.lyyti.in/tanssianimaatio2020 

Vinhan yhdistyksen hallitukseen uusia jäseniä
Tanssiopisto Vinhan toimintaa ylläpitää Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry, johon etsitään 
vuodelle 2020 uusia hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenet ovat usein oppilaiden vanhempia ja 
aikuisoppilaita. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan taustayhdistyksen toimintaan, ole yhteydessä: varpu@vinha.net p. 0400 244 916

Töitä tarjolla taloustaitajalle
Vinhaan etsitään talousapuhenkilöä, joka toimisi myös yhdistyksen hallituksen taloudenhoitajana. 
Talousapuhenkilön tehtäviin kuuluu rehtorin avustaminen tanssiopiston taloudenhallinnassa ja 
budjetin laatimisessa. Työtehtäviä on sopimuksen mukaan noin muutaman kerran kuukaudessa. 
Yhdistyksen hallituksen kokoukset pidetään noin kerran kuussa ilta-aikaan. Oletko sinä etsimämme
talouden taitaja tai tiedätkö jonkun potenttiaalisen? Ota yhteyttä: varpu@vinha.net p. 0400 
244 916

Tanssiopisto Vinhan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskuulumisia
Vinha haluaa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tanssitunneilla ja työpaikkana. Tämän 
lukuvuoden kehityssuunnitelmaksi on valittu turvallisemman tilan periaatteet, jotka löytyvät 
toimitilojen ilmoitustauluilta ja nettisivuilta  www.vinha.net . Opettajat käyvät myös asiaa läpi 
ikätasoisesti tunneilla oppilaiden kanssa. Jos sinulla kysyttävää tai kerrottavaa aiheeseen liittyen 
ota yhteyttä (toimisto@vinha.net). Turvallisemman tilan periaatteet ovat myös Villen kirjoittaman 
helmikuun blogipostauksen aiheena. Käy lukemassa Villen kirjoitus: 
http://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2020/02/kohti-ystavaviikkoa-ja-turvallisempia.html
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Vinhan Vihdin kirkonkylän toimipaikan Taidetalo Siirilän kuulumisia!
Vihdin Taidetaloyhdistys Siirilä ry on ylläpitänyt Siirilää vuodesta 1998 tarjotakseen eri toimijoille 
tilat kokoontua ja harrastaa Vihdin kirkonkylällä. Talon toiminnan ytimenä on lasten ja nuorten 
vapaa-ajantoiminta ja sen toteuttaminen eri muodoissa.
Tiloja vuokrataan myös muuhun käyttöön: kokouksiin, perhejuhliin jne.
Siirilä on historiallinen rakennus ja suojeltu kohde. Sitä remontoidaan tarpeen ja resurssien 
mukaan yhdistyksen keräämin varoin. Kiinteistön toimitiloja ylläpidetään vuokratuloilla ja 
jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen osuus on valitettavasti pienentynyt vuosien saatossa. Niiden avulla 
kuitenkin voidaan turvata paremmin Siirilän toiminta myös tulevaisuudessa ja säilyttää 
kirkonkylällä kaikille yhteistä harrastus- ja toimintatilaa.
Liittymällä jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun olet omalta osaltasi varmistamassa Siirilän 
säilymistä myös tulevaisuudessa.
Jäsenmaksut vuonna 2020: henkilöjäsenyys 20€, perhejäsenyys 35€ tai kannatusjäsenyys 100€.
Saaja: Vihdin Taidetaloyhdistys Siirilä ry, FI22 5297 2820 0582 27, viestikenttään merkintä jm2020.
Laitathan sähköpostitse siirila@siirila.fi nimesi, sähköpostiosoite, katuosoite ja puhelinnumero.
Kiitos osallistumisestasi. Vihdin Taidetaloyhdistys Siirilä ry:n hallitus

Hyvää helmikuun jatkoa kaikille!

Tanssiterveisin:
Varpu
Tanssiopisto Vinha
vt. rehtori
varpu@vinha.net
p. 0400 244 916
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