


Hei!
 
Lukuvuosi-ilmoittautuminen on päättynyt
Vinha Vihdin kirkonkylän kevättapahtumassa la 11.5. ja Karkkilan Lasten messuilla la 18.5.
Tanssiopiston lukuvuoden päättäjäiset perjantaina 17.5.
Muut lukuvuoden viimeiset tapahtumat
Kesäleirit esillä ja esiintyvät

Toukokuu on saapunut ja alkava kesä konkretisoituu myös Vinhan värikkään kukkakampanjan 
avulla. Opiston blogissa Ninni pohtii kansainvälisen tanssin päivän sanomaa ja kokoaa ajatuksia 
kuluneesta huhtikuun taidekuusta.

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry koordinoi valtakunnallista Tanssiva toukokuu -
kampanjaa, joka tekee tanssin perusopetusta tunnetuksi. Kampanjan tavoitteena on näkyä ja kuulua 
myös tapahtumien muodossa ympäri Suomea. Myös Vinha löytyy Tanssivan toukokuun 
kuvagalleriasta, käy kurkkaamassa ja tutustu sivuihin! 

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on päättynyt
Lukuvuosi-ilmoittautuminen on päättynyt ja ensi lukuvuoden lukujärjestystä ja täydentävien 
opintojen jaksoja aletaan kokoamaan ilmoittautumisajan sisällä tulleiden ilmoittautumisten 
perusteella. Uusia oppilaita otetaan mahdollisille vapaille paikoille. Uudet lukujärjestykset ja 
ryhmäkohtaiset tiedot julkaistaan toukokuun viimeisellä viikolla 22. Tarkkailkaapa sähköpostia 
silloin siis!

Vinha Vihdin kirkonkylän kevättapahtumassa la 11.5. ja Karkkilan Lasten messuilla la 18.5.
Tällä viikolla Vinha on esittelemässä toimintaa Myyrin liiketalon kevättapahtumassa la 11.5. klo 10-
16. Tapahtumasivun löydät täältä.   

Ensi viikolla Vinha on mukana Lasten messuilla Karkkilassa konepajahallilla la 18.5. klo 10-14. 
Lasten messujen tapahtumasivun löydät täältä.

Tervetuloa molempiin tapahtumiin ja moikkaamaan Vinhankin pisteelle!

Tanssiopiston lukuvuoden päättäjäiset perjantaina 17.5.
Kaikille tanssiopiston oppilaille järjestetään yhteinen lukuvuoden päätöstapahtuma perjantaina 17.5.
Karkkilassa Nyhkälän koulun tanssisaleilla. Päättäjäisiin on oppilailla vapaa pääsy ja kahviossa on 
myynnissä pientä purtavaa.

Klo 18:00-19:00 Alle kouluikäisten minidisco
Minidiscossa pääsee tanssimaan omia ja ohjattuja tansseja. Discossa on mahdollisuus tanssia ja 
temppuilla pallojen, huivien ja muiden tanssiopistolta löytyvien lempivälineiden kanssa. Lisäksi 
discossa on kasvomaalausta.

Klo 18:00 Karkkilan nykytanssi 3 ja jazz 3 -ryhmien kevään tanssivideon ensi-ilta. Lisäksi 

http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAADJguLYAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBc0Xne40BoaWrORrSiBUJ5p-1EIwAFNnQ/1/Q8a_SrkbYyp2HzO_mT7tFQ/aHR0cHM6Ly92aW5oYXRhbnNzaW9waXN0by5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxOS8wNC90YW5zc2luLXBhaXZhLTI5NC5odG1s
http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAADJguLYAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBc0Xne40BoaWrORrSiBUJ5p-1EIwAFNnQ/5/QSk8jKkZL5Y5RM8-oHnFAw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy81NTI4ODg3OTUyMTQxNDQvcGVybWFsaW5rLzU3OTExMTU0OTI1ODUzNS8
http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAADJguLYAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBc0Xne40BoaWrORrSiBUJ5p-1EIwAFNnQ/4/1UZLF1xZSK-R4pXAvyU0gQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL015eXJpbi1saWlrZXRhbG9uLWtldsOkdHRhcGFodHVtYS0yMzQ0MTcxNTEyNDgxOTI3Lw
http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAADJguLYAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBc0Xne40BoaWrORrSiBUJ5p-1EIwAFNnQ/3/gPiveglrqH8bCji4ZixoCA/aHR0cHM6Ly93d3cuc3RvcHAuZmkvdGFuc3NpdmF0b3Vrb2t1dS9nYWxsZXJpYS8
http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAADJguLYAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBc0Xne40BoaWrORrSiBUJ5p-1EIwAFNnQ/2/75oRxcFI4Qqu2r5a9spIrw/aHR0cHM6Ly93d3cuc3RvcHAuZmkvdGFuc3NpdmF0b3Vrb2t1dS8


Karkkilan nykytanssi 2 -ryhmän tanssivideo esitetään. Videota katsomaan tulevat kokoontuvat 
aulassa ja siitä lähdetään yhdessä tilaan, jossa videot esitetään.

Klo 18:30-20:00 Kouluikäisten, nuorten ja aikuisten Zorb-tanssiakroilta
Tanssiakroradalle lähdetään pienryhmissä, ja yhteisiä lämmittelyitä ennen radalle lähtöä pidetään 
klo 18:30, 19:00 ja klo 19:30. Tanssiakroradalla tanssitaan niin tasapainoillen, hyppien kuin 
voimaillen. Rata sopii kaikille - liikkeitä voi kokeilla oman taitotason mukaan. Lisäksi tanssiradalla 
on mahdollisuus kokeilla Zorb-palloa. Zorb-pallo on läpinäkyvä muovipallo, jonka sisälle mahtuu 
ihminen, ja joka liikkuu sisällä olevan ihmisen liikkeen voimalla.

Tervetuloa viettämään yhteistä iltaa!

Muut lukuvuoden viimeiset tapahtumat
Seuraava Just Dance! -sunnuntai tanssitaan 19.5. Ilmoittautumiset perjantaihin 17.5. mennessä 
suoraan Millalle: milla@vinha.net

Kesäkukkakampanjaan tilauksia voi tehdä ma 20.5. asti Lyytin kautta ja tilausten nouto on ma 27.5. 
Maukkaita yrttejä ja upeita kukkia voi viedä vaikka tuliaisina kesän juhliin! Tilaamalla tuet opiston 
toimintaa.

Vinhan jo perinteeksi muodostunut koulujen päättäjäispäivän Kakkubuffet järjestetään Karkkilassa 
Pohjanpirtillä la 1.6. klo 9:00-13. Buffetpöydän hinta on 10 euroa, alle 10-vuotiaat 1 euro / 
ikävuosi. Tervetuloa herkuttelemaan!
 
 

Kesäleirit esillä ja esiintyvät
Kesäleirien ilmoittautumiset ovat päättyneet, mutta vapaita paikkoja voi kysellä suoraan toimistolta 
(toimisto@vinha.net). Leiripaikkaa vielä miettivän kannattaa toimia nopeasti, sillä ilmoittautumisia 
ei oteta enää kesäleirien ruokailujen tilaamisen jälkeen vastaan.   
 
Vinhan ja Vihdin kuvataidekoulun yhteinen mediatanssileiri näkyy ja kuuluu muun muassa yhteisen
blogin kautta kesäkuun ensimmäisellä viikolla 3.-7.6. Julkaisemme blogiosoitteen lähempänä 
kesää.   

Karkkilan leiriläiset esiintyvät Rautapäivien toritapahtumassa perjantaina 14.6. aamupäivällä. 
Lisäksi Vihdin aikuisbaletti ja Vihdin Baletti 1 -ryhmät esiintyvät Rautapäivien avajaisissa 
Karkkilasalissa torstaina 13.6. klo 18. Tervetuloa Rautapäiville ja nauttimaan esityksistä!
 
 
Aurinkoa toivottelee,
Saara ja muu Vinhan väki  
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