


Oppilastiedote toukokuu

Hei!

Tanssiopisto Vinhan tanssikausi 2019 – 2020 lähenee uhkaavasti loppuaan. Osalla ryhmistä 
tanssitunnit ovatkin jo päättyneet ja viimeisetkin tanssitunnit pidetään toukokuun loppuun 
mennessä.  Kevät on ollut hyvin erikoinen etäopetukseen siirtymisen vuoksi ja näyttää siltä, että 
koko loppukevään tunnit joudutaan toteuttamaan etänä. Toivottavasti etäohjeistukset ja 
etätanssituntien linkit ovat tavoittaneet kaikki ja tanssit ovat jatkuneet oudoista ajoista 
huolimatta. 

Palautetta etäopetuksesta voi edelleen jättää seuraavan linkin kautta:
https://www.lyyti.fi/reg/opetuskysely_vinha

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020 – 2021 tanssitunneille on päättynyt ja lukujärjestystä on 
alettu kokoamaan ilmoittautumisten perusteella. Olethan yhteydessä toimistoon 
(toimisto@vinha.net p. 0400 588 9847), jos haluat vielä ilmoittautua mukaan tanssitunneille ensi 
lukuvuodelle! Kaikille ilmoittautuneille lähetetään ensi lukuvuoden ryhmätiedot viimeistään 
kesäkuussa sähköpostitse. Tanssitunnit jatkuvat tämän hetken suunnitelman mukaan 
ma 10.8.2020. 

Huomasitko ilmoittautuessa myös täydentävien opintojen TOP -jaksot, jotka toteutetaan 
kurssimuotoisina ja jos ilmoittautuneita jaksolle on riittävästi? Jaksot voi vielä lisätä omaan 
ilmoittautumiseen ottamalla yhteyttä toimistoon, josta saa myös lisätietoa jaksoista 
(toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47).

TOP – JAKSOT LUKUVUONNA 2020 - 2021

Alle kouluikäiset:
Perhesirkus

7 – 12 vuotiaat:
Tanssiakrobatia
Omat tanssit
Tanssivideo
Esitysryhmä

13 – 15  vuotiaat:
Tanssiakrobatia
Apu- ja sijaisopettajakurssi
Omat tanssit
Jumps and Turns - tanssitekniikkatunnit
Tanssia eri tiloissa
Tanssivideo
Esitysryhmä

Yli 15 vuotiaat ja aikuiset:
Tanssiakrobatia
Voguing
Waacking
Kokonaisvaltainen kehonhuolto
Tanssi aeri tiloissa
Dancing to the weekend!
Teatteriproduktio (syksy 2020 Karkkila)

Kevään 2020 todistukset jaetaan postitse
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Tanssiopisto Vinhassa oppilaat opiskelevat tanssin taiteen perusopetusta yleisen tai laajan 
oppimäärän mukaan. Laaja oppimäärä jakaantuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kevään
todistuksia ei päästy valitettavasti jakamaan esityksen yhteydessä vaan ne lähetetään oppilaille 
postitse.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistukset keväällä 2020 saavat:
Alisa Halme
Jenni Kolehmainen
Helmi Linnanen
Ruut Salmenperä
Inka Ylönen

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen keväällä 2020 saavat:
Heidi Levänen
Johanna Martikainen
Maija Pirinen
Pia Riihioja
Elina Sirén

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen keväällä 2020 saavat:
Aurora Eskelinen
Kerttu Lätti
Sohvi Nikander
Marjut Mäkelä

Suuret onnittelut kaikille todistuksen saajille! 

Karkkilan Toimihenkilöt Pro ry. on päättänyt antaa opiskeluissa menestyneille kahdelle 
karkkilalaiselle tanssioppilaalle 20 euron arvoisen stipendit, jotka on päätetty antaa Minttu 
Hopeavirralle ja Roosa Keskilammille. Onnea stipendin saajille!

Toukokuun Vinhan blogikirjoituksen on tehnyt Aino ja pääset lukemaan sen seuraavan linkin 
kautta:
http://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2020/05/eraan-etatanssiopettajan-ajatuksia.html

Aurinkoista kevään jatkoa ja tsemppiä outoon aikaan kaikille!

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