
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei!     Oppilastiedote 11.4.2019 
 
Tervetuloa Tanssi väreissä -esityksiin tulevana lauantaina 13.4. 
Lukuvuosi-ilmoittautuminen on auennut 
Tanssiyhdistyksen uusi hallitus on valittu 
Loppukevään tuntitarkennukset 
Opiston lukuvuoden päättäjäiset perjantaina 17.5. 
Kukkia kesäksi! Vinhan kesäkukkakampanja on käynnissä 
  
 
Huhtikuu on taidekuu! Tapahtumakuukauden tärpit voi käydä lukemassa opiston blogissa. 
Taidekuuta vietetään yhdessä Vihdin kuvataidekoulun kanssa ja somessa kuukautta voi 
seurata tunnisteella #huhtikuuontaidekuu. Huhtikuuhun mahtuu tanssiopiston puolelta niin 
kevätesitykset, ilmoittautumiset ensi lukuvuodelle ja kesän leireille, Vappupeuhis kuin 
maksuttomia kokeilutuntejakin. Tervetuloa nauttimaan taidevirrasta! 
 
 
Tervetuloa Tanssi väreissä -esityksiin tulevana lauantaina 13.4. 
Tällä viikolla ryhmien harjoittelu tiivistyy Pappilanpellon koululle perjantain 
kenraaliharjoituksiin ja lauantain Tanssi väreissä -esityksiin. Liput suosittelemme 
hankkimaan ennakkoon viimeistään perjantain kenraaliharjoituksista, jotta lauantain 
lipunmyynti ei ruuhkaudu. 
 
Odotamme esityksiä erityisen iloisin mielin, sillä tänä keväänä myös koottava 
näyttämökalusto on ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan käytössä. Ykkösakselin tuen, 
Kulttuurilahjakampanjan ja sponsoritukien avulla toteutettu kaksivuotinen hanke on ollut 
mittava ja hieno ponnistus! 
 
Esityksissä nähdään tanssilajien kirjo baletista nykytanssiin ja jazzista urbaniin - sekä 
tietenkin tanssin varhaiskasvatuksen oppilaiden tanssintulkintaa. Nyt lukuvuosi-
ilmoittautumisen aikaan kannattaakin kutsua kaikki tanssista kiinnostuneet ystävät 
katsomaan esityksiä! 
 
Lukuvuosi-ilmoittautuminen on auennut 



Lukuvuosi-ilmoittautuminen on auennut jatkaville oppilaille. Ilmoittautuminen on 
käynnistynyt vauhdikkaasti. Jatkavien oppilaiden ennakkoilmoittautumisetu päättyy 22.4. ja 
uusien oppilaiden ilmoittautuminen alkaa 23.4. Muistathan ilmoittautua ilmoittautumisajan 
sisällä. 
 
 
Tanssiyhdistyksen uusi hallitus on valittu 
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 25.3. 
Karkkilassa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Koivuharju ja 
varapuheenjohtajaksi Marjaana Järviö Karkkilasta. Hallituksen jäseniä ovat Maarit 
Lehtinen, Marjo Mansokoski ja Elisa Virva-Auvinen. Varajäseniksi valittiin Erja Merinen ja 
Sanna Raitaluoto. 
 
Yhdistyksen vuoden 2018 toimintakertomuksen kooste on luettavissa opiston 
toimipisteiden ilmoitustauluilla loppukevään ajan. Hallitukseen saa yhteyden 
sähköpostilla: hallitus@vinha.net 
 
 
Loppukevään tuntitarkennukset 
Kiirastorstaina 18.4. kaikki tanssitunnit pidetään tavalliseen tapaan, ellei oma opettaja ole 
ilmoittanut toisin. Pääsiäislomalla pe-ma 19.-22.4. ei pidetä tanssitunteja, ja myös opiston 
toimisto on kiinni. 
 
Vapun aattona tiistaina 30.4. ei pidetä tanssitunteja. Opettajat tiedottavat itse 
ryhmäkohtaisesti kevään viimeisistä tunneista, jotka ovat pääsääntöisesti toukokuun 
puolivälissä. 
 
 
Opiston lukuvuoden päättäjäiset perjantaina 17.5. 
Kaikille tanssiopiston oppilaille järjestetään yhteinen lukuvuoden päätöstapahtuma 
perjantaina 17.5. Karkkilassa Nyhkälän koulun tanssisaleilla. Päättäjäisiin on 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 
 
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! 
 
 
 



Kukkia kesäksi! Vinhan kesäkukkakampanja on käynnissä 
Vinhan kesäkukkamyynti on alkanut! Tilauksia ja jakoja on kaksi: kevättilaus jakoineen ja 
kesätilaus jakoineen. Voit osallistua toiseen tai vaikka molempiinkin jakoihin. Lisää tietoa 
löydät kukkakampanjan tilaussivulta https://www.lyyti.in/kukkakampanja2019 
 
Tilaussivulta näet myös, että tarjolla on myös kolmas vaihtoehto: kukkien tilaaminen 
hoivakotiin. Olemme yhteistyössä kolmen hoivakodin kanssa ja käymme istuttamassa 
hoivakotiin ostetut kukat paikan päälle itse, hoivakodin osoittamalle paikalle. Mukana 
olevat hoivakodit ovat Kaarikeskus Nummela, Hoivakoti Hiidenhovi ja Mainiokoti Karkkila. 
Ostamalla kukat ja istutuksen hoivakotiin tuet kahta toimintaa kerralla! 
 
 
 
 
Aurinkoisin terveisin, 
Saara ja muu Vinhan väki 
 



 
  
  



  
  
  
  



 

 
  



  
	


