
 
Hei! 
  
Tässä tiedotteessa: 
Syysloma viikolla 42 
Vastaa loman jälkeen kyselyyn ja voita palkintoja 
Syysloman jälkeen uudet drop in -jaksot 
TOP: Lähdetään retkelle! -jakson ilmoittautuminen käynnissä 
Syksyn taudit kiertävät: kipinkapin käsipesulle  
Prinsessa Ruususen ensi-ilta 2.11. 
  
  
Tanssiopiston syyslukukausi on edennyt vauhdikkaasti. Viime viikolla avoimissa 
ovissa tanssisalit täyttyivät perheenjäsenistä ja nyt vietämme Tanssia kirjastoissa! 
-viikkoa. Tervetuloa nauttimaan tanssista siis myös kirjastossa! Syyslukukauden alun 
tunnelmista opiston blogiin on kirjoittanut tällä kertaa Varpu. 
 
 
Syysloma viikolla 42 
Kaikissa toimipisteissä vietetään syyslomaa ensi viikolla 15.-19.10. Rentouttavaa 
lomaviikkoa kaikille! 
 
 
Vastaa kyselyyn ja voita tanssituntilippuja tai leiriosallistuminen 
Kehitämme tanssiopiston toimintaa ja kartoitamme toiveita ja tyytyväisyyttä kyselyn 
kautta. Vastaamalla kyselyyn voit esittää toiveita muun muassa seuraavan 
lukuvuoden 2019-2020 täydentävien opintojen jaksoihin. Omalla nimellä 
vastanneiden kesken arvomme 10 kpl nuorten ja aikuisten tanssituntilippupaketteja 
ja 3 kpl alakouluikäisten kesäleiriosallistumisia. Kyselyyn voi vastata heti syysloman 
jälkeen 22.10.-2.11. joko sähköisesti tai paperilomakkeella.  
 
 
Drop in! Kertamaksulla tanssimaan! 
Syysloman jälkeen alkavat jälleen uudet tanssijaksot: 
 
Karkkilassa 

http://ulqr.mjt.lu/lnk/AJ4ADr-5GS0AAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBbvJ1FpNkp9-d6R2uODv3PCz4Z6wAFNnQ/1/lgtKivW6DJFolzAWLZrgnw/aHR0cDovL3ZpbmhhdGFuc3Npb3Bpc3RvLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE4LzEwL3N5eXN0ZXJ2ZWhkeXMtdGFuc3Npbi1weW9ydGVpc3RhLmh0bWw


Maanantaisin 22.10.-26.11. klo 19:15-20:30 Reggaeton (Ninni) 
Tiistaisin 23.10.-27.11. klo 19:15-20:30 Improvisaatio (Milla) 
 
Vihdissä 
Keskiviikkoisin 24.10.-28.11. klo 19:15-20:30 Nykytanssi (Varpu) 
 
75 minuutin Drop in -tunti maksaa 10 euroa. Drop in -tunnit käyvät myös 
korvaustunteina. 
 
 
TOP: Lähdetään retkelle! 
Täydentävien opintojen "Retki katsomaan esitystä" -jakso käynnistyy marraskuun 
lopussa. Lähdemme katsomaan Helsingin Kaapelitehtaalle Tanssiteatteri 
Hurjaruuthin RAKKAUS -talvisirkusta. Esityksen ikäsuositus on 3+. 
 
TOP-jakson hinta on Vinhan oppilaille 50 euroa ja retkelle voivat osallistua 
kaikenikäiset oppilaat. Hinta sisältää oppilaan esityslipun sekä kaksi kokoontumista: 
 
Pe 30.11. klo 16:30-17:45 kokoontuiminen Nyhkälän tanssisaleilla (tanssillista 
esityksen pohdintaa) 
La 1.12. Retkipäivä! Talvisirkus RAKKAUS klo 13:00 
Ma 3.12. klo 17-18:15 kokoontuminen Nyhkälän pienessä tanssisalissa (tanssillista 
esityksen purkua) 
Opettajana toimii Saara Mikkola-Ylitolva 
 
Esitystä lähdetään katsomaan yhteiskyydein. Mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi, 
harkitaan yhteistä bussikuljetusta, joka lähtisi Karkkilasta ja poimisi Vihdistä 
pikavuoropysäkeiltä vihtiläiset osallistujat kyytiin. Alle kouluikäisille oppilaille 
suositellaan mukaan lähtevän omakustanteisesti huoltaja (aikuisten ryhmälipun hinta 
on 22-36 euroa). 
 
Ilmoittaudu opiston toimistoon viimeistään pe 16.11. Kerrothan ilmoittautuessasi 
myös varaatko omakustanteisen aikuisten lipun, paikkoja on rajoitetusti! 
 
 
Syksyn taudit kiertävät: kipinkapin käsipesulle 
Syys tuo mukanaan flunssat ja muut tarttuvat taudit, joten ennen tanssitunnille 
saapumista olisi hyvä muistaa pestä kädet. Flunssaisena tunneille ei saa tulla. 
Tarttuvista lastentaudeista tulee ilmoittaa opiston toimistoon, jotta voimme 
informoida taudille altistuneita ryhmiä mahdollisimman pian ja siten estää 
mahdolliset epidemiat. 
 



Isompien tanssijoiden on lisäksi hyvä muistaa ottaa huomioon muut tunneilla 
tanssivat jättämällä liiat hajusteet pois. Hajusteet voivat aiheuttaa päänsärkyä ja 
pahoinvointia muille. Allergia- ja astmaliiton mukaan joka kolmas suomalainen on 
tuoksuherkkä. 
 
 
Prinsessa Ruususen ensi-ilta 2.11. Karkkilasalissa 
Karkkilan Työväen Näyttämön ja Karkkilan Työväenopiston kanssa toteutettavan 
yhteistyöproduktion Prinsessa Ruususen ensi-ilta on perjantaina 2.11. Allaolevasta 
mainoksesta löytyvät kaikki näytösajat. Tervetuloa katsomaan! 
 
 
 
Värikkäitä, aurinkoisia syyspäiviä toivottelee 
Saara ja muu Vinhan henkilökunta 
 
 


