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Kevään 2019 täydentävien opintojen TOP-jaksot 
Vielä ehdit mukaan: Yin-jooga alkaa Karkkilassa 8.11., Talvisirkus-retkelle 
lähdetään 1.12. 
  
 
Marraskuu on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin ja tässä tiedotteessa onkin paljon 
ajankohtaista asiaa. Prinsessa Ruususen esitykset pyörivät Karkkilasalissa ja pian 
on myös opiston omien Tanssi väreissä! -esitysten aika. Tässä kuussa opettajamme 
Pauliina pohtii esitysten marraskuuta opiston blogissa. 
  
  
Nyhkälässä uudet avainkoodit 
Valitettavasti olemme joutuneet vaihtamaan Nyhkälän toimipisteessä käytössä 
olevat ovikoodit väärinkäytösten vuoksi. Uudet koodit tiedotetaan 
ryhmäkohtaisesti huoltajille tällä viikolla. Pyydämme huoltajia harkitsemaan koodien 
luovuttamista alaikäisten käyttöön. 
 
Huomioittehan, että koodia ei ole syytä sanoa milloinkaan ääneen ja että 
numeroita koodilukimeen laitettaessa on hyvä suojata koodi toisella kädellä. 
Koodeja ei myöskään saa jakaa toisille oppilaille; ilta-aikaan tiloissa saavat liikkua 
ainoastaan he, joilla on kyseisenä iltana tunteja. 
 
Opettajat ovat vastuussa oppilaista ainoastaan tanssituntien aikana. Huoltajat 
ovat vastuussa lapsista ja nuorista tuntien ulkopuolella. Osa oppilaista on kertonut 
kokevansa turvattomuutta tanssitunneille saapuessa, sillä koodeja on esimerkiksi 
koitettu urkkia ulkorappusilla ulkopuolisten toimesta. Pyydämme vanhempia 
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huolehtimaan, että lapset ja nuoret pääsevät turvallisesti tunneille. Mikäli tiloissa 
havaitaan ulkopuolisia, on kaikkien aikuisten velvollisuus puuttua tilanteeseen. 
Kaikissa häiriökäyttäymistilanteissa voi ottaa heti yhteyttä opettajiin. 
 
Vinha on vastuussa iltakäytön aikana tiloista, joten kaikki ilkivalta on erittäin 
ongelmallista Vinhan toiminnan kannalta. Opisto joutuu taloudelliseen 
vastuuseen kaikesta iltakäytön aikana tehdystä ilkivallasta. Kaikkien toimitiloissa 
kulkevien oppilaiden ja huoltajien on myös tunnettava oma vastuu tilojen 
asianmukaisesta käytöstä; haluammehan tanssia Karkkilan kaupungin meille 
osoittamissa uusissa, tanssille todella hyvin sopivissa, vuokratiloissa jatkossakin. 
 
Mikäli koodit edelleen leviävät vääriin käsiin ja ilkivalta jatkuu, joudumme 
valitettavasti harkitsemaan koodien ottamista pois käytöstä. Koodien poistaminen 
käytöstä ei ole missään tapauksessa toimivin vaihtoehto, sillä se tarkoittaisi sitä, että 
tanssinopettaja tulisi avaamaan ulko-oven vasta kun ryhmän tunti alkaisi. 
 
Pyydämme kaikkia huolehtimaan omasta koodista kuin avaimesta. 
  
  
  
Toimistotyöntekijää haetaan töihin 15.1.2019 alkaen 
Tanssiopisto Vinhaan haetaan toimistotyöntekijää töihin ensi tammikuusta alken. 
Työnhakijalla tulee täyttyä pitkäaikaistyöttömyyden työmarkkinatukiperuste vähintään 
300 päivältä. Työ alkaa sovitusti myönteisen palkkatukipäätöksen jälkeen. 
 
Toimistotyöntekijän työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi asiakaspalvelu, laskutus, 
kuluseuranta ja reskontran hoitaminen. Työ edellyttää ATK-taitoja, lisäksi kokemus 
asiakaspalvelusta katsotaan eduksi. Vapaamuotoisia hakemuksia voi lähettää 
Saaralle 30.11.2018 mennessä osoitteeseen: saara@vinha.net  
  
Lisää tietoa työpaikasta TE-palveluiden sivuilta. 
  
 
 
Tanssi väreissä! -esitykset la 24.11. Karkkilasalissa 
Tanssi väreissä! -esitysten lipunmyynti on alkanut! Lippuja voi ostaa ennakkoon 
kaikista opiston toimipisteistä ja Karkkilan Aito Kullasta. Suosittelemme ostamaan 
liput ennakkoon vähentääksemme esityspäivän lipunmyyntiruuhkaa. Kaikille 
esiintyville ryhmille on lähtenyt viime viikolla esitystiedote, tutustuttehan siihen 
huolella. 
 
Esitysten tapahtumasivu löytyy Facebookista. Klikkaa itsesi osallistumaan! 
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Tervetuloa nauttimaan syksyn värikkäimmästä esityksestä! 
  
 
 
Herkullinen pakastekampanja 5.-19.11. 
Alénin suussa sulavia pakasteita saa nyt! Uutena on mahdollista tilata esimerkiksi 
paistovalmiita suklaahippucookieita ja vegemöttösiä. 
 
Pakasteiden nouto on tiistaina 4.12. 
Klo 17.45 - 18 Vihdin kirkonkylä (tori) 
Klo 18.30 - 19 Karkkila (tori) 
Pakasteet maksetaan noudon yhteydessä. 
Maksuvälineenä käy käteinen tasaraha, pankkikortti ja yleisimmät luottokortit. 
 
Napsauta itsesi tilaamaan loppusyksyn herkut kätevästi Lyyti-linkin kautta. 
 
 
 
Jar-X -sukkamyyntiä 18.11. asti 
Alla terveisiä Vinhan sukkamyyntiä koordinoivilta vanhemmilta: 
 
Kokosimme Vinhan facebook-ryhmässä omatoimisesti sukkamyyntirinkiä joululahjoja 
hankkiaksemme ja omia sukkahyllyjäkin täydentääksemme. Myynnin tuoton 
lahjoitamme siis Vinhalle. Sukkafirmaksi valikoitui Jar-x, koska olemme olleet 
tyytyväisiä tuotteisiin ja ihanat muumisukat ja sukkahousut ovat toivottuja :) 
  
Jos haluat tilata Jar-X:n tuotteita (sukkia, sukkahousuja, saunatekstiilejä, pelejä) tai 
vaikka myydä niitä itsekin, ota yhteyttä Millaan (milla@vinha.net, puh. 0400 201 
353). Mallisukkia ja tilauslomakkeita löytyy myös Siirilästä ja Nyhkälästä sekä 
Karkkilasta Riikalta Kirpputori Kulmassa. Sähköisesti tuotteet löytyvät osoitteesta 
jar-x.fi 
 
Keräilemme tilauksia sunnuntaihin 18.11. saakka, tuotteet saapuvat siitä noin viikon 
kuluessa. 
Terkuin Anna-Maria, Jaana, Milla ja Riikka 
 
  
  
Yli 20-vuotiailla mahdollisuus osallistua mainoskuvauksiin! 
Vinhalle on tarjottu mahdollisuutta osallistua Prisman ja Mobilepayn tilaamaan 
mainokseen, johon tarvitaan vähintään 25 yli 20-vuotiasta tanssijaa. Tanssiopistolle 
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maksetaan kuvauksesta tuntuva korvaus, joten tämä olisi kaikille tanssimisesta 
nauttiville Vinhan toiminnassa mukanaoleville erinomainen mahdollisuus auttaa 
samalla opistoa varainhankinnassa. 
 
Mainos kuvataan Nummelan Prismassa (Naaranpajuntie 3, 03400 Vihti) ensi viikon 
la-su yönä 17.-18.11. (alustava aikataulu klo 21:00-05:00, aikataulu tarkentuu 
myöhemmin). Mainoksessa tanssitaan letkajenkkaa. 
 
Olisi hienoa, jos voisimme ottaa tämän tarjouksen vastaan. Joten, tanssivat 
vanhemmat ja aikuisoppilaat, rohkeasti ilmoittautumaan mukaan! Ilmoittautumiset 
mahdollisimman pian, torstaihin 8.11. mennessä Saaralle: saara@vinha.net 
  
  
  
Kevään 2019 täydentävien opintojen TOP-jaksot 
Kevään täydentävien opintojen kohdennettu ilmoittautuminen on 19.11.-30.11. 
Vinhan oppilaat voivat ilmoittautua jaksoille suoraan toimistoon: toimisto@vinha.net 
 
Tulossa: 
Esitysryhmä (12-15-v), perjantaisin, Karkkila 11.1.-3.5. / Saana Kulmala, Saara 
Mikkola-Ylitolva 
Jump Rhythm (yli 15-v), perjantaisin, Karkkila 11.1.-8.2. / Saana Kulmala 
Improvisaatio (yli 15-v), torstaisin, Karkkila 24.2.-4.4. / Milla Malmberg, Saara 
Mikkola-Ylitolva 
Kohti spagaattia (yli 12-v), keskiviikkoisin, Vihti 27.2.-27.3. / Varpu Asiala 
 
Lisäksi täydentävien opintojen jaksoihin on tulossa myös toivottua tanssiakrobatiaa 
alakouluikäisille. 
 
Lyhytkursseina tarjoamme keväällä myös perhesirkusta sekä Vihdissä Yin-joogaa 
tiistaisin 26.2.-26.3. 
 
Tiedotamme kevään jaksoista ja kursseista pian tarkemmin! 
  
  
 
Vielä ehdit mukaan: Yin-jooga alkaa Karkkilassa 8.11., Talvisirkus-retkelle 
lähdetään 1.12. 
Tervetuloa rauhoittumaan Yin-joogaan Nyhkälään torstaisin 8.11.-29.11. klo 20-21. 
Koko neljän kerran kurssille ilmoittautuessa saat kurssin edulliseen 35 euron 
hintaan. Yksittäin tunti maksaa 10 euroa. Koko kurssille voi ilmoittautua voi vielä 
torstaihin asti Lyyti-linkin kautta. 
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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 tanssikokoontumista (pe 30.11. ja ma 3.12.) 
retkipäivän lisäksi. 
 
Ilmoittaudu opiston toimistoon viimeistään pe 16.11. Kerrothan ilmoittautuessasi 
myös varaatko omakustanteisen aikuisten lipun, paikkoja on rajoitetusti! 
 
  
  
 
Marraskuisin tanssiaskelin, 
Saara ja muu Vinhan väki 
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