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Tervetuloa tanssimaan!

Tanssiopiston kevätlukukausi alkaa tulevana maanantaina 18.1. eri opetusmuodoin
toimipiste- ja ryhmäkohtaisesti. Opiston kevätlukukauden aloitus siirtyi viikolla
odottaessamme koronapandemiatyöryhmän linjauksia lasten ja nuorten
harrastustoiminnasta. Viime viikolta tanssimatta jääneet tunnit siirtyvät kevätkauden loppuun
toukokuulle.

Tähän tiedotteeseen on koottu tärkeää ja päivitettyä tietoa kaikkien toimipisteiden osalta.
Tutustuttehan tiedotteeseen huolellisesti. Tiedotamme tarkemmin oppilas- ja
ryhmäkohtaisesti opetusmuodoista ja ryhmäjaoista vielä viikonlopun aikana.

Odotamme kauden aloitusta, mukavaa nähdä teidät kaikki!

Terveisin,
Saara ja koko tanssiopiston väki

Tanssiopiston opetustoiminta ajalla 18.1.-31.1.
Tanssiopiston toiminta järjestetään 18.1.-31.1. kuntakohtaisten ohjeistusten mukaan
seuraavasti:

Vihdin kirkonkylän ja Nummelan toimipiste:
Kaikki tanssitunnit järjestetään Zoom-etäopetuksena.

Karkkilan toimipiste:
Alle 20-vuotiaiden tunnit järjestetään lähi- tai hybriopetuksena.
Aikuisten tunnit järjestetään etäopetuksena.

Karkkilan lähiopetustunnit järjestetään edelleen väistötiloissa Karkkilan kaupungintalolla.

Karkkilan kaupunki on linjannut, että lasten ja nuorten ohjattu ja kontrolloitu
harrastustoiminta sallitaan alle 20-vuotiaille. Harrastusryhmän koko on 10 henkilöä.
Tanssiopisto on jakanut yli 10 oppilaan lähiopetuksen ryhmät pienemmiksi. Osan jaettujen



ryhmien opetuksesta toteutetaan hybridiopetuksena siten, että oppilas osallistuu vuoroviikoin
lähiopetukseen ja Zoom-etäopetukseen. Osa jaetuista ryhmistä on saatu sisällytettyä
lukujärjestykseen aikataulumuutoksin.

Lukujärjestys 18.1.-31.1.
Lukujärjestys löytyy opiston nettisivuilta. Olemme tehneet joitain välttämättömiä
aikataulumuutoksia ja lisäksi olemme merkinneet ryhmät värikoodein opetusmuodon
mukaan.

Zoom-etäopetus
Zoom-etäopetus koskee kaikkia Vihdin ryhmiä ja Karkkilan aikuisryhmiä. Etäopetuksen
alustana toimii edelleen Zoom-sovellus. Tarkistathan hyvissä ajoin ennen tanssituntia, että
sovellus on ladattu ja yhteys toimii.

Oppilaalle ja / tai oppilaan huoltajalle lähetetään sähköpostitse Zoom-koodi ja salasana, jota
tarvitaan etätanssitunnille liittymiseen. Koodia ja salasanaa ei saa jakaa eteenpäin.

NÄIN TULET MUKAAN ZOOM-ETÄTANSSITUNNILLE:
● Lataa Zoom-sovellus laitteellesi (puhelin, padi, tietokone) joko nettiselaimen,

AppStoren tai Play-kaupan kautta. Sovellusta voi käyttää myös ilman omien
tunnusten luomista.

● Syötä tunnin koodi ja salasana, ja jää odotustilaan (Waiting room), josta opettaja
päästää sinut sisälle.

● Avaa kuvayhteys (start video), mutta mykistä (mute) mikrofoni ellei se ole jo valmiiksi
mykistettynä.

● Vaihda nimi vain etunimeksi > Participants > Paina omaa kuvaketta > Rename ja
kirjoita uusi nimi. Huom. Muistathan vaihtaa nimesi omaksi etunimeksi,
tanssiopistolla aloittaa tammikuussa uusia opettajia, jotka eivät vielä tunne kaikkia
kasvoilta.

● Voit valita ja vaihtaa näkymää: näet esimerkiksi koko ryhmän painamalla vasemmalta
“Switch to Gallery view”.

● Lisäksi padilla ja puhelimella voit jakaa näytön esimerkiksi omaan älytelevisioon
näytön peilaus -ominaisuudella. Lisäksi osassa laitteissa on ominaisuus vaihtaa
taustakuva (Virtual Background) siten, ettei tausta näy.

● Mikäli yhteys katkeaa tai ei toimi, voit katkaista yhteyden ja liittyä uudelleen.

VIDEOMUOTOISET OHJEET LÖYTYVÄT ALLAOLEVISTA LINKEISTÄ:
Windows10: https://vinha.net/opetusvideot/tunti.php?id=Zoom_Win10
Android: https://vinha.net/opetusvideot/tunti.php?id=Zoom_Android
iOS: https://vinha.net/opetusvideot/tunti.php?id=Zoom_iOS

KOKEILE SOVELLUSTA ETUKÄTEEN:
Voit käydä etukäteen kokeilemassa, miltä Zoom-näkymä näyttää ja kuinka yhteys toimii
“tyhjässä” Zoom-tapaamisessa Saran kanssa seuraavina aikoina:

Aika: Ma 18.1. klo 15-16:30

https://vinha.net/opetusvideot/tunti.php?id=Zoom_Win10
https://vinha.net/opetusvideot/tunti.php?id=Zoom_Android
https://vinha.net/opetusvideot/tunti.php?id=Zoom_iOS


Ti 19.1. klo 15-16:30
Ke 20.1. klo 15-16:30
To 21.1. klo 15-16:30

Linkki tapaamiseen:
https://zoom.us/j/95495805147?pwd=TmJMQlB0TTVuaEt6VEJ4Y21jS3VjQT09
Meeting ID: 954 9580 5147
Password: 023700

Mikäli et saa sovellusta ja yhteyttä toimimaan, olethan yhteydessä opiston toimistoon,
autamme mielellämme. Huomioithan, että oppitunnin aikana opettajat eivät valitettavasti
pysty auttamaan yhteysongelmissa.

Etäopetusetiketti
● Avaa etätunnin yhteys ajoissa ja odota tunnin alkua. Opettaja päästää oppilaat sisälle

tunnin alkaessa. Opettaja ei seuraa liittymispyyntöjä tanssitunnin aikana, älä siis
myöhästy tunniltasi.

● Avaa kuvayhteys, jotta opettaja näkee sinut ja sinä näet toiset ryhmäsi oppilaat.
Kuvattomat yhteydet katkaistaan turvallisuussyistä.

● Pidä oma yhteytesi hiljennettynä (mute).
Opettaja pyytää tarvittaessa avaamaan oman mikrofonin.

● Valmistaudu tunnille tavalliseen tapaan: mukavat liikkumiseen sopivat vaatteet,
juomapullo lähelle ja iloista mieltä.

● Varmista, että ympärilläsi on turvallista tilaa liikkua ja kodin ensiaputarvikkeet.

● Ilmoita poissaolostasi etukäteen opettajalle tai toimistoon kuten tavallisestikin.

● Tuntikoodia ja salasanaa ei saa jakaa ulkopuolisille.

● Tuntia ei saa tallentaa millään laitteella.

● Etäopetus on tarkoitettu opiston oppilaille ja etätunti on vain omalle ryhmälle

● Toivomme pienten oppilaiden huoltajien olevan etätanssitunnin ajan oppilaan
läheisyydessä sekä turvallisuussyistä että tekniikan toiminnan vuoksi.

Hybridiopetus ja hybridiopetusryhmät
Hybridiopetus tarkoittaa sitä, että ryhmän opetusmuotona käytetään sekä lähiopetusta että
etäopetusta joko ryhmäkoon tai ikärajojen vuoksi.

Mikäli ryhmässä on sekä alle 20-vuotiaita että vanhempia oppilaita avataan tunnilla
etäyhteys yli 20-vuotiaille oppilaille. Näitä ryhmiä ovat:
Ke klo 17:45-19:00 Yhdistetty Nyky 3 ja Nykytanssi aikuiset, Leena, Karkkila
To klo 18:30-20:00 Nyky 4, Saana, Karkkila

https://zoom.us/j/95495805147?pwd=TmJMQlB0TTVuaEt6VEJ4Y21jS3VjQT09


Mikäli ryhmä on jaettu yli 10 oppilaan oppilasmäärän vuoksi kahteen, osallistuvat oppilaat
vuoroviikoin lähiopetukseen ja etäopetukseen. Käytännössä oppilas ehtii siis osallistua
tammikuun loppuun mennessä kerran etäopetustunnille ja kerran lähiopetustunnille.

Hybridiopetusryhmiä ovat:
Ma klo 17:00-18:00 Urban 1, Ninni, Karkkila
Ma klo 18:00-19:00 Urban 2, Ninni, Karkkila
Ti klo 16:00-17:00 Tanssistartti 1, Ville, Karkkila
Ti klo 17:00-17:45 Tanssi 6-v., Ville, Karkkila

Tiedotamme oppilaskohtaisesti lähi- ja etäopetusviikot viikonlopun aikana.

Jaetut lähiopetusryhmät
Ryhmät, jotka ovat jaettu ja joiden tunnit on saatu sisällytettyä lukujärjestykseen
lähiopetukseen:

Ma Nyky 2 klo 18:30-19:45 ryhmä 1 ja klo 19:45-21:00 ryhmä 2, Saana, Karkkila
Ti Tanssistartti 2 klo 18-19 ryhmä 1 ja klo 19-20 ryhmä 2, Ville, Karkkila
Ke Tanssi 5-v klo 16:45-17:30 ryhmä 1 ja klo 18:30-19:15 ryhmä 2, Emilia, Karkkila
To Jazz 1 klo 16:30-17:30 ryhmä 1 ja klo 17:30-18:30 ryhmä 2, Saana, Karkkila
To Urban 3 klo 18-19:15 ryhmä 1 ja klo 19:15-20:30 ryhmä 2, Ninni, Karkkila

Tiedotamme oppilaskohtaisesti ryhmäjaot viikonlopun aikana.

Toimintaohjeet lähiopetukseen saapuville oppilaille ja huoltajille
Tanssiopisto edellyttää kasvomaskin käyttöä sekä opiston yleisissä toimitiloissa liikuttaessa
että tanssitunnilla kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä. Huoltajien ja oppilaiden tulee varata omia
kasvomaskeja käyttöönsä.

Lähiopetukseen saapuvan muistilista:
● Tanssimaan vain TÄYSIN TERVEENÄ
● KÄYTÄ KASVOMASKIA TANSSIOPISTON YLEISISSÄ TILOISSA

JA TANSSITUNNEILLA
Kaikkien yli 12-vuotiaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia

● KÄSIEN DESINFIOINTI TOIMITILOIHIN SAAPUESSA JA PESU huolellisesti ennen
ja jälkeen tanssitunnin
Käsipesun jälkeen vältä turhaa tavaroiden koskemista, esim. puhelin

● Pidä VÄHINTÄÄN KAHDEN METRIN ETÄISYYS muihin sekä odotustiloissa että
tanssitunnilla

● VAIHDA tanssivaatteet valmiiksi jo KOTONA
Pukutilat eivät ole pukutilakäytössä / käytössä lainkaan opiston toimipisteissä

● TÄYTÄ oma nimikoitu JUOMAPULLO KOTONA jos mahdollista
● ODOTA ULKONA oman tanssitunnin alkua, sisälle tanssiopiston tiloihin voi tulla viisi

(5) minuuttia ennen oman tunnin alkua
● Pienille tanssijoille vain YKSI SAATTAJA mukaan
● Tunnin jälkeen oppilasta voi saapua hakemaan viisi (5) minuuttia aikaisemmin
● AIVASTA tai YSKI HIHAAN tai NENÄLIINAAN, pese tai desinfioi kädet sen jälkeen



● POISTU AIKAILEMATTA tanssiopiston tiloista oman tunnin jälkeen
Ylimääräinen ajanvietto tanssiopiston tiloissa on kielletty

Ryhmien opettajat tiedottavat ja ohjaavat lähiopetukseen saapuvia ryhmiä. Jokaiselle
ryhmälle osoitetaan omat vaatenaulakko-, odotus- ja käsienpesupaikat.

Alle kouluikäisten opettajat ohjeistavat huoltajia odotuskäytänteistä ryhmäkohtaisesti.
Kaupungintalon ulko-oven avaamiseen tarvitsemme alle kouluikäisten tanssi-iltojen aikana
apuja.

Palaukysely edelleen auki
Palautetta etä- ja hybridiopetuksesta voi antaa edelleen osoitteessa:
https://www.lyyti.in/palaute_tammikuu2021

https://www.lyyti.in/palaute_tammikuu2021

