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Kevät on kääntynyt kesäksi ja valo lisääntyy päivä päivältä. Tanssiopistolla kesä konkretisoituu 
valmiin lukujärjestyksen ja kesäleirien muodossa. Tänä vuonna leirejä odotetaankin erityisen 
innolla; Leiriläisiä on niin Vihdissä kuin Karkkilassakin runsaasti ja pääsemme ensimmäistä kertaa 
toteuttamaan yhteistyöleiriä Vihdin kuvataidekoulun kanssa. Vihdin kuvataidekoulun kanssa 
toteuttava leiri on ensimmäinen osa kolmiosaista lapsille ja nuorille suunnattua Meditanssihanketta, 
jota Uudenmaan kulttuurirahasto tukee. Meditanssihankkeen blogia pääsee seuraamaan täältä. 

Minä allekirjoittanut jään äitiysvapaalle kesäkuun alusta ja opiston blogista voi käydä lukemassa 
ajatuksiani näin lukuvuoden päätteeksi. Lisäksi Sara on koostanut blogiin upean kuvakoosteen 
sydämellisen tekstin kera kevään Tanssi väreissä! -esityksistä, käykääpä kurkkaamassa.

Ryhmäkohtaiset ilmoittautumisvahvistukset
Ryhmäkohtaiset vahvistukset lähetetään kuluvan viikon aikana. Vahvistuksessa näet ryhmän 
kokoontumisajankohdan ja -paikan, tuntien aloituspäivämäärän ja opettajan. Vahvistukset lähtevät 
ryhmittäin ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli perheessä on useampia osallistujia ja 
epäselvyyksiä vahvistetuissa ryhmissä, olettehan yhteydessä Saraan opiston toimistoon.
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Opetus alkaa pääsääntöisesti elokuussa viikolla 33, maanantaina 12.8.2019. Tänä lukuvuonna 
kauden aloituksessa on kuitenkin joitain poikkeuksia:
- Kaikkien taaperoryhmien kausi alkaa viikolla 34, samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina
- Ainon maanantain Siirilän ryhmät aloittavat vasta viikolla 34, 19.8. (korvaavat tunnit 
syyslomaviikolla 42)
- Ninnin kaikki ryhmät Siirilässä ja Karkkilassa aloittavat vasta viikolla 34 (korvaavat tunnit 
syyslomaviikolla 42)

Muistutamme, että jatkavien oppilaiden peruutukset tulee tehdä ennen kauden alkua ja tunti- ja 
lajikohtaiset muutokset kahden viikon kuluessa kauden alettua. Kaikki muutokset tulee tehdä 
opiston toimiston kautta.

Lukujärjestys 2019-2020
Lukuvuoden 2019-2010 lukujärjestys löytyy nettisivuilta Lukujärjestys-valikosta.
Lajikohtaiset tanssiryhmät on numeroitu ryhmien toimipaikkakohtaisen lukumäärän mukaan - ei siis
huolta, jos ryhmän numero on vaihtunut yllättäen, olemme jakaneet ryhmät iän ja taitotason mukaan
kuten aiemminkin.

Useissa ryhmissä on täyttä, mutta vapaita paikkoja ryhmistä voi kysellä toimistolta. Erityisen hyvin 
tilaa on vielä kaikissa taaperotanssiryhmissä (Karkkila, Vihti, Nummela), joten näistä ryhmistä voi 
mielellään vinkata pienille tanssijanaluille ja heidän vanhemmilleen. Myös aikuisten toteutuvilla 
TOP-jaksoilla on hyvin tilaa. Toteutuvat TOP-jaksot löytyvät myös Lukujärjestys-
valikosta. Tervetuloa siis vanhemmatkin rohkeasti mukaan tanssimaan!

Ensi lukuvuoden toimipaikat
Jatkamme tulevana lukuvuonna samoissa toimitiloissa kuin kuluneenakin lukuvuonna. 
Kuoppanummen tanssisaliin (2. krs) kuljetaan alaoven ajastetun aukiolon mukaan ja Nyhkälän 
tanssisaleille kuljetaan edelleen Huhdintien puolelta päiväkohtaisten koodien avulla. Lähetämme 
koodit ja kulkuajat oppilaille ennen tuntien alkua viikolla 32. Vihdin kirkonkylän Siirilän tanssitilat 
ovat käytössä edelleen tavalliseen tapaan ja Vinhan toimisto sijaitsee myös edelleen Siirilässä.

Henkilökunta lukuvuonna 2019-2020
Syksyn alkaessa Vinhassa aloittavat uusina opettajina Aino Purhonen ja Ville Nylén. Lämpimästi 
tervetuloa Vinhaan! Saaran jäädessä äitiysvapaalle rehtorina toimii lukuvuonna 2019-2020 Varpu 
Asiala. Tanssia opettavat ensi vuonna Varpun lisäksi tutut Pauliina Kettunen, Milla Malmberg, Mari
Rautiainen ja Ninni Tuovila. Tuttujen opettajien esittelyt löytyvät Yhteystiedot-valikon alta 
henkilökunta-osion kohdalta. Alta voit lukea Ainosta ja Villestä lisää:
 
Aino Purhonen
Tanssitaiteen maisteri (tanssijantaide)
 
Lähestyn tanssia ja tanssin opettamista kehollisen mielikuvittelun ajatuksesta käsin: Tunneillani 
ihmetellään, uppoudutaan, virittäydytään ja tartutaan liikkeen lumoon yhdessä - turvallista ja 
terveellistä tanssitekniikkaa unohtamatta. Sukellamme tanssiin erilaisten teknisten ja luovien 
harjoitusten kautta tanssijan ikä ja taitotaso huomioon ottaen. Pyrin tarjoamaan oppilaille turvallisen
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paikan onnistua ja epäonnistua sekä oivaltaa ja heittäytyä itsensä ilmaisemiseen tanssin keinoin. 
Luova, positiivinen ja omaäänisyyteen kannustava oppimisympäristö on opetukseni peruspilareita.
 
Siivet tanssijuudelleni olen saanut jo lapsuudessa. Harrastusvuosina ahmin tanssitunteja mm. 
baletissa sekä jazz- ja afrotanssissa mutta erityisesti nykytanssin liikekieli ja luova potentiaali veivät
mukanaan. Lastentanssitunneilta aina tanssijantaiteen maisteritutkintoon saakka olen tutkaillut 
ympäröivää maailmaa liikkeen ja siinä kohtaamisen kautta. Tanssiminen on tarjonnut 
mahdollisuuden tarkastella todellisuutta ja sen ilmenemismuotoja keinoilla, jotka pakenevat 
konkretiaa ja kieltä. Tällä hetkellä omaa tanssijuuttani inspiroi kollektiivityöskentely sekä luova 
kirjoittaminen.
 
Opettamisen lisäksi työskentelen freelancer-tanssijana laaja-alaisesti esittävän taiteen kentällä

Ville Nylén
Tanssinopettaja (AMK)
 
Olen helsinkiläinen monipuolinen tanssinalan ammattilainen ja valmistunut tanssinopettajaksi 
Savonia ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Tällä hetkellä opiskelen Teatterikorkeakoulussa 
tanssinopettajan maisteriohjelmassa. Minulla on kokemusta sekä taiteilijana että opettajana 
toimimisesta vaihtelevissa yhteisöissä ja usein monitaiteisissa konteksteissa. Minulle tanssissa on 
tärkeää aito kohtaaminen sekä kannustaminen lempeän ja hyväksyvän suhteen rakentamiseen 
omaan kehoon. Tanssitunneilla yritän pitää huolen, että opetuksessa säilyy elämyksellisyys ja ilo 
sekä motivoitunut työskentelyilmapiiri.

Toimiston kesäajan aukiolo
Kesällä puhelimeen ja sähköposteihin vastaa toimistoltamme Sara (toimisto@vinha.net, puh. 040 
588 98 47). Opiston toimisto on kesällä kiinni 3.-10.6. ja 8.-28.7. Elokuun alkaessa tavoitettavissa 
toimistolla ollaan jälleen tavalliseen tapaan.

Kauniita kesäpäiviä ja iloisia askelia,
toivottelee koko Vinhan henkilökunnan puolesta Saara

mailto:toimisto@vinha.net
http://ulqr.mjt.lu/lnk/BAAAADmtpUsAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBc7hIc4RllFYwxRPKnnbul2-En5wAFNnQ/8/ZWy7-QQ_8RrjNY-B1VXhmA/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvYXR0L0M4ODMyODIvQjc3RjZkZjI4MjU5MTUxMjU0M0QyNGJhNkNiMTQxM0JkNUEwQ2RhZDhEZQ

