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Kevätlukukausi alkaa 
Kevätlukukausi on alkanut valoisasti talvisten lumimaisemien siivittämänä. 
Lukujärjestyksen mukaiset viikkotunnit alkoivat viime viikolla ja tällä viikolla alkavat myös 
taaperotanssiryhmien tunnit. Kevään mittaan alkaa myös täydentävien opintojen jaksoja, 
joista jo Jump Rhythm onkin käynnissä. Kevään lukukausilaskujen kirjoittaminen on 
aloitettu. Olettehan heti yhteydessä toimistoon, mikäli laskussanne on epäselvyyttä. 
 
Varpun ajatuksia lukuvuoden alusta voi käydä lukemassa opiston blogissa. 
 
Lopputyönäytös la 19.1. klo 16 Karkkilasalissa 
Laajan oppimäärän lopputöitä valmistuu tänä lukuvuonna Vinhassa yhteensä viisi. 
Aiemmasta tiedosta poiketen esitys alkaa klo 16:00. Esitykseen on vapaa pääsy. 
Käsiohjelmamaksu on vapaaehtoinen. Tervetuloa! Tästä pääset esityksen Facebook-
tapahtumaeventtiin.  
 
Ystäväviikko 11.-15.2. 
Vinhan ystäväviikolla ystävät saavat tulla mukaan tunnille! Kouluikäisistä alkaen oppilaat 
saavat tuoda yhden ystävän mukanaan tanssitunnille opettajien ohjeiden mukaan. 
Ystäväviikon jälkeen on hiihtoloma (vko 8), jolloin ei ole tanssitunteja. 
 
Täydentävien opintojen TOP-jaksot 
Jaksoille voi ilmoittautua suoraan opiston toimistoon: toimisto@vinha.net 
 
- Jump Rhythm, yli 15-v. (5krt) pe 11.1.-8.2. klo 18:30-19:45 Nyhkälä, Karkkila  
Opettajana Saana 
Jakso on käynnissä, HUOM. muuttunut kellonaika 
 
- Improvisaatio, yli 15-v. (10 krt) klo 19:45-21, Nyhkälä, Karkkila, HUOM. muuttuneet 
päivät: 
To 24.1.-14.2. (4krt) Opettajana Saara 
To 28.2.-14.3. (3krt) Opettajana Milla  
To 28.3.-11.4. (3krt) Opettajana Milla 
Jaksolle kaivataan lisää osallistujia, ilmoittaudu mukaan ma 21.1. mennessä 
 
- Kohti spagaattia, yli 12-v. (5krt) ke 27.2.-27.3. klo 19:15-20:30, Siirilä, Vihti  
Opettajana Varpu. 
Jaksolle 4 paikkaa vapaana. 
 
- Tanssiakrobatian alkeet, alakouluikäiset (5krt) ma 1.4.-15.4. ja 29.4.-6.5.  15:45-17 
Haukkamäen koulu, Karkkila  
Opettajana Varpu  
Jaksolla 5 paikkaa vapaana 



Tulossa olevat muut kevään kurssit 
 
Yin-joogaanuorille ja aikuisille Vihdissä Siirilässä ti 26.2.-19.3.2019 klo 19:30-20:30 
Kurssimaksu (4krt): 35 € (Kertamaksu 10 €) 
 
Lisää tietoa ja ilmoittautuminen joogaan osoitteessa: lyyti.in/yinjooga2019 
Ilmoittaudu kurssille viimeistään 25.2.2019 
 
Perhesirkusta 3-5-vuotiailleVihdissä Siirilässä ma 1.4.-15.4. ja 29.4.-6.5. klo 18-18:45 
Opettajana Varpu Asiala 
Kurssimaksu (5 krt) on 50 euroa. 
 
Lisää tietoa ja ilmoittautuminen perhesirkukseen osoitteessa: lyyti.in/perhesirkus2019 
 
Tanssiyhdistyksen vuosikokous ma 25.3. klo 18 Karkkilassa 
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 
25.3. klo 18 Karkkilassa Nyhkälän koululla. Tervetuloa mukaan kokoukseen tutustumaan 
yhdistyksen toimintaan! Jos haluat lisätietoja hallituksen toiminnasta, ole yhteyksissä 
yhdistyksen sihteeriin Saara Mikkola-Ylitolvaan (saara@vinha.net) 
 
 
Kesäleirit 2019 
Karkkilan alakouluikäisten kesäleiri-ilmoittautuminen on nyt auki! 
 
Vinhan päiväleiri on suunnattu 7-12-vuotiaille lapsille. Ilmoittautua voi joko kokopäiväleirille 
(klo 8-16), puolipäiväleirille (klo 8-14 tai klo 10-16) tai keskipäivän tanssileirille (klo 10-14). 
Aamu- ja iltapäivä sisältävät liikunnallista ja taiteellista kerhotoimintaa ja keskipäivällä 
tanssitaan. Kaikkiin leiripaketteihin kuuluu yksi lämmin ruoka. Kokopäivä- ja 
puolipäiväleirille osallistuvat voivat tuoda pientä oma välipalaa mukanaan. Leireillä toimivat 
opettajina Vinhan tanssinopettajat ja apuohjaajat. Karkkilan leiri pidetään Tanssiopisto 
Vinhan tiloissa Nyhkälän koululla Karkkilassa. 
 
Ma-pe 10.-14.6.2018 
 
Hinnat: 
150 € kokopäiväleiri (klo 8-16) 
100 € puolipäiväleiri (klo 8-14 tai klo 10-16) 
50 € tanssileiri (klo 10-14) 
 
Ilmoittautuminen leirille 6.5. mennessä osoitteessa www.lyyti.in/kesaleirit2019 
 
Vihdin kesän leireistä tiedotamme mahdollisimman pian. 
 
Iloisia tanssiaskelia toivottelee 
Saara ja muut opettajat 
	


