
Hei oppilaat ja vanhemmat!

 Huhtikuu on alkanut myös Vinhassa hyvin poikkeuksellisesti etäopetuksen merkeissä. 
Toivottavasti kaikki ovat pysyneet terveenä ja uusi arki alkaa vähitellen tasaantua. Muistetaan 
myös pitää huolta jaksamisesta outoina aikoina. Onneksi tanssien ei tarvitse kokonaan loppua, 
vaikka emme voikaan tavata tanssisaleissa.

 Etäopetus on lähtenyt Vinhassa käyntiin vauhdikkaasti ja opettajat ohjeistavat ryhmiään 
viikoittain sähköpostin välityksellä. Jos et ole saanut ohjeistuksia olethan yhteydessä toimistoon 
(toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47).
Tämän hetken tilanteen mukaan näyttää siltä, että Vinhan kevätlukukausi viedään loppuun asti 
etäopetuksella. Tilannetta seurataan tarkasti ja tiedotamme, jos tilanteeseen tulee jotain 
muutoksia.
Etäopetusta toteutetaan tällä hetkellä monin eri tavoin johtuen opettajien erilaisista tilanteista 
koronavirusrajoitusten keskellä. Etäopetusta tehdään ainakin kirjallisten ohjeiden ja tehtävien 
avulla, videoilla, äänitiedosto-ohjeistuksilla ja etätanssitunteina.
Viime viikon alussa saimme käyttöön Vinhan sivujen kautta toimivan videolinkkien jakosysteemin. 
Kiitos Tony Kaarlakselle ja Kaarto Medialle! Tämä mahdollistaa sen, että videoissa voidaan nyt 
käyttää Teoston ja Gramexin poikkeusluvalla musiikkia.
Palautetta ja ideoita etäopetuksesta otetaan edelleen vastaan! 

Anna tästä palautetta etäopetuksesta: https://www.lyyti.fi/reg16/?p=reg&uid=593799-1857230049

Ilmoittautuminen ensi lukuvuoden 2020 – 2021 tanssitunneille on nyt käynnissä ja jatkavien 
oppilailla on vielä viikko aikaa tehdä ilmoittautuminen. Ti 14.4. ilmoittautuminen avataan myös 
uusille oppilaille. Muistathan varmistaa tanssipaikasi siis tämän viikon aikana. Vinhan opetus on 
taiteen perusopetusta ja kaikki oppilaat suorittavat Vinhassa taiteen perusopetuksen laajaa tai 
yleistä oppimäärää. Suuntaa-antavasti, jos yli 10 v. oppilas käy kahdella viikkotunnilla, hän tekee 
laajan oppimäärän opintoja ja jos käyt yhdellä viikkotunnilla, teet yleisen oppimäärän opintoja. 
Lisätietoa löydät Vinhan opetussuunnitelmasta: 
https://www.vinha.net/Vinha_opetussuunnitelma.pdf 

Ilmoittautumaan pääset tästä: https://www.lyyti.fi/reg/tanssivuosi20-21/fi
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Paljon siirrettyjä ja peruuntuneita tapahtumia huhtikuussa

Viime kuussa alkaneet koronavirusrajoitukset ovat siirtäneet tai peruneet monia tapahtumia. Moves
-tanssitapahtuma, jonka piti olla Karkkilassa viime viikonloppuna la 4.4., peruuntui. Lisäksi Vinhan 
toiminnan esittelypäivä Nyhkälässä la 18.4. on siirretty syksyyn ja järjestetään mahdollisesti la 
8.8.2020. Kevään Tanssi kuvassa! -esitys on myös peruttu ja sitä ei valitettavasti voida siirtää 
syksyyn, koska ryhmien kokoonpanoihin tulee usein niin paljon muutoksia lukuvuoden vaihtuessa. 
Jo harjoitelluille esityksille toki yritetään löytää esitysmahdollisuuksia.

Tanssin päivä 29.4.2020

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään ke 29.4.2020. Lisätietoa ja kansainvälisen tanssin päivän 
julistuksen löydät seuraavasta linkistä:

https://www.danceinfo.fi/tietoa-alasta/kansainvalinen-tanssin-paiva-29-4/

Miten sinä aiot juhlistaa tanssin päivää?

Elämme nyt monella tapaa tosi erikoisia aikoja ja myös tanssinopetus on nyt toteutettu tosi 
erikoisella tavalla.

 Tsemppiä kaikille outoihin aikoihin ja tanssit jatkukoon!

 

Terv. Varpu
vt. rehtori
Tanssiopisto Vinha
varpu@vinha.net
p. 0400 244 916
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