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Tervetuloa tanssimaan lukuvuonna 2020-2021!

Kulunut kevätlukukausi oli koronavirusepidemian myötä hyvin erilainen kuin olimme alunperin ajatelleet
ja  tanssiopisto  loikkasi  kohti  uusia  digitaalisia  toimintamuotoja  yllättäen.  Kiitos  teille  oppilaille  ja
huoltajille  ymmärryksestä  muuttuneiden  olosuhteiden  keskellä!  Olemme  hyvillämme  kaikesta
palautteesta,  jota  olette  antaneet  niin  palautekyselyn  kuin  muidenkin  kanavien  kautta.  Otamme
mielellämme edelleen kehitysehdotuksia ja  ideoita  vastaan -  etäopetuksen palautekyselyyn pääsee
vielä tästä.
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Tämän hetkisen ohjeistuksen ja  epidemiatilanteen mukaan tanssiopiston  syyslukukausi  2020 alkaa
normaalisti  uuden  lukujärjestyksen  mukaisesti  lähiopetuksella.  Seuraamme  epidemiatilannetta  ja
pyrimme reagoimaan valtioneuvoston ohjeistuksiin  ajantasaisesti.  Koronakriisi  on  taivuttanut  meidät
muiden  toimijoiden  tavoin  pohtimaan  sitä,  millä  tavoin  etäyhteyksin  on  mahdollista  toteuttaa
tanssinopetuksen  perustehtävää  ja  tarjota  laadukasta  taiteen  perusopetusta.  Olemmekin  opistolla
valmistelleet erilaisia vaihtoehtoja lukuvuoden aloittamisen osalta, mikäli tilanne kesän aikana muuttuu
lähiopetuksen  suhteen.  Tiedotamme  ennen  lukuvuoden  alkua,  elokuun  alkaessa,  syksyn  tuntien
aloitukseen mahdollisesti liittyvistä rajoituksista sekä tarvittaessa muutoksista opetusmuodon suhteen.

Odotamme kovasti sitä, että pääsemme jälleen tanssimaan teidän kanssanne yhdessä - ihan livenä!
Aino  kirjoittaa opiston  blogissa ajatuksia  etätanssinopettamisesta  ja  siitä,  miten  tanssissa  olevaa
yhteyttä ja kokemusta ei voi etäyhteyksin saavuttaa yhtä täydesti kuin oikeasti kohtaamalla. Se, että
tanssin  ryhmätoimintaan  liittyvää  yhteisöllisyyttä  ei  voi  tavoittaa  yhtä  syvästi  etäyhteyksin  kuin
kasvokkain,  tuntuu  kurjalta,  mutta  toisaalta  ihmisyyden  ja  tanssin  kannalta  se  on  kuitenkin
suurenmoista ja lohdullista. Ainon sanoin: Kaikkea ei voi teknologia meiltä viedä. Uskomme, että vielä
tulee aika, kun saamme tanssia yhdessä lähietäisyydelläkin. 

Nautitaan odotetusta kesän vihreydestä ja vehreydestä, ja palataan tanssiyhteyksille syksyn alkaessa -
olivat ne missä muodossa tahansa! 

 
Tanssiterveisin,
Saara, Varpu ja Sara toimistolta

 

Lukujärjestys ja TOP-jaksot lukuvuonna 2020-2021

Lukuvuoden 2020-2021 lukujärjestys on julkaistu ja se löytyy nettisivuiltamme Lukujärjestys-
valikosta. Lajikohtaiset tanssiryhmät on numeroitu viime vuoden tapaan ryhmien toimipaikkakohtaisen 
lukumäärän mukaan ja oppilaat on jaettu ryhmiin iän ja taitotason mukaan. 

Tanssiopiston lukujärjestys rakennetaan vuosittain kevään lukuvuosi-ilmoittautumisten perusteella. 
Kuluneen kevään ilmoittautumisten perusteella lukuvuoden 2020-2021 lukujärjestys on aiempia vuosia 
tiiviimpi. Poikkeuksellisesti muun muassa taaperotanssiryhmiä ei tämän hetkisen ilmoittautumistilanteen
mukaan aloiteta ensi syksynä lainkaan.

Lähes kaikissa ryhmissä on tilaa ja vapaille oppilaspaikoille otetaan edelleen uusia ilmoittautujia. 
Vapaita paikkoja voi kysellä opiston toimistolta. Mahdollisuuksien mukaan perustamme ensi lukuvuoden
aikana uusia ryhmiä mikäli kiinnostuneita on riittävästi ryhmien muodostamista varten.

Lukuvuoden 2020-2021 osalta toteutuvat TOP-jaksot löytyvät myös Lukujärjestys-valikosta. Ensi 
vuonna täydentävien opintojen jaksoista Karkkilassa toteutuu alle kouluikäisten perhesirkus, 
alakouluikäisten tanssiakrobatia ja omat tanssit, yläkouluikäisten ja lukioikäisten esitysryhmä ja 
tanssiteatteriproduktio sekä aikuisten Dancing to the Weekend. Vihdissä täydentävien opintojen 
jaksoista toteutuu alle kouluikäisten perhesirkus, alakouluikäisten tanssiakrobatia ja aikuisille 
tanssiakrobatia. Näille jaksoille voit ilmoittautua opiston toimiston kautta.

 
Tietoomme on tullut, että lukujärjestyksessämmekin esiintyvällä urban-sanalla voidaan nähdä olevan 
yhteyksiä rakenteelliseen rasismiin. Olemme pahoillamme, että olemme käyttäneet kyseistä sanaa 
toiminnassamme. Alamme pohtia vaihtoehtoja kyseiselle termille ja tiedotamme asiasta myöhemmin 
lisää.
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Ryhmäkohtaiset ilmoittautumisvahvistukset

Ryhmäkohtaiset ilmoittautumisvahvistukset lähetetään kuluvan viikon aikana. 
Ilmoittautumisvahvistuksesta näet ryhmäsi 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.

Opiston syyslukukausi alkaa elokuussa viikolla 33, maanantaina 10.8.2020. Seuraamme 
koronatilanteen kehittymistä ja tiedotamme kauden aloituksesta tarkemmin elokuun alussa. Syysloma 
on viikolla 42 (12.-16.10.). Kevätlukukausi 2021 alkaa viikolla 2, maanantaina 11.1.2021. Talviloma on 
viikolla 8 (22.-28.2.).

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.

 
 
Toimipaikat lukuvuonna 2020-2021

Aloitamme syyslukukauden samoissa toimitiloissa kuin kuluneena lukuvuotena. Nyhkälän tanssisaleille 
kuljetaan edelleen Huhdintien puolelta päiväkohtaisten koodien avulla. Kuoppanummen tanssisaliin (2. 
krs) kuljetaan alaoven ajastetun aukiolon mukaan. Lähetämme koodit ja kulkuajat oppilaille viikolla 32.

Vihdin kirkonkylän osalta syyslukukausi 2020 alkaa tuttuun tapaan Taidetalo Siirilässä. Lukuvuoden 
2020-2021 aikana opiston toimisto ja kirkonkylän opetus siirtyy Siirilästä Kirkkoniemen 
kulttuurikeskukseen. Tiedotamme muuton ajankohdasta tarkemmin myöhemmin.

 
 
Henkilökunta lukuvuonna 2020-2021

Tulevana lukuvuonna rehtorina toimii Saara Mikkola-Ylitolva ja apulaisrehtorina Varpu Asiala. Tanssia 
opettavat Jérémy Gaudibert, Pauliina Kettunen, Saana Kulmala, Ville Nylén, Suvi Palonen, Aino 
Purhonen, Mari Rautiainen ja Ninni Tuovila. Opiston toimistolla oppilasasioissa auttaa Sara Riihiaho. 
Henkilökunnan esittelyt löytyvät Yhteystiedot-valikon     alta henkilökunta-osion kohdalta. 

Tervetuloa mukaan opiston toimintaan sekä kuluneena keväänä aloittaneet että kesällä perhevapailta 
palanneet opettajat! Lisäksi haluamme lämpimästi kiittää tanssiopiston pitkäaikaista rehtoria ja 
opettajaa Milla Malmbergia kuluneista vuosista ja yhteistyöstä. 

 
 
Tanssi sanoissa! -kesäleiri 27.7.-31.7.2020

Ilmoittaututuminen on auki kesän 2020 alakouluikäisille suunnatulle Tanssi sanoissa! -leirille. Päiväleiri 
pidetään Karkkilassa heinäkuun lopulla 27.7.-31.7. ja se järjestetään yhteistyössä Karkkilan kaupungin 
kanssa. 
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Leirin opettajina toimivat Ville Nylén ja Aino Purhonen, ja leiriapulaisina toimivat opiston kesätyöntekijät.
Kaikille leiriläisille tarjotaan lounas ja osallistua voi joko vain leirin tanssiosuuksille tai kokopäiväisesti 
klo 8-16.

 
Lisää tietoa leiristä ja ilmoittautumisvaihtoehdoista löydät ilmoittautumissivulta. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on maanantaina 20.7.

 Tervetuloa!

Vapaaoppilaspaikan hakeminen

Tanssiopistossa myönnetään tarvittaessa vapaaoppilaspaikkoja. Ensi lukuvuoden tai syyslukukauden 
osalta vapaaoppilaspaikkaa voi hakea 31.8. mennessä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen 
opiston hallitukselle osoitteeseen hallitus@vinha.net.

 
Hakijalla tulee olla oppilaspaikka ennen vapaaoppilaspaikan hakemista. Lisää tietoa 
vapaaoppilaspaikasta löytyy nettisivuiltamme Hinnat-valikon     alta vapaaoppilaspaikat-osion kohdalta. 

 
 

Ilmoittaudu kesäleirille tästä!

Toimiston aukioloajat kesällä

 
Opiston toimisto on kiinni 13.6.-26.7.

 
Toimistolla vastataan yhteydenottoihin jälleen 27.7. alkaen.

 
Tanssiopisto Vinha
toimisto@vinha.net

040 588 98 47
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