


Saanan sijaisjärjestelyt keväällä 2019
Nuoria 16-19-vuotiaita karkkilalaisia ja 15-18-vuotiaita vihtiläisiä haetaan kesätöihin 
3.-14.6.
Huhtikuu on taidekuu!
Lukuvuosi-ilmoittautuminen 2019-2020
Vappupeuhis ja Tartu tanssiin -kokeilutunnit Karkkilassa la 27.4. 
Tartu tanssiin -kokeilutunnit Vihdissä ti 30.4.
Tanssi väreissä! -kevätesitykset la 13.4. Vihdissä
Kesäleirien ilmoittautumiset käynnissä

Kevät on täällä! Nopeasti lisääntyvä valon määrä vaikuttaa energiaan ja positiivisen 
vaikutuksen huomaa tanssitunneillakin. Kevään tapahtumat ja esitykset lähestyvät ja 
innostuneen odotuksen voi astia niin oppilaissa kuin opettajissakin. Saana on 
kirjoittanut opiston blogiin nopeasta kuluvasta ajasta ja tunnelmistaan ennen äitiysvapaalle
jäämistään. 
 

Saanan sijaisjärjestelyt keväällä 2019
Opettajistamme Saana jää äitiysvapaalle viikosta 12 alkaen ja kevään ajan sijaisina 
toimivat Toni Keski-Liikala, Milla Malmberg ja Marjut Mponda-Bipella.

Toni (tonikeskiliikala.fi) on tanssitaiteen moniosaaja ja opettaa Saanan maanantain Vihdin 
ryhmät (Taaperot, Jazz, Nykytanssi 2) ja tiistain Karkkilan ryhmät (Jazz 1, Jazz 2, 
Nykytanssi 5). Toni on opettanut Vinhassa jo opiston alkuaikoina. Karkkilan keskiviikon 
ryhmien (Taaperot, Tanssistartti, Nykytanssi 3, Jazz 3) opetuksesta vastaa kevään osalta 
Vinhan tuttu Milla (ja Pusulassa taaperoita opettaa kevätkauden loppuun Vinhan 
opettajista Saara). Saanan torstain Nummelan ryhmiä (Taaperot, Tanssi 4-5-vuotiaat, 
Tanssistartti) opettaa kevään loppuun monipuolisesti tanssi- ja liikunta-alalla toiminut 
Marjut Mponda-Bipella.

Toivotamme Saanalle ihanaa äitiysvapaata ja lämpimästi tervetuloa uusille opettajille!

Nuoria 16-19-vuotiaita karkkilalaisia ja 15-18-vuotiaita vihtiläisiä haetaan kesätöihin 
3.-14.6.
Etsimme apuohjaajia opiston kesän 2019 kesäleireille. Lisäksi kesätyöntekijän tehtäviin 
kuuluu järjestely- ja siivoustöitä opiston eri toimipisteissä. Kesätyöntekijältä edellytetään 
positiivista otetta lasten kanssa työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja tunnollisuutta 
annettuja työtehtäviä kohtaan. Oma aiempi harrastuneisuus katsotaan eduksi, erityisesti 
liikunta- ja tanssiharrastukset.

KARKKILA     16-19-vuotiaat
Voit hakea joko omalla Karkkilan kaupungin arpomalla kesätyösetelillä tai lähettämällä 
suoraan vapaamuotoisen hakemuksen opiston rehtorille: saara@vinha.net.

Lisää tietoa Vinhan kesätyöpaikasta ja muista Karkkilan kesätyösetelistä löytyy Karkkilan 
kaupungin sivuilta.

VIHTI     15-18-vuotiaat

http://ulqr.mjt.lu/lnk/BAAAACCRYmMAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBchkd1kV3GsA9SQmiBjSuZTpVuLwAFNnQ/1/CmajeNbSLatC9VRvXUGrkQ/aHR0cDovL3ZpbmhhdGFuc3Npb3Bpc3RvLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE5LzAzL211dXRvc3Rlbi1tYWFsaXNrdXUuaHRtbA
http://ulqr.mjt.lu/lnk/BAAAACCRYmMAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBchkd1kV3GsA9SQmiBjSuZTpVuLwAFNnQ/3/GH_m0Em6Ubs7VxGfRabW1w/aHR0cDovL3d3dy5rYXJra2lsYS5maS9zaXZ1dC9GSS9OdW9ydGVuLWtlc2F0eW9zZXRlbGl0eW9wYWlrYXQ
http://ulqr.mjt.lu/lnk/BAAAACCRYmMAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBchkd1kV3GsA9SQmiBjSuZTpVuLwAFNnQ/3/GH_m0Em6Ubs7VxGfRabW1w/aHR0cDovL3d3dy5rYXJra2lsYS5maS9zaXZ1dC9GSS9OdW9ydGVuLWtlc2F0eW9zZXRlbGl0eW9wYWlrYXQ
mailto:saara@vinha.net
http://ulqr.mjt.lu/lnk/BAAAACCRYmMAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBchkd1kV3GsA9SQmiBjSuZTpVuLwAFNnQ/2/VhyHIdKf4-ovZ049hKphSg/aHR0cDovL3d3dy50b25pa2Vza2lsaWlrYWxhLmZp


Voit hakea lähettämällä suoraan vapaamuotoisen hakemuksen opiston 
rehtorille: saara@vinha.net

Huom. Molemmat haut päättyvät perjantaina 15.3.

Huhtikuu on taidekuu!
Tänä vuonna huhtikuu laajeneekin tanssikuusta taidekuuksi! Toteutamme yhteisen 
taidekuun Vihdin kuvataidekoulun kanssa. Huhtikuu näkyy opistojen sosiaalisessa 
mediassa ja jalkautuu tempausten ja tapahtumien muodossa kaikille koettavaksi ja 
nähtäväksi. Seuraa taidekuuta Instassa aihetunnisteella #huhtikuuontaidekuu

Lukuvuosi-ilmoittautuminen 2019-2020
Jatkavien oppilaiden lukuvuosi-ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 8.4. klo 8:00 
osoitteessa: lyyti.in/tanssivuosi19-20

Jatkavien oppilaiden ilmoittautumisaika on 8.-22.4. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on 
23.4.-5.5. Jos perheestä osallistuu uusia oppilaita, voi heidät ilmoittaa samaan aikaan kuin
jatkavat oppilaat.
 
Oma tanssipaikka ensi lukuvuodelle kannattaa varata hyvissä ajoin ja hyödyntää jatkavan 
oppilaan ennakkoilmoittautumisetu. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kuluvana lukuvuonna erityisesti lasten ryhmissä ja muutamissa lajiopetuksen ryhmissä 
(urban, baletti) on ollut jonoja. Lukujärjestys julkaistaan tänä vuonna jo 
toukokuussa, viikolla 22.

Vappupeuhis ja Tartu tanssiin -kokeilutunnit Karkkilassa la 27.4. 
Vinhan järjestämä Vappupeuhis juhlitaan Nyhkälän koululla la 27.4. klo 11-12:30. 
Tapahtumassa on muun muassa temppurata, kahvio, tanssipelejä, esityksiä ja 
tanssikulkue. Peuhikseen on vapaa pääsy, tervetuloa mukaan koko perhe!

Karkkilan Tartu tanssiin! -kokeilutunnit lauantaina 27.4. Vinhan saleissa:

Sali 2
klo 10:00 Urban, yli 9-vuotiaat ja aikuiset
klo 10:30 Tanssistartti, 7-8-vuotiaat
klo 11:00 Nyky, yli 9-vuotiaat ja aikuiset
klo 11.30 Jazz, yli 9-vuotiaat ja aikuiset

Sali 1
klo 10:00 Perhetanssi, 3-6-vuotiaat aikuisen kanssa
klo 10:30 Tanssi 3-6v., ilman aikuista
klo 11:00 Taaperot, 1-2-vuotiaat aikuisen kanssa
klo 12:00 Baletti, yli 9-vuotiaat ja aikuiset
 
 
 

http://ulqr.mjt.lu/lnk/BAAAACCRYmMAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBchkd1kV3GsA9SQmiBjSuZTpVuLwAFNnQ/4/mVjlutBMTPoVaQgD2jYF7A/aHR0cDovL2x5eXRpLmluL3RhbnNzaXZ1b3NpMTktMjA
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Tartu tanssiin -kokeilutunnit Vihdissä ti 30.4.
Vihdissä Tartu tanssiin! -kokeilutunnit tanssitaan tiistaina 30.4. seurakunnan 
vapputapahtumassa Nummelassa:

klo 10:00 Perhetanssi, 3-6-vuotiaat aikuisen kanssa
klo 10:30 Tanssi 3-6-v, ilman aikuista
klo 11:00 Taaperot, 1-2-vuotiaat aikuisen kanssa

Kokeilutunnit ovat maksuttomia. Tule ja tuo ystäväkin!
 

Tanssi väreissä! -kevätesitykset la 13.4. Vihdissä
Kevätesitykset tanssitaan Pappilanpellon koululla lauantaina 13.4. klo 15 ja klo 17. 
Esitysten ennakkolipunmyynti alkaa tänään maanantaina 11.3. Lippuja voi ostaa 
ennakkoon kaikista opiston toimipisteistä. Esiintyvät ryhmät ja lisää tietoa 
löytyy Facebook-tapahtumasta. 

Esiintyville ryhmille lähetetään esitystiedote alkuviikon aikana. Esiintyviä oppilaita ja 
heidän vanhempiaan pyydetään tutustumaan tiedotteeseen huolellisesti. Ryhmien 
perjantain 12.4. kenraaliharjoitusaikataulut löytyvät esitystiedotteesta.

Kesäleirien ilmoittautumiset käynnissä
Kesäkurssien ilmoittautuminen on auki. Varaa paikkasi hyvissä ajoin!
Vihdin kuvataidekoulun ja Vinhan yhteinen MeTa-kesäleiri 3.-6.6.: lyyti.in/metaleiri2019
Karkkilan kesäleiri 10.-14.6.: lyyti.in/kesaleirit2019
 
 
Aurinkoisin terveisin,
Saara ja muut opettajat
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