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Hei,

Syysvalot syttyvät ja marraskuu koputtelee kohti tanssiopiston syysesitysten videokuvauksia. 
Kuvaukset pyritään järjestämään mahdollisimman turvallisesti epidemiatilanne huomioiden. 
Tutustuthan siis huolellisesti pian ilmestyvään kuvaustiedotteeseen.    

Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi ja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi toivomme 
oppilailta ja huoltajilta edelleen tarkkuutta ja jaksamista suositusten noudattamisessa. Kiitämme 
yhteistyöstä, jaksetaan yhdessä!

Terveisin,
Saara ja tanssiopiston väki

Rekisteröidy Eepokseen viimeistään pe 6.11.
Kaikkien opiston oppilaiden tulee käydä rekisteröitymässä uuteen Eepos-
oppilashallintajärjestelmään viimeistään tänään perjantaina 6.11.2020. 

Rekisteröitymään pääsee allaolevasta linkistä:

https://vinha.eepos.fi/#/forms/1

Rekisteröityminen vahvistetaan opiston toimistolta, jonka jälkeen oppilas tai oppilaan huoltaja saa 
sähköpostiin linkin, jonka kautta luo omat tai huoltajatunnukset Eepos-järjestelmään.

 Niiden oppilaiden kesken, jotka ovat luoneet omat tunnukset Eepokseen 6.11. mennessä, arvotaan 
kolme 50% lukukausimaksualennusta yhdestä viikkotunnista keväälle 2021.

 Jatkossa oppilas / oppilaan huoltaja voi seurata opintojen etenemistä, nähdä suoritetut opinnot, 
viestiä opettajan ja ryhmän kanssa, päivittää henkilötiedot ja jatkoilmoittautua lukuvuosittain 
Eepoksen kautta.

 
Uusia opettajia Vinhassa
Leena Harjunpää on aloittanut Ainon sijaisena Karkkilassa keskiviikkoiltaisin. Aino tanssii 
Kajaanissa seuraavat neljä kuukautta Routa Companyn “Harh, varp, parhaillaan”-tuotannossa ja 
palaa takaisin opettamaan Vinhaan maaliskuussa. Lisäksi Leena sijaistaa marraskuun puolivälistä 
alkaen Pauliinan torstain Vihdin kirkonkylän ryhmiä. Pauliinan jäädessä äitiysvapaalle hänen 
sijaisenaan aloittaa Laura Aaltonen tiistai-iltaisin Karkkilassa.   

https://vinha.eepos.fi/#/forms/1


Ihanaa äitiysvapaata Pauliinalle, energista tanssijantyönjaksoa Ainolle ja lämpimästi tervetuloa 
mukaan, Leena ja Laura!

Suruttomat -yhteistyöproduktion ensi-ilta pe 13.11.
Karkkilan Työväen Näyttämön koordinoiman yhteistyöproduktion Suruttomat-musikaalin ensi-ilta 
lähenee. Vinhalta yhteistyössä on mukana tanssiryhmä. Musikaalin esityksiin on myynnissä 
rajoitetusti lippuja ja tartuntariskiä pyritään minimoimaan laajennetuilla turvaväleillä, yleisön kulun
ohjauksella, hygieniatason parantamisella ja kasvomaskien käytöllä.   

Esityksen tapahtumasivu Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/628749734695321/

Lippuja on myynnissä Karkkilan Käsityökahvilassa ja NetTicketissä:
https://www.netticket.fi/suruttomat-musikaali-karkkila

Tervetuloa!

Tanssi sanoissa! -kuvaukset lähestyvät 20.-21.11.
Tanssi sanoissa! -yhteistiedote ilmestyy pian. Tiedotteessa kerrotaan ryhmäkohtaisten aikataulujen, 
puvustuksen, lippujen ja yhdistyksen jäsenyyden lisäksi kuvauksiin liittyvistä koronaohjeista 
Tutustuthan tiedotteeseen huolellisesti.  

Kaikilta Tanssi sanoissa! -esitykseen osallistuvilta oppilaita tarvitaan erikseen kuvaus- ja esityslupa.
Käythän siis hyväksymässä luvan seuraavan linkin kautta 
viimeistään su 15.11. mennessä:  https://www.lyyti.fi/reg/tanssisanoissa_kuvauslupa

Vihdin kirkonkylän joulukadun avajaiset pe 27.11.
Vihdin kirkonkylän joulukadun avajaisia ollaan toistaiseksi järjestämässä edellisvuosien tapaan 
SuurVihdin Killan toimesta. Kulkue lähteen klo 18:00 K-Supermarketin pihalta ja Vinhan ryhmistä 
esiintymässä on Vihdin Tanssistartti 2. Tervetuloa katsomaan!

Tanssi sanoissa! -etäesitys la 5.12.
Etäesitykseen myydään lippuja kuten tavalliseenkin esitykseen. Esiintyjiä ei lueta katsojiksi eli 
esiintyjää ei tarvitse laskea kotikatsomon henkilömäärään lippuja ostaessa. Tarkemmat lipputiedot 
ja lippujen ostaminen Lippu.fi -osoitteesta: 
https://www.lippu.fi/eventseries/tanssiopisto-vinha-tanssi-sanoissa-2842155/

Videoesitys striimataan keikalla.fi -sivuston kautta ja tänä syksynä esityksessä on myös opettajien 
oma esitys! Lisäksi etäesitykseen on suunnitteilla livechat, jossa katsojat voivat kommentoida ja 
reagoida esityksiä reaaliajassa.

Kutsu mukaan kummit, mummit ja kaverit kauempaakin! Jaa lippulinkkiä ja peukuta Vinhaa 
somessa - nyt on hyvä hetki osoittaa tukea Vinhalle ja taiteen perusopetustoiminnalle. Tuleva Tanssi
sanoissa! -etäesitys on ainoa opiston maksullinen esitys tänä vuonna ja siten merkittävässä osassa 
opiston talousnäkökulmastakin. Kiitämme kaikkia tuesta! 

Karkkilan lukiodiplomin esitys pe 11.12. klo 18

https://www.lippu.fi/eventseries/tanssiopisto-vinha-tanssi-sanoissa-2842155/
https://www.lyyti.fi/reg/tanssisanoissa_kuvauslupa
https://www.netticket.fi/suruttomat-musikaali-karkkila
https://www.facebook.com/events/628749734695321/


Karkkilan lukion kanssa yhteistyössä järjestetyn lukiodiplomikurssin esitys toteutetaan tänä vuonna 
etämuodossa. Esitykset striimataan tanssiopiston Facebook-liven kautta Karkkilasalista. Tervetuloa 
Facebook-linjoille!  

Esiintyjien perheenjäsenistä esitystilanteeseen paikalle voi saapua kaksi henkilöä / oppilas. 
Tiedotamme lähempänä lisää lukiodiplomin esitysjärjestelyistä esiintyjiä ja paikalle saapuvia 
perheenjäseniä.    

Kiitos kun käytät maskia
Tanssiopisto tarkensi maskisuositustaan ja muita koronatilanteeseen liittyviä linjauksia lokakuussa 
20.10. Tiedote on luettavissa allaolevasta linkistä:

https://vinha.net/tiedotteet/20102020_koronaohje.pdf

Tanssiopisto suosittaa kasvomaskin käyttöä tanssitunneilla yläkouluikäisistä alkaen.
Tanssiopisto edellyttää kasvomaskin käyttöä tanssitunneilla yli 18-vuotiailta oppilailta.

Oppilasta toimitiloihin saattavalta huoltajalta ja opiston tiloissa liikuttaessa kasvomaskin käyttöä 
suositellaan yläkouluikäisistä alkaen ja edellytetään yli 18-vuotiailta.

Ryhmien välisissä vaihtotilanteissa odotamme oppilailta ja huoltajilta aikatauluissa täsmällisyyttä. 
Kiitämme yhteistyöstä!

Karkkilan toimipisteen tunnit edelleen kaupungintalolla
Karkkilan tunnit jatkuvat toistaiseksi Karkkilan kaupungintalolla, tiedotamme Nyhkälään paluusta 
myöhemmin lisää.  

 Aurinkoisia syyspäiviä! 

https://vinha.net/tiedotteet/20102020_koronaohje.pdf



