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Hyvää syyskuuta!

 
Tanssivuosi on alkanut onnistuneesti ja kesä kääntyy syksyksi.Opiston blogissa Jérémy pohtii omaa 
tanssipolkuaan ja tanssin oppimiseen liittyviä kysymyksiä mustan kulttuurin ja siihen liittyvän 
rasismikeskustelun valossa. Teksti Non-black dancer in Black culture / Ei-mustana tanssijana mustassa
kulttuurissa on luettavissa sekä englanniksi että suomeksi. Tänä lukuvuonna tulemme kiinnittämään 
huomiota antirasismiin tanssissa ja tanssinopetustoiminnan rakenteissa opiston tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. 

 
Tanssiopiston sääntötarkennukset epidemia-aikana
Kiitos kaikille oppilaille ja huoltajille vastuullisesta hygieniaan ja turvaväleihin liittyvästä toiminnasta 
alkukauden aikana. Tanssiyhdistyksen hallitus linjasi viime kokouksessaan välttämättömiä 
sääntötarkennuksia korona-epidemian aikana. Tavoitteena on kyetä turvaamaan kaikille oppilaille 
mahdollisimman turvallinen ympäristö harrastaa ja takaamaan toiminnan jatkuvuus. 
Sääntötarkennukset ovat:

1. Oppilaan omien poissaolojen korvaaminen
Oppilaiden omista poissaoloista johtuva tuntien korvaaminen korvauslomakekäytännöllä on kielletty 
epidemiatilanteen aikana.
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2. Opetuskertojen korvaaminen
Opiston toimesta peruuntuneita tunteja voidaan korvata soveltuvin osin etäyhteydellä livenä tai 
ennakkoon kuvatulla materiaalilla.

3. Maksualennukset
Etäopetuksesta ei myönnetä maksualennuksia.
Omaehtoisesta korona-ajan karanteenista ei myönnetä maksualennuksia. 

Kokonaisuudessaan tanssiopiston säännöt löytyvät nettisivuilta.

Tanssiopisto seuraa epidemiatilannetta ja opetustoiminta jatkuu tilanteen niin vaatiessa opetusmuotoja 
soveltaen. Mikäli koronaepidemian toinen aalto estää lähiopetuksen järjestämisen, opetus jatkuu 
etäyhteyksin. Ymmärrämme, että mahdollinen etäyhteyteen siirtyminen saattaa tuntua kiperältä 
ajatuksena, mutta uskomme, että harrastamisen jatkuminen ja toiminnan ylläpitäminen on paras 
vaihtoehto kaikkien kannalta. Tanssiopistolla on myös työllistävä vaikutus ja olemme siten osa 
yhteiskunnan toimivuutta tänä haastavana aikana. Pidämme teitä ajantasalla opetusmuodon suhteen.  

 
Kannustava ja avoin Vinha - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn kuulumiset
Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin elokuun lopulla kaikille opiston toiminnassa 
mukana oleville henkilöille. Kyselyyn saapui vastauksia oppilailta, huoltajilta ja työntekijöiltä. 
Tanssiopiston ilmapiiriä kuvailtiin muun muassa lämminhenkiseksi, avoimeksi, ystävälliseksi ja 
kannustavaksi. Ilmapiiri koetaan yhteisölliseksi ja kaikki mukaanottavaksi ja hyväksyväksi.

”Ilmapiiri on mahtava! Aina mukava tulla tunneille.”

”Hyvin tasavertainen ja tasapuolinen, olematta tasapäistävä.”

”Avoin ja nykyaikainen.”

    
Kyselyn kautta saimme tärkeää viestiä myös kehitettävistä osa-alueista; Toimipisteiden 
esteettömyydestä tiedottamiseen ja oppilaiden monimuotoisuuden huomioimiseen kiinnitetään jatkossa 
enemmän huomiota. Lisäksi toiminnan saavutettavuuden muotoja aletaan pohtia laajemmin. 
Lukuvuoden 2020-2021 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma julkaistaan pian opiston 
nettisivuilla.   

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Avoimet ovet siirtyvät kevätlukukaudelle 2021
Tanssiopiston perinteiset avoimet ovet siirtyvät syksyltä kevätlukukaudelle 2021 epidemiatilanteen 
vuoksi. Tiedotamme avoimien ovien ajankohdasta toteutusmuodosta tarkemmin kevätlukukauden 
alkaessa.

Laajan oppimäärän syventävien opintojen oppilaiden omat opettajat on nimetty
Tanssiopistossa voi opiskella tanssin taiteen perusopetuksen yleistä tai laajaa oppimäärää. Laaja 
oppimäärä koostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Syventävien opintojen omat oppilaat on 
nimetty ja opettajat ottavat yhteyttä oppilaisiin. Opettaja tukee oppilasta tanssiopinnoissa ja auttaa 
opintopolun suunnittelussa. Jos jokin askarruttaa opinnoissa, voi oppilas kääntyä ensimmäiseksi oman 
opettajansa puoleen. 
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Tanssi sanoissa! -syysesityksen kuvaukset pe-la 20.-21.11., esityspäivä la 5.12.
Koronapandemian vuoksi opiston Tanssi sanoissa! -syysesitys toteutetaan videomuodossa. 
Kuvauksesta ja videon editoinnista vastaa Joenrinne Films. Syksyn videoesitys on suuri tanssi- ja 
videotaiteen välinen projekti - odotamme tätä yhteistyötä  innoissamme! 

Videon kuvaukset järjestetään Vihdin Pappilanpellon liikuntahallilla pe-la 20.-21.11. erikseen jaettavan 
aikataulun mukaan. Videolla esiintyy puolet opiston ryhmistä ja opettajat tiedottavat osallistuvia ryhmiä 
syyslomaan mennessä. Liikuntahallille rakennetaan näyttämö valoineen ja esitykset tanssitaan 
puvuissa. 

Videon esityspäivä on lauantaina 5.12. ja esitykseen myydään lippuja. Tänä syksynä osallistuminen 
onnistuu mutkattomasti kauempaakin! Tiedotamme lipunmyynnistä lisää järjestelyiden edetessä.

 
Tähditä Vinha!
Kulttuuri- ja taidealalle voi osoittaa tukea maksutta: Somessa tykkääminen ja julkaisujen jakaminen on 
ilmaista - ja auttaa toimijoita näkymään ja kuulumaan paremmin. Pääset tykkäämään tanssiopiston 
Facebook-sivusta täällä ja Instagram-tilistä täällä. Peukuta ja jaa sydämiä, mekin teemme niin! 

Olisimme iloisia, jos voisit käydä tähdittämässä Vinhan myös Google-arvosteluissa:

 
Tähditä Karkkila tästä!

 
Tähditä Vihti tästä!

 
Aurinkoista syyskuuta kaikille!

Terveisin,
Saara
Rehtori
Puh. 0400 250 941 
saara@vinha.net 
Tanssiopisto Vinha
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