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Tanssitaiteen kodissa  
asuu laadukas taideopetus

Opistomme tarjoaa tanssinopetusta Lohjalla, Karkkilassa ja Vihdissä. 
Tarjoamme sekä laajan että yleisen tanssin taiteen perusopetuksen op-
pimäärää, jolloin tanssioppilaana voi vaikuttaa oman tanssiharrastuksen 
intensiteettiin; jo yksi viikkotunti riittää yleisen oppimäärän kerryttämi-
seen. Halutessaan osaamista voi laajentaa ja syventää laajan oppimäärän 
mukaisesti usealla viikkotunnilla ja täydentävien opintojen jaksoilla. 
Opetuksemme on järjestetty sekä lain että Opetushallituksen antamien 
opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.

Opettajina toimivat koulutetut alansa ammattilaiset. Opetuksemme 
tavoitteena on rohkaista ja kannustaa jokaista oppilasta ilmaisemaan 
itseään sekä kasvattaa ajattelun taitoja ja luovuutta. Tanssitunnit ovat 
jaettu ja yhteinen kokemisen, oppimisen ja oivaltamisen kohtaamispaikka. 
Taidekasvatuksella on myös tärkeä rooli menneen ja nykyhetken tulkitse-
misessa sekä kestävän tulevaisuuden rakentajana. 

Maailmanlaajuinen koronapandemia on ravistellut myös tanssinope-
tuksen perinteistä kontekstia. Läpi epidemian olemme pitäneet tärkeänä 
sitä, että tanssi ja vuorovaikutteinen kohtaaminen mahdollistuvat edel-
leen, ja sen myötä olemme kehittäneet lähiopetuksen rinnalle uusia ope-
tusmuotoja. Monista opetusmuodoista huolimatta toivomme tautitilan-
teen helpottavan päästäksemme jälleen nauttimaan yhdessä tanssimisesta 
kaikenikäisten kanssa kasvokkainkin - katsomme toiveikkaasti tulevaan!

Avaamme uuden toimipisteen Lohjalle elokuussa 2021. Olet lämpimäs-
ti tervetullut mukaan tanssimaan, ilahtumaan ja onnistumaan!

Saara
Vinhan rehtori

Tanssi on kaikille ja aina  
on oikea aika tanssia!

  
Tanssiopisto Vinhassa tanssinopetusta halutaan tarjota mahdollisimman 
monelle tanssista kiinnostuneelle ja tanssiharrastuksen voi aloittaa minkä 
ikäisenä tahansa. Tanssiopistolle kaikki ovat tervetulleita ja opisto pyrkii 
kehittämään toimintaansa mahdollisimman saavutettavaksi harrastuk-
seksi. Tanssiopiston oppimisympäristöt ovat turvallisia. Vinha on syrjin-
nästä vapaa tila ja opiston käytössä ovat turvallisemman tilan periaatteet. 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelmaa päivitetään vuosittain yhteis-
työssä henkilökunnan sekä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Uusi oppilas voi tulla kokeilemaan kahta tanssituntia 10 euron kokei-
lumaksulla. Uudet oppilaat ilmoittautuvat kevään lukuvuosi-ilmoittautu-
misen yhteydessä. Opintojen edetessä lajivalintoja on mahdollista muuttaa 
ja lisätä. 

Tanssiopiston lukuvuosi koostuu syyslukukaudesta ja kevätluku-
kaudesta, joiden molempien aikana lukujärjestyksen mukaista opetusta 
järjestetään 17 viikkona. Lisäksi kesäkaudella opisto järjestää leirejä ja 
kurssitoimintaa. Esitystoiminta on osa tanssinopetusta ja jokaisen tans-
sioppilaan on mahdollista esiintyä lukuvuoden aikana ainakin kerran. 
Täydentävien opintojen esitysryhmätoiminnassa ja produktioryhmissä 
esiintymismahdollisuuksia on useampia.

         
          

           
                 

  Vinhan opettajat...

          
             

                   ...tanssivat kanssasi!
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Tanssistarttiopinnot  
valmistavat lajiopintoihin
7-vuotiaana alkavat varsinaiset tanssiopinnot tanssistarttitunneilla. 
Opintokokonaisuus suoritetaan yleisimmin kahdessa vuodessa 7-8- 
vuotiaana osallistumalla yhdelle viikoittaiselle tanssitunnille. Näiden 
opintojen aikana lapsi saa kokemuksen ja ymmärrystä eri tanssilajien 
tanssimisesta, mikä antaa hänelle valmiuksia valita itselleen tanssilaji tai 
-lajit, jonka / joiden tunneilla hän jatkaa tanssiopintojaan. Tanssistartissa 
pääsee tutustumaan balettiin, hip hopiin, jazztanssiin ja nykytanssiin. 

 Lukuvuonna 2021-2022 tanssistarttiopintoja suorittavilla oppilailla 
on mahdollisuus valita valmistava tanssilajikohtainen täydentävien 
opintojen jakso. Tanssilajikohtaiset valmistavat jaksot ovat puolivuotisia 
kokonaisuuksia ja ne sijoitetaan kevään 2022 lukujärjestykseen. Valites-
saan lajikohtaisen valmistavan jakson oppilas osallistuu kevätlukukau-
della kahdelle viikottaiselle tanssitunnille, joista toinen on tanssistartti ja 
toinen valmistava tunti. Valmistavia tanssilajikohtaisia ryhmiä muodos-
tetaan lukuvuosi-ilmoittautumisen perusteella opiston opetussuunnitel-
man mukaisista lajeista: 

 
→ Valmistava baletti
→ Valmistava hip hop
→ Valmistava jazztanssi
→ Valmistava nykytanssi

     
       

 "Tykkään pyörähdyksistä ja siitä

  kun voi tanssia kavereiden kanssa!"

Tanssin varhaiskasvatus 
Alle kouluikäinen oppilas on tervetullut osallistumaan tanssin varhais-
kasvatuksen tunneille. Tanssiharrastuksen voi aloittaa jo vauvana tai 
1-2-vuotiaana aikuisten ja lasten yhteisissä ryhmissä, joita ovat vauva-
tanssi- ja taaperotanssiryhmät. Aikuinen-lapsi-tunnit perustuvat pari-
työskentelyyn ja tunneilla nautitaan niin liikkumisesta, musiikista kuin 
yhteisestä vuorovaikutuksesta.

3-vuotiaasta alkaen lapsi voi osallistua itsenäisesti tanssitunneille. 
Vinha tarjoaa tanssia ikätasoisesti lapsiryhmissä 3–6-vuotiaille.  
Opetuksessa tuemme lapsen omaa luontaista liikkumista ja luovuutta  
sekä kannustamme omaan tanssi-ilmaisuun oppilaan ikä ja taitotaso  
huomioiden. Opetuksessa on läsnä kokemuksellisuus ja tanssin ilo.

Tanssin varhaiskasvatuksessa kertyneet taidot luovat hyvän pohjan 
varsinaisiin tanssiopintoihin, jotka alkavat 7-vuotiaana. 

Alle  
   koulu- 
ikäiset
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vuotiaiden  

opinnot



Tanssilajit
Lajiopinnot käynnistyvät 9-vuotiaana, jolloin oppiaineeksi  
voi valita baletin, hip hopin, jazztanssin, nykytanssin tai  
jonkin näiden lajien yhdistelmän. Valitsemalla useamman  
tanssin viikkotunnin, oppilas lähtee kerryttämään laajan  
oppimäärän opintokokonaisuutta. 

Baletti 
Baletti on näyttämötanssin lajeista ensimmäinen ja sen liikekieli kehittää 
vartalonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Balettitunnilla harjoitellaan baletin 
tanssitekniikkaan pohjautuvia askel-, hyppy- ja tanssisarjoja, baletin liike-
sanastoa ja improvisaatiota ikä- ja taitotaso huomioiden. Perinteisiä baletin 
tekniikan vaatimuksia keholle sovelletaan kunkin oppilaan kehoa kunni-
oittaen ja kehoystävällisyys huomioiden. Kärkitossuharjoittelu edellyttää 
vähintään 12 vuoden ikää, tarvittavia fyysisiä edellytyksiä ja vähintään kahta 
baletin viikkotuntia.

Hip hop 
Hip hop on menevä ja monipuolinen tanssilaji. Tanssilaji on osa maailman-
laajuista hip hop -kulttuuria, joka kehittyy ja muuttuu ajassa. Tunneilla ope-
tellaan lajille ominaisia liikkeitä ja niiden variaatioita sekä kehon monipuo-
lista käyttöä hyödyntäen esimerkiksi lajille tyypillistä isolaatiota. Opetuksen 
painopisteet voivat vaihdella opettajasta riippuen eri hip hopin suuntauksien 
välillä, joita ovat esimerkiksi Old School, New Style ja Freestyle.

Jazztanssi 
Jazztanssi on rytmikäs ja energinen tanssilaji. Tanssilajin sisällä on useita 
eri tekniikoita, joista kenties tunnetuimmat ovat Mattox- ja Luigi-teknii-
kat. Jazztanssiin kuuluu olennaisesti dynamiikan vaihtelut, koordinaation 
harjoittaminen ja kehon monipuolinen käyttö. Tunneilla harjoitellaan muun 
muassa tanssilajille ominaisia piruetti- ja askelsarjoja. Jazztanssi on ajassa 
elävä ja kehittyvä tanssin muoto. 

Nykytanssi
Länsimaisen nykytanssin ihanteena on ollut yksilöllisyys, tekemisen tapojen 
moninaisuus ja henkilökohtaisen identiteetin ilmaisu. Nykypäivänä nyky-
tanssi käsitetään osana moninaista nykytaiteen kenttää, jossa taidemuodot, 
tanssilajit ja identiteetit hakevat jatkuvasti uusia muotojaan. Opetuksen 
painopisteinä voivat olla opettajasta riippuen esimerkiksi improvisaatio, 
erilaiset kehotekniikat tai modernin tanssin suuntaukset.

Täydentävien opintojen  
jaksot ovat TOP-jaksoja!

Varsinaisten tanssiopintojen ohella Vinhan oppilaat voivat täydentää ja 
syventää opintojaan TOP-jaksoilla. Lukuvuosikohtaiset jaksot julkaistaan 
lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ja niitä on tarjolla eri-ikäisille. 
Jaksoille ilmoittaudutaan lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

TOP-jaksojen laajuudet ja toteutustavat vaihtelevat koko lukuvuoden 
mittaisista viikoittain kokoontuvista ryhmistä lyhytkestoisempiin kurs-
seihin. TOP-jaksoina Vinhassa ovat toimineet muun muassa perhesirkus- 
ja tanssiakrobatiatunnit, omien tanssien työpajat, esitysryhmätoiminta, 
erilaiset katu- ja klubitanssien intensiivikurssit sekä teatteriproduktion 
tanssiryhmätoiminta. Lukuvuoden 2021-2022 täydentävien opintojen 
jaksoihin pääsee tutustumaan opiston nettisivuilta (vinha.net).
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Ota yhteyttä:   
toimisto@vinha.net 

puhelin 040 588 9847

Karkkila
Nyhkälän koulu

Huhdintie 13
03600 Karkkila

Vihdin kirkonkylä
Taidetalo Siirilä
Niuhalanraitti 16

03400 Vihti

Nummela
Kuoppanummen koulun tanssisali

Kuoppanummentie 18
03100 Nummela

Lohja
Toimipiste avataan syksyllä 2021

Karnaistenkatu 40 A
08100 Lohja
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Ilmoittaudu:  
vinha.net

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen  
12.–25.4.2021

UUSI  
    TOIMI- 

PISTE!

Kysy, 
Sara vastaa!


