Ilmoittautumisohjeet lukuvuodelle 2022-2023
Hei,
Jatkavien oppilaiden jatkoilmoittautuminen tapahtuu Eepoksessa 30.4. mennessä. Opettajat
kirjaavat tuntisuositukset omille oppilailleen seuraavalle lukuvuodelle viimeistään 24.4.
mennessä. Tuntivalinnat tulee joko vahvistaa tai tehdä tilalle omia muutoksia.
Ilmoittautuminen uusille oppilaille aukeaa 1.5. jonka jälkeen vahvistamattomat ja vapaat
paikat ovat uusien oppilaiden varattavissa.
Tarvittaessa autamme ilmoittautumisessa ja vastaamme mielellämme kysymyksiin,
Aurinkoisin terveisin,
Saara, Varpu ja Sara toimistolta

Ohjeet jatkavien oppilaiden ilmoittaumiseen 21.-30.4.2022:
● Kirjaudu huoltajan / oppilaan tunnuksilla Eepokseen “Minulla on tunnukset” -kohdasta
www.vinha.eepos.fi
● Mikäli et muista salasanaa, toimi Eepoksen ohjeiden mukaan
● Mikäli et muista käyttäjätunnusta, ole yhteydessä opiston toimistoon
(toimisto@vinha.net)
● Valitse ylävalikosta “Lomakkeet”
● Valitse ilmoittautuva oppilas “Valitse oppilas” -otsikon alta
● Tarkista ja tallenna henkilötiedot
● Siirry uudelleen ilmoittautumaan ja valitse oppilas jolle haluat tehdä
jatkoilmoittautumisen kohdasta “Avaa ilmoittautumislomakkeet”
● Valitse jatkavan oppilaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023
● Uusia oppilaita samasta perheestä voi ilmoittaa samoilla tunnuksilla “Ilmoittaudu”
-painikkeen kautta, kun uusien oppilaiden ilmoittautuminen aukeaa
● Ilmoittautumisen onnistuttua, saat vahvistuksen sähköpostiisi.
Ohjeet uusien oppilaiden ilmoittautumiseen 1.5.-17.5.2022:
● Ilmoittaudu “Hakeudu oppilaaksi” -kohdasta www.vinha.eepos.fi
● Ilmoittautumisen onnistuttua, saat vahvistuksen sähköpostiisi
● Tanssiopisto vahvistaa ilmoittautumisen seuraavan kahden arkipäivän aikana, jonka
jälkeen saat sähköpostiin linkin, jonka kautta muodostat itsellesi Eepos-tunnuksen.
Omalla Eepos-tunnuksella voit seurata opintotietoja, päivittää henkilötietosi ja
jatkoilmoittautua

Lukujärjestys 2022-2023
Lukuvuoden 2022-2023 lukujärjestys löytyy opiston nettisivuilta. (
https://vinha.net/opetus/lukujarjestys/ ) Muutokset ovat mahdollisia. Opiston
ryhmäkokominimi on 6 oppilasta / ryhmä. Ryhmät on nimetty ja numeroitu aiempaan tapaan
toimipaikkakohtaisesti. Eepoksesta löytyvät tarkemmat ryhmien lisätiedot syntymävuosin
jaoteltuna.

7-8-vuotiaat: Tanssistarttiopinnot valmistavat lajiopintoihin
Vuonna 2014-2015 syntyneet ilmoittautuvat tanssistarttiopintoihin. Näiden opintojen aikana
lapsi saa kokemuksen ja ymmärrystä eri tanssilajien tanssimisesta, mikä antaa hänelle
valmiuksia valita itselleen 9-vuotiaana tanssilajin tai -lajit, jonka / joiden tunneilla hän jatkaa
tanssiopintoja. Tanssistartissa pääsee tutustumaan balettiin, hip hopiin, jazztanssiin ja
nykytanssiin.

9-vuotiaat: Tanssilajivalinta on ajankohtainen
Vuonna 2013 syntyneet siirtyvät syksyllä lajikohtaisiin opintoihin. Oppiaineeksi voi valita
baletin, hip hopin, jazztanssin, nykytanssin tai jonkin näiden lajien yhdistelmän. Valitsemalla
useamman tanssin viikkotunnin, oppilas lähtee kerryttämään laajan oppimäärän
opintokokonaisuutta.
Valinta yleisen ja laajan oppimäärän välillä tehdään noin 9-10-vuotiaana. Yleisen
oppimäärän oppilaalla on yksi tanssitunti viikossa. Laajassa oppimäärässä oppilaalla on
kaksi-kolme viikoittaista tanssituntia. Mikäli haluat lisätietoja oppimääristä ja omien opintojen
etenemisestä, ota yhteyttä opintoasioissa auttavaan Varpuun varpu@vinha.net, puh. 0400
244 916

7-12-vuotiaat: Suosittelemme kahta viikkotuntia, toinen lajitunti tai esitysryhmä
Suosittelemme 7-12-vuotiaille kahta tanssin viikkotuntia. Toinen viikkotunti voi olla toinen
lajitunti tai myös esitysryhmän tunti. Karkkilassa, Lohjalla ja Vihdin kirkonkylällä on tarjolla
esitysryhmä alakouluikäisille.
Esitysryhmässä tutustutaan esityksien kokoamiseen ja harjoitteluun. Esiintymistä
harjoitellaan niin tunneilla kuin opiston omissa esityksissä ja toimialueen tapahtumissa.
Mahdollisuuksien mukaan ryhmä voi osallistua myös kauempana järjestettäviin tanssi- ja
taidetapahtumiin. Esitysryhmän esityksissä painottuu nykytaide ja nykytanssi.

Lukukausimaksut
Lukukausimaksu määräytyy tanssitunnin pituuden sekä tuntien viikkotuntimäärän
perusteella.
Tunnin pituus
30 min.
45 min.
60 min.
75 min.
90 min.

Hinta (1 tanssikerta viikossa)
126 euroa
150 euroa
162 euroa
176 euroa
192 euroa

Täydentävien opintojen TOP-jaksot on hinnoiteltu erikseen jaksokohtaisesti ja Vinhassa
opintoja suorittaville oppilaille jaksot ovat edullisempia kuin muille.
Alennukset
Lukuvuonna 2022-2023 alennus kahden viikkotunnin yhteenlasketusta summasta on 5%.

Alennus kolmen viikkotunnin yhteenlasketusta summasta on 10%. Alennus neljän
viikkotunnin ja sen ylittävien tuntien yhteenlasketusta summasta on 15%.
Täydentävien opintojen TOP-jaksot eivät oikeuta viikkotuntialennuksiin.
Perhealennus toisesta perheenjäsenestä alkaen on 10 euroa / perheenjäsen.
Perhealennuksen saaminen on perheen vastuulla: tanssiopiston toiminnassa olevat
perheenjäsenet on ilmoitettava samoilla huoltajan tunnuksilla tai tarvittaessa ota yhteyttä
tanssiopiston toimistoon, toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47.

Vapaaoppilaspaikat
Tanssiopisto Vinhaan myönnetään tarvittaessa vapaaoppilaspaikkoja tai harrastustukea.
Hakijalla tulee olla oppilaspaikka ennen vapaaoppilaspaikan anomista. Vapaaoppilaspaikkaa
voi hakea 31.7. (syyslukukausi / koko lukuvuosi) tai 31.12. (kevätlukukausi) mennessä.
Vapaamuotoiset vapaaoppilashakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteella
saara@vinha.net tai paperisena osoitteeseen Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry.,
Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti. Paikoista päättää tanssiyhdistyksen hallitus.

Lukuvuosi ja loma-ajat
Lukuvuonna 2022 - 2023 tanssitunteja järjestetään 17 viikkona lukukaudessa (syksy / kevät).
Täydentävien opintojen TOP-tuntien kokoontumiskertojen määrä vaihtelee sisällön mukaan.
Syyslukukausi alkaa elokuussa viikolla 33, maanantaina 15.8. Kevätlukukausi alkaa
tammikuussa viikolla 2, maanantaina 9.1.
Lukuvuoden loma-ajat:
Syysloma viikolla 42 (17.-23.10.2022)
Talviloma viikolla 8 (20.-26.2.2023)
Pääsiäisloma (7.-10.4.2023)
Vappuaatto (30.4.2023)
Helatorstai (18.5.2023)

Täydentävien opintojen TOP-jaksot ja produktiot lukuvuonna 2022-2023
Ensi lukuvuoden täydentävien opintojen jaksot ja produktiot julkaistaan kesäkuun alussa.

