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TANSSIOPISTO VINHA
Tanssiopisto Vinha on Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinhan ylläpitämä, taiteen perusopetusta antava
oppilaitos. Syksyllä 2005 perustettu
yhdistys jatkaa karkkilalaisen päiväkoti
Karkin kannatusyhdistyksen tanssikoulun sekä Vihdin taidetanssin edistämisyhdistys Villit Lapset ry:n toimintaa.
Vuoden 2006 alusta alkaen Vinha on
vastannut tanssin perusopetuksesta luoteisella Uudellamaalla. Vinhan toimintakunnat ovat Karkkila, Lohja ja Vihti.
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, opetuksesta säädetään
taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998).
Tanssiopisto Vinhan opetus on järjestetty lain sekä Opetushallituksen antamien
opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Tanssinopetus on hyväksytty taiteen perusopetukseksi sekä Karkkilassa
että Vihdissä vuonna 1992 sekä NummiPusulassa syksyllä 2006. Nummi-Pusulan
toiminta siirtyi vuoden 2013 alusta osaksi Lohjan kaupunkia.
Opetussuunnitelman kirjoittamishetkellä viikoittaisia tanssitunteja
järjestetään Karkkilassa, Vihdin
kirkonkylällä, Nummelassa ja Pusulassa. Opiston pääpaikka on Karkkilassa,
jossa tanssinopetuksen käytössä on kaksi
tanssisalia, opettajien työskentelytila, puvusto ja varasto sekä toimisto. Opistolla
työskentelee vakituisina työntekijöinä
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rehtori ja yksi päätoiminen tanssinopettaja sekä määräaikaisina työntekijöinä
kuusi tuntiopettajaa ja siivooja. Opiston
koulusihteeri on Karkkilan kaupungin
palkkaama ja työskentelee Vinhan ohella myös Karkkilan kuvataidekoulun ja
Karkkilan musiikkikoulun koulusihteerinä.
Tanssiopiston lukuvuosi koostuu
syys- ja kevätlukukaudesta. Opetusta
järjestetään kumpanakin lukukautena 15
– 18 viikkona, lisäksi opetusta voidaan
järjestää kesä- ja tiiviskursseilla sekä
oppituntien ulkopuolella ylimääräisissä
harjoituksissa.
Tanssiopisto järjestää vuosittain
erilaisia tanssiesityksiä. Esiintyminen on tärkeä osa tanssinopetusta ja sitä
harjoitellaan erilaisissa esitystilanteissa
avoimista ovista, kirjastoesityksistä ja
vanhainkotivierailuista koko koulun
yhteisiin näytöksiin. Kaikille ryhmille
tarjotaan vähintään yksi esiintymismahdollisuus lukuvuoden aikana. Esiintymisen muotoa harkitaan ryhmän valmiuksien mukaan.
Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Vinhassa jo opiskelevilla oppilailla on etusija seuraavan
lukuvuoden ryhmiin kulloinkin ilmoitettavaa aikataulua noudattaen. Oppilaat
jaetaan ryhmiin heidän ikänsä ja taitotasonsa mukaisesti. Opetuksen ikäryhmät
ovat ohjeellisia ja niissä voidaan joustaa.
Ryhmiä muodostettaessa otetaan huomi-
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oon oppilaiden kehitystaso, kypsyys ja
ryhmän toimintamahdollisuudet. Joustavat siirtymiset ryhmien välillä ja ryhmien yhdistämiset ovat mahdollisia. Ryhmän minimikoko on kuusi oppilasta. Alle
kouluikäisillä ryhmä voi olla maksimissaan 14 oppilaan kokoinen, kouluikäisillä
ja aikuisilla ryhmän maksimikoko on 18.
Perustelluissa tapauksissa ryhmäkoko
voi jäädä alle minimin. Ryhmiä muodostettaessa on tärkeää, että mahdollisuus
yksilölliseen ohjaukseen säilyy.
Vinhassa voi opiskella tanssia taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaisesti. Lisäksi
opistossa annetaan alle kouluikäisille järjestettävää varhaisiän opetusta
sekä muuta kuin taiteen perusopetukseen luettavaa aikuisopetusta.
Tanssiharrastuksen voi aloittaa missä
iässä tahansa. Uudet oppilaat sijoitetaan
ryhmiin iän, taidon ja tanssiryhmien
koon mukaan. Muussa taiteen perusopetusta antavassa tanssikoulussa suoritetut tanssiopinnot hyväksytään osaksi
Vinhan opintoja. Vastaavasti Vinhan
tanssitunnit voidaan liittää osaksi tanssiopintoja muuallakin. Yleisen oppimäärän
oppilaiden opintoihin voidaan laskea
mukaan myös toisen taiteenalan opinnot
taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa.
Oppilaat maksavat oppilaspaikastaan lukukausimaksua, joka laskutetaan lukukauden alussa. Oppilas ei voi
aloittaa uutta lukukautta, mikäli edellinen lukukausimaksu on maksamatta.
Tanssiopistoon myönnetään tarvittaessa
ja erikseen anottaessa vapaaoppilaspaikkoja. Paikoista päättää tanssiyhdistyksen
hallitus. Vapaaoppilaalla tulee kuitenkin
6
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olla oppilaspaikka ennen vapaaoppilaspaikan anomista.
Tanssiopiston toiminnasta tiedotetaan opiston nettisivuilla (vinha.net),
opetuspisteiden ilmoitustauluilla, lukukauden alussa kotiin postitettavilla
tiedotteilla, kuukausittain sähköisesti
ilmestyvällä uutiskirjeellä sekä tanssitunneilla jaettavilla oppilastiedotteilla.
Kuukausitiedotteissa kannustetaan oppilaita myös seuraamaan tanssin kenttää
koulun toiminnan ulkopuolella kuukauden tanssivinkin ja -linkin muodossa.
Tanssiopisto toimii tiiviissä yhteistyössä perheiden, alueensa kuntien,
muiden taidekoulujen, koulujen, päivähoidon, yritysten ja yhteisöjen kanssa
muun muassa erilaisten esityshankkeiden, tapahtumien, opetus- ja kurssitoiminnan sekä projektien muodossa.
Viikoittaista opetusyhteistyötä tehdään
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tanssitan vauvaa -ryhmien sekä koulujen
kerhotoiminnan kanssa. Lisäksi Vinha
järjestää yhteistyössä Karkkilan lukion
kanssa tanssidiplomikurssien opetusta
joka toinen lukuvuosi.
Tanssiopisto seuraa aktiivisesti tanssitaiteen valtakunnallista kehitystä ja on
Suomen Tanssioppilaitosten liiton sekä
DaCi Finland ry:n jäsen.
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Vinha tanssipolku kuljettaa tanssijat halki
tanssilajien, esitysten,
tanssituntien ja erilaisten projektien. Maisemat
vaihtuvat ja koko matka on mielenkiintoinen
kokemus. Joillekin näköalapaikoille voi jäädä
hetkeksi ihmettelemään ja
vastaavasti joskus matkaa
voi edetä nopeasti harppoen. Polun risteytyessä
jokainen voi valita oman
reittinsä ja mukaan matkalle pääsee monestakin
paikasta. Päätepiste voi
olla eri reiteillä hyvinkin erilainen tai sellaista
tarvitse olla ollenkaan.
Jokaisen matka on siis eri
mittainen, eri näköinen ja
ihan omanlaisensa juttu.

Vinha tanssipolku:
Tanssiopintojen rakenne
Tanssiharrastuksen voi Vinhassa aloittaa
1–2-vuotiaana aikuisten ja lasten yhteisessä taaperotanssiryhmässä, 3–6-vuotiaiden ryhmät on nimetty lastentanssiryhmiksi ja niissä tanssitaan ilman
vanhempaa. Varsinaiset tanssin perusopetusopinnot alkavat noin 7-vuotiaana
ja ne jakautuvat yleiseen ja laajaan
oppimäärään. Kummankin oppimäärän opinnot voi aloittaa kahden vuoden
mittaisella taidetanssin perusteet -kokonaisuudella, joka antaa lähtökohdat sekä
nykytanssin että baletin opintoihin.
Taidetanssin perusteiden jälkeen, noin
9-vuotiaana oppilas valitsee oppiaineekseen nykytanssin ja/tai baletin. Yli
10-vuotiailla on mahdollista valita
nykytanssin, baletin, jazztanssin ja katutanssien (lukujärjestyksessä nimellä
street) tunteja. Tanssivalinnat vaikuttavat
siihen, suorittaako oppilas yleistä vai laajaa oppimäärää. Yleistä oppimäärää
suorittavat automaattisesti ne, jotka
käyvät tunneilla yhden kerran viikossa
tai jotka eivät osallistu nykytanssin tai
baletin opetukseen. Laajaa oppimäärää
suorittavat ne, joilla on vähintään kaksi
viikkotuntia, joista ainakin toinen on
nykytanssin tai baletin tunti. Nykytanssista tai baletista tulee tällöin oppilaan
pääaine. Valinnan eri oppimäärien välillä
voi tehdä myös myöhemmin. Laajasta
oppimäärästä voi koska tahansa vaihtaa
yleiseen oppimäärään.

8
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Opintojen arvioinnin tehtävänä on
tukea oppilaan edistymistä. Arviointi on
kannustavaa ja rohkaisevaa, ja se ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden
asettamiseen. Arvioinnissa keskitytään
varsinaisten tanssiteknisten ja -ilmaisullisten asioiden ohella muun muassa
oppilaan läsnäoloon, aktiivisuuteen ja
keskittymiseen tuntitilanteessa, omaaloitteisuuteen, kykyyn toimia ryhmässä
sekä kykyyn vastaanottaa palautetta ja
hyödyntää sitä omassa tanssimisessaan.
Suullinen arviointi rakentuu opettajan
ja oppilaan väliselle vuorovaikutukselle
ja keskittyy opetustilanteisiin. Mahdollisuuksien mukaan ryhmää kannustetaan
antamaan palautetta myös toisilleen.
Kirjallinen arviointi ja oppilaan itsearviointi keskittyvät oppimisvihkon ympärille. Oppimisvihko on käytössä koko
tanssiopintojen ajan ja sitä täytetään
yksin, opettajan kanssa sekä avoimissa
ovissa vanhempien kanssa tanssiopintojen edetessä.
Kaikissa tanssiopinnoissa iästä ja lajista
riippumatta keskeisessä asemassa ovat
tekemisen ilo ja myönteinen asenne
vastuuntuntoisen ja pitkäjänteisen
opiskelun ohella. Opetuksessa korostetaan ryhmässä työskentelyn merkitystä, mutta jokaisen oppilaan kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan. Opetuksen pohjalla on
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Vinhassa painotetaan luovuuden ja kokemuksellisuuden merkitystä. Opistossa tanssitaan yhdessä: yhteistyötä tehdään
koulun sisällä eri ikäisten oppilaiden,
opetusryhmien ja opettajien kesken.

Varhaisiän opinnot
X Taaperotanssi
X Lastentanssi
X Pikkujätkät ja jätkät

Yleinen oppimäär

Laaja oppimäärä

(9-vuotiaasta lähtie
n pääaineena nykyta
nssi tai
baletti, sivu- ja valin
naisaineita, tanssitun
teja
kahdesta viikkotunni
sta ylöspäin)
X Taidetanssin perust
eet I & II
X Nykytanssi I–V
X Baletti I–V
X Jazztanssi (alkeet,
perus, jatko)
X Katutanssit (alkee
t, perus, jatko)
X Esitysryhmä
X Työpajat ja leirit

ä

(ei nykytanssin
tai baletin opin
toja tai yksi ta
viikoittain)
nssitunti
X Taidetanssin
perusteet I &
II
X Nykytanssi I–
V
X Baletti I–V
X Jazztanssi (a
lkeet, perus, ja
tko)
X Katutanssit
(alkeet, perus,
jatko)
X Esitysryhmä
X Työpajat ja le
irit

Aikuisten opinnot
X Nykytanssi
X Baletti
X Jazztanssi
X Katutanssit
X Kehonhuolto
X Työpajat, eri tanssilajeihin tutustuminen

10
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Yleinen oppimäärä
Yleisen oppimäärän oppilaat voivat edetä
opinnoissaan yhdellä viikkotunnilla,
mutta voivat halutessaan myös valita
useamman viikkotunnin. Yleinen oppimäärä koostuu opintokokonaisuuksista (1 opintokokonaisuus = 1 tanssitunti
viikossa yhden lukuvuoden ajan tai
vastaavat opinnot työpaja- ja leiritoiminnassa). Opintokokonaisuuksia voi
suorittaa saman tanssilajin sisällä edeten
esimerkiksi nykytanssissa tasolta toiselle

tai kokeillen eri tanssilajeja. Suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta oppilas
saa opinnoistaan yleisen oppimäärän
päättötodistuksen. Mikäli oppilas jatkaa
opintojaan 10 opintokokonaisuuden täytyttyä, todistus voidaan kirjoittaa opintojen päättyessä niin, että todistukseen
kirjataan kaikki oppilaan opintosuoritukset. Yleistä oppimäärää edeltäneet lastentanssiopinnot voidaan liittää yhdeksi
opintokokonaisuudeksi.

Tanssiopisto Vinhassa voi
suorittaa seuraavat
opintokokonaisuudet :
(saman opintokokonaisuuden voi suorittaa
useaan kertaan)
X Taidetanssin perusteet I, 34 tuntia
X Taidetanssin perusteet II, 34–48 tuntia
X Nykytanssi IA, 48 tuntia
X Nykytanssi IB, 48 tuntia
X Nykytanssi IIA, 48 tuntia
X Nykytanssi IIB, 48 tuntia
X Nykytanssi IIIA, 48–60 tuntia
X Nykytanssi IIIB, 48–60 tuntia
X Nykytanssi IVA, 60–72 tuntia
X Nykytanssi IVB, 60–72 tuntia
X Nykytanssi VA, 60–72 tuntia
X Nykytanssi VB, 60–72 tuntia
X Nykytanssi, aikuisten ryhmä, 60 tuntia

«

kokonaisvaltainen oppimiskäsitys,
jonka mukaisesti oppilasta lähestytään
fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena
kokonaisuutena ja tuetaan oppimista eri
oppimistyylejä ja aisteja hyödyntäen.
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«
X Baletti IA, 48 tuntia
X Baletti IB, 48 tuntia
X Baletti IIA, 48 tuntia
X Baletti IIB, 48 tuntia
X Baletti IIIA, 48–60 tuntia
X Baletti IIIB, 48–60 tuntia
X Baletti IVA, 60–72 tuntia
X Baletti IVB, 60–72 tuntia
X Baletti VA, 60–72 tuntia
X Baletti VB, 60–72 tuntia
X Baletti, repertuaari, vähintään 34 tuntia
X Aikuisbaletti, 60 tuntia
X Karakteritanssi, vähintään 20 tuntia
X Jazztanssi, alkeet, 48 tuntia
X Jazztanssi, perustaso, 48 tuntia
X Jazztanssi, jatkotaso, 60 tuntia
X Katutanssit, alkeet, 48 tuntia
X Katutanssit, perustaso, 48 tuntia
X Katutanssit, jatkotaso, 48 tuntia
X Esiintymistoiminta, vähintään 48 tuntia
X Taiteidenvälisyys, vähintään 20 tuntia
X Eri tanssinlajeihin tutustuminen, vähintään 20 tuntia
X Tanssitieto, vähintään 20 tuntia
X Kehonhuolto, vähintään 48 tuntia

Yleisen oppimäärän opinnoissa painotetaan taiteidenvälisyyttä. Muussa
taidekoulussa suoritetut taiteen perusopetuksen opinnot voidaan lukea osaksi
yleisen oppimäärän opintoja. Lisäksi
yleisessä oppimäärässä voidaan järjestää
eri taiteenalojen yhteisiä opintokokonaisuuksia. Alle kouluikäisenä tanssitut varhaisiän opinnot voidaan laskea
yhdeksi opintokokonaisuudeksi osaksi
yleisen oppimäärän opintoja, mikäli
12
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oppilas on osallistunut vähintään yhden
lukuvuoden ajan lastentanssin ryhmään.

Päättötodistus sisältää
seuraavat asiat:
X koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
X taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus
annetaan
X oppilaan nimi ja syntymäaika
X opiskeluaika vuosina
X oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja
oppilaan saama opetuksen tuntimäärä niissä
X opiston rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen
leima
X lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (laki
taiteen perusopetuksesta 633/1998)
X päivämäärä kunnan opetussuunnitelman
hyväksymisestä
X maininta siitä, että taiteen perusopetuksen
yleinen oppimäärä koostuu vähintään
kymmenestä opintokokonaisuudesta
X maininta siitä, että koulutus on toteutettu
Opetushallituksen vahvistamien taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan vähintään kymmenen opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat
opinnot merkitään päättötodistukseen.
Oppilaalle voidaan erikseen pyydettäessä
antaa todistus myös yksittäisistä opintokokonaisuuksista.
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Laaja oppimäärä
Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista.
Perusopintonsa 7-8-vuotiaana aloittava
oppilas tutustuu aluksi sekä nykytanssin että baletin tekniikkaan taidetanssin
perusteissa ja valitsee 9-vuotiaana niistä
toisen pääaineekseen. Yli 9-vuotiaana
opintonsa aloittava oppilas valitsee heti
pääaineekseen joko nykytanssin tai baletin.
Alle 10-vuotiailla oppilailla laajan oppimäärän suorittamiseen riittää yksi viikoittainen tanssitunti, mutta sitä vanhemmat oppilaat osallistuvat vähintään
kahdelle viikkotunnille suorittaakseen
laajaa oppimäärää. Viikkotunneista ainakin toisen tulee olla pääaineen tunti.
Oppilaan osallistuessa sekä nykytanssin
että baletin opetukseen pääaineen valinta tehdään viimeistään perusopintojen
päättyessä; pääainetta voi kuitenkin
vaihtaa opintojen keskellä. Pääaineen
opetuksen lisäksi yli 7-vuotias oppilas
voi osallistua esitysryhmään sekä työpaja- ja leiritoimintaan, jolloin nämä
lasketaan opintojen valinnaisaineiksi. Yli
10-vuotiaana valinnaisaineeksi voi valita
myös katu- tai jazztanssin.
Perusopinnot on suoritettu opintojen laskennallisen tuntimäärän (540 oppituntia)
täyttyessä ja/tai oppilaan taitotason ollessa riittävä syventäviä opintoja varten.
Perusopinnot on suoritettu yleensä noin
13-vuotiaana, mutta varsinaista ikärajaa
ei laajan oppimäärän suorittamiseen ole
14
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määritelty. Oppilaan päättäessä tanssin
laajan oppimäärän perusopinnot hänen
pääaineensa yksi tanssitunti arvioidaan.
Tunnin arvioi tuntia opettavan opettajan
lisäksi kaksi muuta opettajaa. Arvioijat
kirjoittavat koosteen havainnoistaan,
jotka perustuvat koulun kokonaisvaltaiseen oppimiskäsitykseen ja kohdistuvat
esimerkiksi oppilaan tanssitekniikkaan,
ilmaisuun, keskittymiseen ja ryhmässä
toimimiseen. Tunnin opettaja kokoaa
arvioista koosteen, johon tulee mukaan
myös hänen oma näkemyksensä oppilaasta. Kirjallisista arvioista pyritään
luomaan kannustavia ja positiivisia
oppilaan kehi-tyskohtia unohtamatta.
Arviointikoosteesta annetaan kopio oppilaalle, opiston kansliaan sekä oppilaan
tanssivihon väliin. Myös oppilaan huoltajilla on mahdollisuus tulla seuraamaan
arvioitavaa tuntia.
Perusopintojaan päättävän oppilaan kanssa käydään arviointikeskustelu, johon
osallistuvat oppilaan lisäksi hänen huoltajansa sekä opettaja, jonka opettama
tanssitunti on arvioitu. Perusopintojen
lopussa käyvässä keskustelussa käydään
läpi arvioidun tanssitunnin palautetta,
laajan oppimäärän opintojen rakennetta
sekä suunnitellaan syventävien opintojen opintosuunnitelmaa.
Suoritettuaan laajan oppimäärän perusopinnot oppilas saa opinnoistaan perusopintojen päättötodistuksen ja hän voi
siirtyä syventäviin opintoihin.
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Laajan oppimäärän perusopintojen
päättötodistus
sisältää seuraavat asiat:
X koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
X opinnot, joista päättötodistus annetaan
X oppilaan nimi ja henkilötunnus
X opiskeluaika
X sanallinen arvio
X rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
X lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
X maininta siitä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
X maininta siitä, että tanssin laaja oppimäärä
sisältää perusopinnot ja syventävät opinnot

Syventävät opinnot suoritetaan yleensä noin 14–20-vuotiaana, mutta aina
enintään kuudessa vuodessa. Syventävissä opinnoissa oppilas valitsee pääai16
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neekseen joko nykytanssin tai baletin.
Suosituksena on, että oppilaalla on pääaineen opintoja vähintään kaksi kertaa
viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas suorit-

taa sivu- ja/tai valinnaisaineen opintoja.
Sivuaineeksi oppilas voi valita baletin tai
nykytanssin sekä valinnaisaineeksi karakteritanssin, jazztanssin, katutanssien,
esitysryhmän, kehonhuollon tai työpajamuotoisesti taiteidenvälisyyden, eri tanssinlajeihin tutustumisen tai tanssitiedon
opintoja. Oppilaan pääainetta tai muita
ainevalintoja voidaan muuttaa kiinnostuksen mukaan opintojen aikana.
Syventävien opintojen oppilaille määritellään opiston puolesta oma vastuuopettaja, joka toimii oppilaan opintojen
ohjaajana. Oppilas, hänen huoltajansa
sekä vastuuopettaja kokoontuvat tarpeen
mukaan 1–2 kertaa vuodessa arviointikeskusteluun, jossa keskustellaan yhdessä oppilaan opintojen etenemisestä sekä
laaditaan yhdessä suunnitelmaa jatkoa
varten.
Syventävien opintojen aikana oppilas
valmistaa erikseen arvioitavan päättötyön. Päättötyön voi suorittaa joko tanssijana soolona tai ryhmässä tai toimimalla koreografina. Mikäli oppilas valmistaa
itselleen soolokoreografian, hänen tulee
valita, arvioidaanko hänet tanssijana vai
koreografina. Päättötyön valmistamiseen
käytetään vähintään kolmekymmentä
tuntia, joka lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaistuntimäärään.
Erikseen sovittuna päättötyö voidaan
yhdistää myös oppilaan lukiodiplomin
opintoihin.
Päättötyön luonteesta riippuen oppilaalle
valitaan ohjaava opettaja, joka voi tarvittaessa olla myös joku muu kuin oppilaan
säännöllisten tanssituntien opettaja. Ohjaavan opettajan kanssa oppilas asettaa
päättötyölleen tavoitteet ja aikataulun.

Ohjaava opettaja voi toimia myös päättötyön koreografina.
Oppilas pitää päättötyönsä suorittamisesta päiväkirjaa. Päättötyön arvioinnin
jälkeen oppilas palauttaa koosteen päiväkirjastaan. Päättötyöhön liittyen oppilas
valmistaa myös lyhyen kirjallisen työn,
jossa hän pohtii omaa suhdettaan tanssiin.
Laajan oppimäärän syventävien opintojen lopuksi valmistetun päättötyön arvioi
vähintään kaksi tanssialan ammattilaista.
Lopulliset päättötyön arviointikriteerit
luodaan yhdessä oppilaan omien tavoitteiden kautta Vinhan yleistä arviointikriteeristöä mukaillen.
Myös oppilas itse arvioi päättötyönsä
suorituksen ennalta asetettujen arviointikriteerien mukaisesti. Suorituksen
jälkeen päättötyön arvioineet tanssialan
ammattilaiset, päättötyötä ohjannut
opettaja sekä oppilas kokoontuvat arviointikeskusteluun, jossa päättötyön
suoritus ja prosessi keskustellaan läpi
asetettujen tavoitteiden näkökulmasta.
Päättötyön arvosana muodostuu tanssialan ammattilaisten ja ohjaavan opettajan arviointien keskiarvona. Oppilaan
omaa arviointia ei oteta huomioon keskiarvoa laskettaessa.
Ohjaava opettaja kokoaa arvioinneista
lyhyen koosteen. Oppilaalle annetaan
erillinen todistus, josta käy ilmi päättötyön nimi ja luonne, suorituksen ajankohta ja paikka sekä arvioitsijoiden
nimet. Todistuksessa on mukana lyhyt
arviointikooste sekä arvosana (asteikolla
1-5). Todistukseen liitetään arviointikriteerit.
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Tanssiopisto Vinhan yleiset
päättötyön arviointikriteerit:
5 Erinomainen
Vaikuttava ja yhtenäinen kokonaisuus, joka on vahva sekä ilmaisullisesti että teknisesti. Lajitekninen taito ja tyyli ovat varmasti
ja kattavasti hallinnassa, ilmaisu on varmaa ja omakohtaista.
4 Kiitettävä
Vahva esitys, jossa tekninen ja ilmaisullinen puoli ovat tasapainossa keskenään ja esityksestä jää vahva tunnelma myös
yleisöön.
3 Hyvä
Lajitekninen taito ja tyyli ovat hyvin hallinnassa ja kokonaisilmaisu välittyy katsojalle. Esityksessä voi olla teknisiä tai ilmaisullisia puutteita, mutta se on hyvä ja sujuva kokonaisuus.
2 Tyydyttävä
Esityksen tekniset ja/tai ilmaisulliset puutteet vaikuttavat
kokonaisuuteen ja sen sujuvuuteen. Esityksestä saa kuitenkin
selkeän kokonaiskuvan.
1 Heikko
Keskittymätön ja katkeileva suoritus. Sekä teknisessä että
ilmaisullisessa osaamisessa on paljon kehittämisen varaa. Tanssija hallitsee lajiteknisen taidon ja tyylin osittain, ilmaisu kaipaa
lisää varmuutta ja työstämistä.
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Kokonaisarvosanan
arviontikriteerit:
5 Erinomainen
Oppilas on motivoitunut ja työskentelee vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti. Hän osaa toimia yksin ja ryhmässä.
Lajitekniset taidot ja tyylit ovat kattavasti hallinnassa. Oppilas
osaa soveltaa oppimiaan taitoja. Ilmaisu on vahvaa ja omakohtaista. Oppilaalla on hyvä ymmärrys taidoistaan ja tiedoistaan.
4 Kiitettävä
Asettuu erinomaisen ja hyvän välimaastoon, eli siinä on piirteitä
molemmista
3 Hyvä
Oppilas on aktiivinen ja motivoitunut tanssin harrastaja. Tanssitekniset ja ilmaisulliset taidot ovat hyvät. Oppilas työskentelee
keskittyneesti, ja hyvässä yhteistyössä opettajan ja muiden
oppilaiden kanssa.
2 Tyydyttävä
Oppilaan motivaatio ja keskittyminen ovat vaihtelevia. Hän
hallitsee lajitekniset taidot ja tyylit osittain. Osallistuu ryhmän
toimintaan.
1 Hyväksytty
Oppilas osallistuu opetukseen vaihtelevasti. Lajitekniset taidot
kaipaavat lisää työstämistä.
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Oppilas saa tanssin laajan oppimäärän
päättötodistuksen suoritettuaan syventävät opinnot. Syventävien opintojen
päättötodistukseen annetaan arvosana
(asteikolla 1–5) oppilaan tanssiopinnoista. Arvosanan ja sanallisen arvion
antamiseen osallistuvat kaikki opettajat,
arvion kokoajana toimii oppilaan
vastuuopettaja. Kokonaisarvosanan

antamisessa otetaan huomioon oppilaan koko tanssihistoria (ainakin siltä
osin kuin se on mahdollista). Syventävillä opinnoilla on kuitenkin painoarvo
suhteessa muihin opintoihin. Kokonaisarvosanaan vaikuttavat oppilaan motivaatio, aktiivisuus sekä edistyminen
suhteessa omiin tavoitteisiin ja muuhun
ryhmään.

Laajan oppimäärän
päättötodistus sisältää
seuraavat asiat:
X koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen
nimi
X opinnot, joista päättötodistus annetaan
X oppilaan nimi ja henkilötunnus
X opiskeluaika
X oppilaan päättötyö, sen arvosana ja suorituksen ajankohta
X sanallinen arvio sekä kokonaisarvosana
oppilaan opinnoista
X rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
X lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
X maininta siitä, että koulutus on toteutettu
Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
X maininta siitä, että tanssin laaja oppimäärä sisältää perusopinnot ja syventävät
opinnot
X arvosana-asteikko (1–5)

20

>– >>

>> –>

21

VARHAISIÄN TANSSIPOLKU
Tanssiharrastuksen voi Vinhassa aloittaa 1–2-vuotiaana aikuisten ja lasten
yhteisessä taaperotanssiryhmässä, jonka
toiminta perustuu pääosin parityöskentelyyn. Tunneilla tutustutaan myös
tanssin eri elementteihin ja tanssitunnin
rakenteeseen, mutta toiminnan pääpaino
on yhdessä tekemisessä.
Varsinaiset lastentanssitunnit aloitetaan
noin kolmen vuoden iässä. Tanssiharrastuksen voi aloittaa silloin, kun lapsi on
valmis jäämään tanssitunnille ilman
vanhempiaan. Ryhmät jaetaan pääsääntöisesti iän perusteella, mutta tanssin voi
aloittaa missä iässä tahansa. Käytännössä
ryhmät ovat usein yhdistelmäryhmiä
(esimerkiksi lastentanssi 1+2).
Lastentanssi 1: 3-vuotiaat
Lastentanssi 2: 4-vuotiaat
Lastentanssi 3: 5-vuotiaat
Lastentanssi 4: 6-vuotiaat

ron odottaminen ja ottaminen ovat myös
tärkeä osa ryhmässä toimimista.
Oma tanssi-ilmaisu on keskeisessä asemassa kaikilla lastentanssitunneilla. Opetuksessa tuetaan lapsen omaa luontaista
liikkumista ja luovuutta oppilaan ikä- ja
taitotaso huomioon ottaen. Tunneilla
hyödynnetään erilaisia dynamiikkoja ja
vastakohtia, joiden kautta lapsi tutustuu
erilaisiin liikkumistapoihin, omaan kehoonsa, tilaan, aikaan ja voimaan.
Lastentanssiopetuksessa keskitytään
iästä riippumatta ryhmässä toimimiseen,
kehonhahmotukseen sekä tutustutaan
myös tilan ja musiikin eri elementteihin.
Eri vuosina opeteltuja tietoja ja taitoja
syvennetään, ja opetuksessa hyödynnetään myös aiemmin opittua.

Pojille voidaan kysynnän mukaan järjestää myös omia ryhmiä. Poikien opetus
perustuu samoille periaatteille kuin muukin varhaisiän opetus.

Esiintyminen on osa lastentanssin opetusta. Muiden opiston ryhmien mukaisesti esiintymistä harjoitellaan pienemmistä tuntien sisällä tapahtuvista
esityksistä suurempiin näytöksiin. Kaikissa esiintymistilanteissa korostetaan
kokemusta.

Lastentanssitunneilla lapsi itsenäistyy
toimimaan ryhmässä ilman huoltajiaan.
Ryhmässä toimiminen on keskeisessä
asemassa kaikissa lastentanssiryhmissä.
Tunneilla harjoitellaan myös tanssitunnin toimintatapoja ja -sääntöjä; toisto ja
rutiinit ovat merkittävässä osassa turvallisen ilmapiirin luomisessa. Oman vuo-

Tanssitunneilla voidaan käyttää opetuksen tukena erilaisia välineitä opettajan
oman harkinnan, mieltymysten sekä
mahdollisuuksien mukaan. Vinhan varastosta löytyy huiveja, palloja, vanteita,
tekokukkia, höyheniä, sankoja, hernepusseja, taskulamppuja , rytmisoittimia
ja patjoja.
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Taaperotanssiryhmä:
X yhdessä tekeminen: vierekkäin, sylikkäin,
päällä, alla, piilossa, takana
X oman kehon hahmottaminen
X iso ja pieni liike, korkea ja matala, nopea ja hidas
X erilaisia liikkumistapoja: kävely, kipitys, juoksu,
pysähdys, hyppy, pyöriminen, tasapaino
X rutiinien merkitys

Lastentanssi I:
X ryhmässä toimiminen, minä ja muut
X kehonhahmotus, kehonosat
X tilanhahmotuksessa yleinen tila, piiri ja jono

Lastentanssi II:
X kehonhahmotuksessa keskiviivan ylityksiä, kehonosien nimeäminen
X liikkumisen ja pysähdyksen ero
X tilanhahmotuksessa oman tilan ja yhteisen tilan
hahmotus, liikkumista seinästä seinään ja eri reiteillä
X voiman ääripäät: kevyt ja painava
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TAIDETANSSIN PERUSTEIDEN POLKU
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Taidetanssin perusteet on kaksivuotinen
opintokokonaisuus, jonka aikana lapsi
aloittaa varsinaiset tanssiopintonsa. Taidetanssin perusteet voivat olla osa sekä
yleisen että laajan oppimäärän opintoja.
Oppiaine on tarkoitettu 7–8-vuotiaille
lapsille. Ryhmät jaetaan mahdollisuuksien mukaan iän perusteella. Käytännössä
ryhmät ovat usein yhdistelmäryhmiä
(taidetanssi 1+2), jolloin ryhmässä keskitytään koko kaksivuotisen opintokokonaisuuden sisältöihin ja tavoitteisiin.
Taidetanssi I: 7-vuotiaat
Taidetanssi II: 8-vuotiaat

Lastentanssi III:
X yksityiskohtaisempi kehonosien nimeäminen
X tilan hahmotuksessa myös diagonaali
X parityöskentely
X jännittynyt ja rentoutunut keho

Lastentanssi IV:
X lastentanssissa opittujen asioiden
kokoaminen, tarkentaminen ja nimeäminen
X tilankäytön eri muodot
X erilaiset muodot: terävä, pyöreä, ojennettu, koukistettu, taivutus, kierto
X pari- ja ryhmätyöskentely
X tanssisommitelmat ja hyppy-yhdistelmät
X musiikin rakenteen hahmottaminen
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Taidetanssin perusteiden opetuksessa
korostuvat kehontuntemuksen yksityiskohdat, tanssitermien käyttö, musiikin
kuuntelu ja tilanhahmotuksen erilaiset
muodot. Taidetanssin perusteiden tunneilla otetaan käyttöön tanssitermit ja
-käsitteet mielikuvaharjoituksia kuitenkaan unohtamatta. Opintokokonaisuus
luo pohjan minkä tahansa tanssilajin
harrastamiselle ja tavoitteena on, että
oppilas osaa valita sen jälkeen tanssilajikseen baletin tai nykytanssin.

Taidetanssin perusteissa tuntien toteuttamiselle luodaan selkeä rakenne.
Tanssitunnin rakenteen sekä toistuvien
rutiinien myötä oppilas oppii ymmärtämään toiston merkityksen uuden taidon
harjoittelussa.
Esiintyminen on tärkeä osa taidetanssin
perusteiden opetusta. Muiden opiston
ryhmien mukaisesti esiintymistä harjoitellaan pienemmistä tuntien sisällä
tapahtuvista esityksistä suurempiin
näytöksiin. Kaikissa esiintymistilanteissa
korostetaan kokemusta.
Tanssitunneilla voidaan käyttää opetuksen tukena erilaisia välineitä opettajan
oman harkinnan, mieltymysten sekä
mahdollisuuksien mukaan. Vinhan varastosta löytyy huiveja, palloja, vanteita,
tekokukkia, höyheniä, sankoja, hernepusseja, taskulamppuja, rytmisoittimia ja
patjoja.

Oma tanssi-ilmaisu on merkittävässä
osassa jokaisella tanssitunnilla, ja opetuksessa tuetaan oppilaan omaa luontaista liikkumista ja luovuutta. Tunneilla
tehdään erilaisia liikekokeiluja ja tanssiharjoituksia, joilla pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaista kehon ilmaisua.
Tanssiharjoituksia tehdään myös pareittain sekä erikokoisissa ryhmissä.
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NYKYTANSSIN POLKU
Taidet

anssin

polku

Taidetanssi I:
X tanssitermien käyttöönotto
X tilankäytön eri mahdollisuudet:
piiri, jono, rivi, oma ja yhteinen tila,
suunnat, korkeustasot, diagonaali ja avorivit
erilaiset hypyt ja askellukset tilassa

Taidetanssi II:
X baletin ja nykytanssin erojen ja yhtäläisyyksien
hahmottaminen
X tanssitunnin rakenteen selkiyttäminen

26
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Nykytanssilla tarkoitetaan taidetanssin
suuntausta, jonka juuret ovat modernissa
ja vapaassa tanssissa. Nykytanssilla ei
ole olemassa yhtä yhtenäistä tekniikkaa
ja siksi opetuksen painopisteinä voivat
olla opettajan omasta koulutuksesta ja
tanssikäsityksestä riippuen esimerkiksi
improvisaatio, erilaiset kehotekniikat tai
modernin tanssin suuntaukset. Oppilaan
oman luonnollisen liikkumistavan löytyminen ja improvisaatio kulkevat kuitenkin mukana kaikessa Vinhan nykytanssiopetuksessa. Myös ikätason mukainen
tanssitietous kuuluu nykytanssin opetukseen. Opetussuunnitelman sisällöt ja
tavoitteet on rakennettu Rudolf Labanin
liike-elementtien (tila, aika, voima, virtaus) pohjalle.
Vinhassa nykytanssin opetukseen voi
osallistua 9-vuotiaasta alkaen. Nykytanssiryhmät jaetaan pääsääntöisesti
iän mukaan. Mahdollisuuksien mukaan
pyritään järjestämään myös tasoryhmiä,
mutta tanssiharrastuksen voi aloittaa
missä iässä tahansa. Periaatteessa kukin
nykytanssin taso kestää kaksi vuotta
(nykytanssi IA on tarkoitettu 9-vuotiaille ja nykytanssi IB 10-vuotiaille), mutta
lukujärjestyksessä käytetään ainoastaan
numeroita I–V ryhmän nimenä. Käytännössä ryhmät ovat usein yhdistelmäryhmiä (esimerkiksi II+III).
Nykytanssi I: 9–10-vuotiaat
Nykytanssi II: 11–12-vuotiaat
Nykytanssi III: 13–14-vuotiaat
Nykytanssi IV: 15–16-vuotiaat

Nykytanssi V: yli 17-vuotiaat
Nykytanssi, aikuiset
Nykytanssia voi Vinhassa opiskella sekä
laajan oppimäärän pää- tai sivuaineena
että yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksina. Laajan oppimäärän pääaineopiskelijoille pyritään turvaamaan
ainakin kahden viikkotunnin harrastusmahdollisuus, mutta tarpeen tullen
opetusta järjestetään myös muualla kuin
oppilaan vakituisessa opetuspisteessä.
Lisäksi laajan oppimäärän syventäviä
opintoja opiskeleville nykytanssioppilaille järjestetään kurssimuotoista opetusta.
Nykytanssi I -ryhmässä oppilas siirtyy
taidetanssin perusteiden jälkeen varsinaiseen lajikohtaiseen tanssinopetukseen. Toiminnan pääpaino on ryhmässä
toimimisessa. Opintokokonaisuuden
aikana opetellaan yhteisiä pelisääntöjä
ja toisten työskentelyn kunnioittamista sekä tutustutaan juuri nykytanssille
ominaiseen liikemateriaaliin. Labanin
liike-elementeistä nykytanssi 1 –ryhmässä korostuu tila. Tanssitunneilla tutustutaan tilankäytön eri mahdollisuuksiin ja
opetellaan suuntia, korkeustasoja, muodostelmia.
Nykytanssi II -ryhmässä toiminnan
pääpaino on uusien taitojen oppimisessa.
Opintokokonaisuuden aikana opetellaan
paljon uutta liikemateriaalia ja tanssiteknisiä taitoja. Ryhmässä toimiminen
ja oma tanssi-ilmaisu ovat silti edelleen
merkittävässä roolissa. Labanin liike-
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elementeistä korostuu aika. Tunneilla
tutustutaan ajankäytön eri mahdollisuuksiin ja harjoitellaan aktiivista musiikin kuuntelua. Myös erilaiset kompositioharjoitukset ovat osa nykytanssi
II -ryhmien toimintaa. Oppilaat voivat
yksin, pareittain ja eri kokoisissa ryhmissä jäsentää pieniä tanssikokonaisuuksia,
joissa painottuvat tilan- ja ajankäytön
erilaiset vaihtoehdot. Kompositioharjoituksia voi käyttää myös osana esityksen
valmistamista.
Nykytanssi III -ryhmässä kerrataan
ja syvennetään kaikkea aiempaa opittua.
Keskeisenä teemana on sekä vaikeusasteen että suorituspuhtauden lisääminen.
Tanssi-ilmaisuun etsitään lisää sävyjä
tutustumalla liikelaatuihin. Tärkeänä
tanssiteknisenä asiana keskitytään selkärangan liikkuvuuteen ja sen käyttöön
nykytanssille tyypillisen tapaan pyöristäen ja taivuttaen. Labanin liike-elementeistä nykytanssi III -ryhmissä korostuu
voima. Voimankäytön eri mahdollisuuksiin tutustutaan myös parityöskentelyn
ja yksinkertaisten nosto- ja painonsiirtoharjoitusten avulla. Mahdollisuuksien
mukaan tehdään yhteistyötä joko toisen
Vinhan ryhmän tai jonkin ulkopuolisen
tahon kanssa.
Nykytanssi IV -ryhmässä jatketaan
edelleen opitun tiedon syventämistä
ja lisätään vaikeusastetta. Tanssisarjat
monimutkaistuvat ja pitenevät, ja tanssimiseen lisätään laadullisia elementtejä.
Opetuksessa hyödynnetään kompositioharjoituksia, joiden myötä opetellaan hahmottamaan sekä koreografista
prosessia että esityksen eri osa-alueita.
Opintokokonaisuuden aikana oppilas saa
kokemuksen sekä koreografina toimimi28
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sesta että yksin esiintymisestä. Labanin
liike-elementeistä nykytanssi IV -ryhmissä korostuu virtaus.
Nykytanssi V -ryhmässä kerätään yhteen, kerrataan ja syvennetään aiemmin
opittua. Liikkeiden suorituspuhtautta
hiotaan ja vaikeusastetta lisätään. Tavoitteena on tunnistaa erilaisten liikelaatujen
ja painovoiman merkitys liikkumisessa
sekä hyödyntää monipuolisesti tilaa,
aikaa, voimaa ja virtausta liikkeessä.
Opetuksessa keskitytään myös oman
tanssikäsityksen pohtimiseen. Tavoitteena on, että oppilaalla on käsitys nykytanssin historiasta ja nykytilanteesta,
ja hän seuraa tanssinkentän tapahtumia
aktiivisesti.

ja liikkua kulloisenkin teeman mukaan.
Improvisaatioharjoituksia voidaan tehdä
yksin, pareittain ja ryhmässä. Nykytanssi
IV -tasolta alkaen opetukseen lisätään
myös kontakti-improvisaation elementtejä.

Aikuisille järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan oma nykytanssiryhmä,
jossa edetään ryhmän ikä- ja taitotason mukaisesti. Aikuisilla on kuitenkin
mahdollisuus osallistua myös muihin
nykytanssiryhmiin. Käytännössä aikaisemmin tanssineet aikuiset osallistuvat esimerkiksi nykytanssi V -ryhmän
opetukseen.

Erilaiset kompositio- ja esitysharjoitukset ovat osa nykytanssin opetusta.
Muiden opiston ryhmien mukaisesti
esiintymistä harjoitellaan pienemmistä
tuntien sisällä tapahtuvista esityksistä
suurempiin näytöksiin. Kaikissa esiintymistilanteissa korostetaan kokemusta.
Perinteisten esiintymistilojen lisäksi
ryhmille järjestetään esiintymismahdollisuuksia mahdollisimman erilaisissa
tiloissa ja tilanteissa, samalla opetellaan
ottamaan vastuuta ja toimimaan itsenäisesti esiintymistilanteessa. Nykytanssi IV
-tasolta alkaen pyritään harjoittelemaan
myös yksin esiintymistä. Yksin esitetty
tanssi voi olla osa isompaa, koko ryhmän
yhteistä kokonaisuutta tai vaikka tanssitunnin puitteissa tapahtuva harjoitus.
Tavoitteena kuitenkin on, että oppilas
saa kokemuksen myös soolotyöskentelystä.

Improvisaatio on oleellinen osa jokaista nykytanssituntia iästä ja taitotasosta
riippumatta. Improvisaatiolla tarkoitetaan itse tuotettua liikettä, mutta sen eri
toteutustavat voivat vaihdella esimerkiksi oman asennon, suunnan tai ajoituksen
valinnasta pitkiin liikekokeiluihin. Improvisaatiota voidaan toteuttaa eri tavoin
ryhmän, opettajan ja tarpeen mukaan.
Sen avulla laajennetaan ja syvennetään
oppilaan omaa liikeilmaisua. Mahdollisuuksien mukaan improvisaatio nivotaan
osaksi tunnin muuta sisältöä esimerkiksi
tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia tapo-

Tanssikokemusta syvennetään tanssivihkojen avulla erilaisten kysymysten,
keskustelujen ja piirtämisen kautta.
Tanssivihkojen avulla tanssinopetukseen
lisätään myös tanssitiedon elementtejä.
Nykytanssi I -ryhmissä aloitetaan tanssitiedon opetus siitä, että jokainen tietää
osallistuvansa nimenomaan nykytanssin
opetukseen. Tavoitteena on, että tanssitiedon osuutta lisätään vuosi vuodelta
niin, että oppilas hiljalleen oppii hahmottamaan koko nykytanssin kenttää
ja historiaa. Opetukseen voidaan liittää
myös esitysten seuraamista sekä esimer-

kiksi oman esityksen dvd-taltioinnin
katsomista. Hiljalleen tanssitiedon osuutta kasvatetaan myös tunnin ulkopuolelle. Nykytanssi IV ja V -ryhmissä tietoa
opetellaan hakemaan myös itse. Samalla
laajennetaan koko tanssikentän tuntemusta.

>> –>

29

Nykytanssi III:

l
o
p
in
s
s
n
a
t
y
k
y
N

ku

X selkärangan käytön harjoitteleminen osana tanssia
X liikelaatuihin tutustuminen
X vaikeusasteen lisääntyminen ja sarjojen monimutkaistuminen
X voiman käytön eri mahdollisuuksiin
tutustuminen
X parityöskentely
X yhteistyöhanke jonkun muun opiston tanssiryhmän
kanssa

Nykytanssi IV:
X liikemuistin kehittäminen ja pidemmät
tanssisarjat
X tanssin laadullisten elementtien harjoitteleminen
X virtauksen käyttö osana tanssia
X soolotyöskentely

Nykytanssi I:
X ryhmässä toimiminen
X tilan käytön eri mahdollisuuksien
harjoitteleminen
X nykytanssille ominaiseen liikemateriaaliin tutustuminen

Nykytanssi II:
X uuden liikemateriaalin ja tanssiteknisten
taitojen harjoittaminen
X ajankäytön eri mahdollisuuksiin tutustuminen
X kompositioharjoitukset
X tanssiesityksiin tutustuminen (retki, video)
30
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Nykytanssi V:
X erilaisten liikelaatujen tarkentaminen
X suorituspuhtauden kehittyminen
X painovoima osana tanssia
X tilan, ajan, voiman ja virtauksen pääperiaatteiden
tunnistaminen ja hyödyntäminen omassa liikkumisessa
X nykytanssin hahmottaminen osana tanssin kenttää

Aikuisten nykytanssi:
X ryhmän ikä- ja taitotason mukainen nykytanssiopetus
X tila-, aika-, voima- ja virtauspainotukset
vaihtelevat
X improvisaatio
X kehonhuolto
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tuvat oppilaat pyritäänkin kokoamaan
yhteiselle kärkitossutunnille.

BALETIN POLKU
Klassinen baletti on nykyisistä taidetanssimuodoista vanhin ja perinteisin. Muiden taidetanssin lajien mukaisesti balettikin on aikojen kuluessa kehittynyt ja
hioutunut, mutta pohjautuu silti edelleen
selkeästi hovitansseihin. Nykyaikaisessa
baletissa voidaan selkeämmin nähdä
näyttämötanssin vaikutus. Baletissa on
tarkkaan määritelty tanssitekniikka ja
ranskankielinen liikesanasto. Balettituntia säestää perinteisesti klassinen taidemusiikki. Eri puolilla maailmaa balettitekniikkaa on kehitelty omanlaisekseen,
ja balettia voikin tanssia esimerkiksi
venäläisen, ranskalaisen, italialaisen tai
tanskalaisen tekniikan mukaan. Kaikkia
koulukuntia yhdistää kuitenkin pyrkimys
keveyden illuusioon, kurinalainen tanssitekniikka sekä yhtenäinen tapakulttuuri,
joka määrittelee muun muassa balettitunnin rakennetta ja pukeutumista.
Varsinaiset balettiopinnot voi Vinhassa
aloittaa 9-vuotiaana. Balettiryhmät jaetaan pääsääntöisesti iän mukaan. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään
myös tasoryhmiä, mutta tanssiharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa. Periaatteessa kukin baletin taso kestää kaksi
vuotta (baletti IA on tarkoitettu 9-vuotiaille ja baletti IB 10-vuotiaille), mutta
lukujärjestyksessä käytetään ainoastaan
numeroita I-V ryhmän nimenä. Käytännössä ryhmät ovat usein yhdistelmäryhmiä (esimerkiksi II+III).
Baletti I: 9–10-vuotiaat
Baletti II: 11–12-vuotiaat
32
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Baletti III: 13–14-vuotiaat
Baletti IV: 15–16-vuotiaat
Baletti V: yli 17-vuotiaat
Aikuisbaletti
Baletinopetus rakentuu hyvin vahvasti
aiemmin opitun kertaamiselle ja vaikeustason sekä yksityiskohtien lisäämiselle.
Balettitunneilla harjoitellaan baletin perustekniikkaa, esimerkiksi käsien ja jalkojen asentoja, koordinaatiota, ryhtiä ja
vartalon kannatusta sekä erilaisia askel-,
hyppy- ja tanssisarjoja. sekä baletin liikesanastoa. Oppilas oppii tunnistamaan
erilaisia liikkeen laatuja tanssissa (esimerkiksi pehmeästi, terävästi, voimakkaasti, kevyesti jne). Kaikessa Vinhan
opetustoiminnassa kannustetaan myös
ilmaisutaitojen kehittämiseen.
Oppilas omaksuu tanssituntiin liittyvät toimintatavat sekä oppii ottamaan
vastaan ohjeita ja toimimaan niiden
mukaisesti. Balettitunnille pukeudutaan
vartalonmyötäiseen asuun sekä balettitossuihin.
Vinhassa balettia opetetaan aina siten,
että tanssiminen on anatomisesti turvallista. Kärkitossuharjoittelu aloitetaan
oppilaiden tanssitekniikan ja jalkojen
lihasvahvuuden ollessa riittävät, jotta
kärkitossutyöskentely on turvallista.
Yleensä kärkitossutyöskentely alkaa
aikaisintaan toisella balettiluokalla ja sen
edellytyssuosituksena on ainakin kaksi
viikoittaista balettituntia. Pääsääntöisesti
kaikki kärkitossuharjoitteluun osallis-

Tanssitunnin rakenne on ikä- ja taitotasosta riippumatta yleensä sama:
X tankotyöskentely
X keskilattiatyöskentely
X adagio eli hitaat keskilattiasarjat
X allegro eli hypyt ja liikkuvat sarjat
X kärkitossuharjoittelu (aikaisintaan baletti II -tasosta alkaen)
Balettia voi Vinhassa opiskella sekä laajan oppimäärän pää- tai sivuaineena että
yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksina. Laajan oppimäärän pääaineopiskelijoille pyritään turvaamaan ainakin
kahden viikkotunnin harrastusmahdollisuus, mutta tarpeen tullen opetusta
järjestetään myös muualla kuin oppilaan vakituisessa opetuspisteessä.
Lisäksi balettioppilaille on järjestetty
erikoiskoulutustoimintaa yhteistyössä
Etelä-Hämeen tanssiopiston kanssa.
Aikuisbalettiryhmä on tarkoitettu yli
15-vuotiaana baletin opinnot aloittaville
sekä kaikille yli 18-vuotiaille. Aikuisilla
on mahdollista osallistua myös muihin
opiston balettiryhmiin oman taitotason
mukaisesti.
Erilaiset kompositio- ja esitysharjoitukset ovat osa baletin opetusta. Muiden
opiston ryhmien mukaisesti esiintymistä
harjoitellaan pienemmistä tuntien sisällä tapahtuvista esityksistä suurempiin
näytöksiin. Kaikissa esiintymistilanteissa
korostetaan myönteisen kokemuksen
merkitystä. Perinteisten esiintymistilojen lisäksi ryhmille järjestetään esiintymismahdollisuuksia mahdollisimman
erilaisissa tiloissa ja tilanteissa, samalla
opetellaan ottamaan vastuuta ja toimi-

maan itsenäisesti esiintymistilanteessa.
Esitysten valmistamisessa voidaan tehdä
myös yhteistyötä eri Vinhan ryhmien
kanssa. Baletin IV -tasolta alkaen voidaan opetukseen yhdistää myös erillistä
repertuaariopetusta sekä aletaan harjoittelemaan myös yksin esiintymistä. Yksin esitetty tanssi voi olla osa isompaa,
koko ryhmän yhteistä kokonaisuutta tai
vaikka tanssitunnin puitteissa tapahtuva
harjoitus. Tavoitteena kuitenkin on, että
oppilas saa kokemuksen myös soolotyöskentelystä.
Tanssikokemusta syvennetään tanssivihkojen avulla erilaisten kysymysten,
keskustelujen ja piirtämisen kautta.
Tanssivihkojen avulla tanssinopetukseen lisätään myös tanssitiedon elementtejä. Baletti I -ryhmissä aloitetaan
tanssitiedon opetus siitä, että jokainen
tietää osallistuvansa nimenomaan baletin
opetukseen. Tavoitteena on, että tanssitiedon osuutta lisätään vuosi vuodelta
niin, että oppilas hiljalleen oppii hahmottamaan baletin historiaa sekä nykykenttää. Opetukseen voidaan liittää myös
esitysten seuraamista sekä esimerkiksi
oman esityksen dvd-taltioinnin katsomista. Hiljalleen tanssitiedon osuutta
kasvatetaan myös tunnin ulkopuolelle.
Baletti IV ja V -ryhmissä tietoa opetellaan hakemaan myös itse. Samalla laajennetaan koko tanssikentän tuntemusta.
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Baletti III:
X tilan ja suuntien monipuolinen käyttö
X liikelaajuuden ja -tarkkuuden kehittäminen
X kompositioharjoitukset, mahdollinen parityöskentely

Baletti IV:
X liikkeen yksityiskohtiin keskittyminen
X musiikin ja liikkeen yhteyden ymmärtäminen
X baletin tekniikan soveltaminen omassa
liikkeessä
X mahdollisuus repertuaariopintoihin
X soolotyöskentely

Baletti V:
Baletti I:
X balettitunnin rakenteen oppiminen
X baletin perusliikkeisiin tutustuminen
X balettitermeihin tutustuminen
X kehon kannatuksen ja jalkojen aukikierron opettelu

Baletti II:
X tasapainon ja koordinaatiokyvyn kehittäminen
X musiikin aktiivinen kuunteleminen
X tanssiasennon täsmentäminen
X voiman ja venyvyyden lisääminen
X mahdollinen kärkitossuharjoittelun aloittaminen
X tanssiesitykseen tutustuminen

34
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X baletin perinteeseen tutustuminen vierailujen ja
keskustelun avulla
X pitkien liikeyhdistelmien harjoitteleminen ja liikemuistin kehittäminen
X baletin liikkeiden periaatteiden ymmärtäminen mekaanisella ja laadullisella tasolla

Aikuisbaletti:
X ryhmän ikä- ja taitotason mukainen balettiopetus
X osallistujien omien tavoitteiden huomiointi
X kehonhuolto
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JAZZTANSSIN POLKU
Jazztanssi on alunperin 1930-luvulta
lähtien syntynyt tanssimuoto, johon
ovat afroamerikkalaisen tanssikulttuurin
lisäksi vaikuttaneet muun muassa myös
modernin tanssin, baletin sekä stepin
ja musikaalitanssien kehitys. Jazztanssi
on edelleen ajassaan elävä, kehittyvä
tanssin muoto, jota ei rajata selkeästi
yhdeksi tanssitekniikakseen. Opettajan
omat painotukset sekä oppilaan oman
tanssityylin etsiminen luovatkin pohjan
tanssinopetukselle. Painotuksista riippumatta jazztanssi on kuitenkin vauhdikas
ja energinen tanssilaji, jonka olennaisia
piirteitä ovat rytmi, dynamiikan vaihtelut, koordinaatio ja kehon monipuolinen
käyttö.
Oma tanssijuus luo pohjan jazztanssin
opetukselle. Jokaisen oma tanssi-ilmaisu,
energia, irrottelu ja improvisaatio voivat
olla myös osana esitystoimintaa. Opetuksessa huomioidaan myös jazztanssin
asema esittävänä taiteenmuotona, ja
tunneilla harjoitellaan jazztanssin eri
tyyleille ominaista esiintymistä ja ilmaisua. Oman tanssi-ilmaisun ohella opetuksessa korostuu ryhmässä toimiminen.
Harjoituksia voidaan tehdä pareittain,
pieniryhmissä tai koko ryhmän kesken.
Kehonhahmotus on olennainen osa
jazztanssin opetusta. Keskeisessä asemassa ovat oman kehon mukaisen
linjauksen löytäminen, koordinaation
kehittäminen ja isolaatioon, eli kehon
eriytettyyn liikkeeseen tutustuminen ja
sen vähittäinen syventäminen.
36
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Jazz
Tilaan tutustutaan erilaisten liikkuvien
sarjojen avulla. Jazztanssissa liikutaan
monipuolisilla askelsarjoilla ja hypyillä
eri suuntiin ja erilaisissa muodostelmissa. Jazztanssille tyypillisen liikekielen
mukaisesti askelsarjoissa hyödynnetään
usein sähäkkää, nopeaa ja näppäryyteen
pyrkivää liikemateriaalia.
Musiikilla ja rytmillä on keskeinen
rooli tanssinopetuksessa. Jazztanssille on
tyypillistä liikkeen rytminen vaihtelu ja
siksi tanssinopetuksessakin keskeisessä asemassa ovat erilaiset vaihtelevat
monipuoliset musiikit, polyrytmisyys,
synkopointi ja aksentit. Rytmitajun kehittyminen on tärkeä tavoite jazztanssin
opetuksessa ikätasosta riippumatta.
Tanssiopisto Vinhassa jazztanssin harrastamisen voi aloittaa noin 10-vuotiaana ja lajia opiskellaan alkeis-, perus- ja
jatkotason ryhmissä. Aikuisille voidaan
järjestää oma ryhmänsä, mutta aikuiset voivat osallistua myös taitotasonsa
mukaiseen tanssiryhmään. Tanssia voi
opiskella laajan oppimäärän valinnaisaineena tai yleisessä oppimäärässä omana
oppiaineenaan.
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Alkeet:
X rytmitajun kehittäminen, aksentit
X jazztanssiin liittyvät termit
X tanssitunnin rakenteen hahmottaminen
X isolaatioon tutustuminen
X koordinaatioharjoitukset

Perustaso:
X monipuolinen ja aktiivinen musiikinkäyttö
X rytmiharjoitukset, kehorytmiikka
X oma tanssijuus
X tanssiteknisten taitojen syventäminen
X monimutkaistuvat isolaatio- ja koordinaatioharjoitukset

Jatkotaso:
X opitun tiedon syventäminen
X dynaamiset muutokset
X monipuoliset ja haastavat tanssisarjat ja liikeyhdistelmät
X jazztanssin eri tyylien hahmotus
X tyylinmukainen tanssi-ilmaisu ja esittävyys
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KATUTANSSIEN POLKU
Katutansseilla (Vinhan lukujärjestyksessä nimellä street) tarkoitetaan 1970-luvun Yhdysvalloista, nimensä mukaisesti
lähinnä kaduilta, alkunsa saaneita tanssityylejä. Katutanssilajeja on lukuisia:
tunnetuimpia ovat hip hop- ja funk-tanssit alalajeineen. Tyylit ovat syntyneet sosiaalisesta tanssimuodosta ja kehittyneet
kaduilla, pihoilla ja yökerhoissa. Tanssikouluihin katutanssien eri lajit ovat saapuneet vasta 1990- ja 2000-luvuilla.
Moninaisuudestaan johtuen katutansseilla ei ole olemassa yhtä yhtenäistä
tanssitekniikkaa, vaan ne ovat selkeästi
kiinni ajassa ja kehittyvät ja muuttuvat
koko ajan. Opettajan omat painotukset
sekä oppilaan oman tanssityylin etsiminen luovatkin pohjan tanssinopetukselle.
Painotuksista riippumatta katutanssi on
joka tapauksessa fyysinen tanssilaji,
jonka olennaisia piirteitä ovat rytmin ja
musiikin aktiivinen ja leikillinen käyttö
tanssin tukena. Koska katutanssit ovat
osa laajempaa kulttuurista kokonaisuutta, tanssituntien puitteissa tutustutaan
myös muuhun lajiin liittyvään katukulttuuriin. Opetus pyrkii myös syntyhistoriansa mukaisesti ulos tanssisaleista ja
esitystoimintaa voidaan suunnata muuallekin kuin perinteisiin oppilasnäytöksiin.
Oma tanssijuus luo pohjan katutanssien opetukselle. Jokaisen oma tanssiilmaisu, energia, irroittelu ja improvisaatio / freestyle voivat olla myös osana
esitystoimintaa. Tunneilla keskitytään
myös ryhmässä toimimiseen. Harjoituk38
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sia voidaan tehdä pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmän kesken. Myös erilaiset jamit / battle voivat olla osa opetusta.
Kehonhahmotus on olennainen osa katutanssien opetusta. Keskeisessä asemassa ovat oman kehon mukaisen linjauksen
löytäminen, koordinaation kehittäminen
ja painovoiman ymmärtäminen. Lisäksi
tunneilla tutustutaan akrobatiaan, jossa
keskeistä on löytää oman kehon mukainen like. Myös erilaiset kuntoa parantavat harjoitukset voivat olla osa opetusta.
Tilaan tutustutaan erilaisten liikkuvien
sarjojen avulla. Useissa katutanssilajeissa
liikutaan eri korkeustasoissa, eri suuntiin
sekä erilaisissa muodostelmissa. On tärkeää, että tanssija hahmottaa sekä yleisen tilan että oman paikkansa suhteessa
toisiin tanssijoihin.

Alkeet:
X bounce, rytmitajun kehittäminen
X oma tanssijuus
X katutansseihin liittyviä termejä
X tutustuminen akrobatiaan

Perustaso:

Musiikilla ja rytmillä on olennainen
osa opetuksessa. Musiikin sykkeen,
bouncen löytäminen sekä rytmitajun
kehittyminen ovat tärkeä osa aktiivista
musiikin kuuntelua.
Tanssiopisto Vinhassa katutanssien
harrastamisen voi aloittaa noin 10-vuotiaana ja lajia opiskellaan alkeis-, perus- ja
jatkotason ryhmissä. Aikuisille voidaan
järjestää oma tanssiryhmänsä, mutta
aikuiset voivat osallistua myös taitotasonsa mukaiseen ryhmään. Tanssia voi
opiskella laajan oppimäärän valinnaisaineena tai yleisessä oppimäärässä omana
oppiaineenaan.

X monipuolinen ja aktiivinen musiikinkäyttö
X painovoiman käyttö
X korkeustasojen vaihtelu
X oman liikekielen kehittäminen
X katutanssien eri alalajien hahmotusta

Jatkotaso:
X opitun tiedon syventäminen
X dynaamiset muutokset, aksentit
X monipuoliset ja haastavat tanssisarjat ja
liikeyhdistelmät
X tanssi osana suurempaa kulttuurista
kokonaisuutta
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MUIDEN OPPIAINEIDEN KUVAUKSET
Karakteritanssi:
Karakteritanssilla tarkoitetaan baletin
liikekielelle sovellettuja kansantansseja.
Karakteritanssi on osa baletin opetusta,
mutta Vinhassa on mahdollista opiskella
karakteritanssia myös omana oppiaineenaan joko viikoittaisilla karakteritanssin
tunneilla tai työpajamaisesti järjestetyillä
tiiviskursseilla. Karakteritanssi voi myös
olla laajan oppimäärän valinnaisaine tai
yleisen oppimäärän opintokokonaisuus.

Esiintymistoiminta:
Esiintymistoimintaa voi opiskella joko
laajan oppimäärän valinnaisaineena tai
yleisen oppimäärän opintokokonaisuutena. Esiintymistoiminnan tavoitteena
on, että oppilas ymmärtää tanssia esittävänä taiteena. Opetuksen myötä oppilas
ymmärtää kokonaisuuden muodostuvan
useasta eri osatekijästä sekä oivaltaa
esityksen valmistamisen prosessimaisen
luonteen.
Esiintymistoiminnan opetuksessa painottuvat oppilaan ilmaisulliset taidot ja
esiintyjyys. Varsinaisen esiintymisen
lisäksi tutustutaan esityksen valmistamisen muihin osa-alueisiin kuten koreografian valmistamiseen, lavastukseen,
puvustukseen, maskeeraukseen sekä
tuotannolliseen työskentelyyn.
Esiintymistoimintaan on mahdollista
osallistua esitysryhmässä, joka kokoon40
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tuu säännöllisesti viikoittain koko lukuvuoden ajan. Esitysryhmä ei kuitenkaan
voi olla oppilaan ainoa viikoittainen
tanssitunti. Vaihtoehtoisesti opintokokonaisuuden voi suorittaa osallistumalla
projektiluonteisen produktion valmistamiseen.

Taiteidenvälisyys:
Taiteidenvälisessä toiminnassa tutustutaan tanssin lisäksi johonkin muuhun
taiteenalaan. Keskeisenä sisältönä taiteidenvälisyydessä on omaksua keinoja,
joilla tanssi ja kyseinen taidelaji voidaan
elävästi yhdistää kokonaisuudeksi. Taiteidenvälisen opetuksen tavoitteena
on, että tanssioppilas ymmärtää toisen
taidelajin perusteita sekä lajin tapa- ja
työskentelykulttuuria niin tiedollisella
kuin kokemuksellisellakin tasolla.
Taiteidenvälisyyttä voi opiskella joko
laajan oppimäärän valinnaisaineena tai
yleisen oppimäärän opintokokonaisuutena. Opetusta voidaan järjestää joko
erilaisten produktioiden, työpajojen ja
leirien muodossa sekä omilla viikoittaisilla tunneilla. Taiteidenvälistä opetusta
voidaan järjestää myös yhteistyönä jonkun muun taidekoulun kanssa.

Eri tanssinlajeihin tutustuminen:
Eri tanssinlajeihin tutustutaan pääsääntöisesti Vinhan työpajatoiminnassa.
Vuosittain vaihtelevissa työpajoissa

oppilas voi tutustua 4-20 oppitunnin ajan
eri tanssityyleihin tai tanssia sivuaviin
lajeihin. Tanssityylit voivat vaihdella
etnisistä tansseista diskotanssiin tai improvisaatiosta balettiin. Eri tanssilajeihin
tutustuminen voidaan laskea sekä laajan
oppimäärän valinnaisaineeksi että yleisen oppimäärän opintokokonaisuudeksi. Eri lajeihin on mahdollista tutustua
monen eri lukuvuoden aikana.
Eri tanssilajeihin voi tutustua myös
osallistumalla jonkun muun kuin edellä
mainittujen tanssilajien opetukseen Vinhassa tai muussa tanssin perusopetusta
antavassa koulussa (esimerkiksi eri lajeja
yhdistelevä Happy Hour -tunti).
Eri lajeihin tutustumisen tavoitteena on
avartaa oppilaan tanssikäsitystä ja antaa
monipuolinen kuva tanssiharrastuksen
mahdollisuuksista. Eri tanssilajeihin tutustumalla oppilaan ymmärrys tanssista
laajenee ja hän hahmottaa tanssin osana
muuta kulttuuria.

Tanssitieto:
Tanssitiedon opintoja kuuluu jokaisen
tanssilajin opetukseen. Sen lisäksi tanssitiedon opetusta voidaan järjestää sekä
laajan oppimäärän valinnaisaineena että
yleisen oppimäärän opintokokonaisuutena. Erillisessä tanssitiedon opetuksessa
tanssia lähestytään kokonaisuutena ja
yleisenä kulttuurisena ilmiönä. Opetuksessa tutustutaan tanssin eri ilmenemismuotoihin, tanssihistoriaan sekä
suomalaiseen tanssikulttuuriin. Opetus
painottuu länsimaisen taidetanssin
perusteisiin ja sen aikana pyritään hahmottamaan oppilaan omaa tanssilajia
osana muuta tanssimaailmaa.

Tanssitiedon eri osa-alueita ovat esimerkiksi tanssin historiaan ja kehitykseen
tutustuminen sekä etenkin suomalaisen
tanssikulttuurin eri toimijoihin tutustuminen. Lisäksi opetuksessa voidaan
lähestyä muun muassa koreografian valmistamista, tanssianalyysin perusteita,
tanssin soveltavaa käyttöä, anatomiaa,
fysiologiaa, kinesiologiaa, ravitsemusta
ja kehonhuoltoa. Tanssitietoa opiskellaan
joko omana oppiaineenaan viikoittain tai
työpajamuotoisesti.

Kehonhuolto:
Kehonhuollon tunteja järjestetään sekä
työpajamaisesti että omana viikoittaisena
oppituntina. Kehonhuolto voi olla sekä
laajan oppimäärän valinnaisaine että
yleisen oppimäärän opintokokonaisuus.
Kehonhuolto ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi olla oppilaan ainoa viikkotunti.
Kehonhuollon opetuksen tavoitteena on,
että oppilas oppii tunnistamaan oman
kehonsa rajoituksia ja mahdollisuuksia
sekä oivaltaa kehonhuollon, venyttelyn
ja myös levon merkityksen säännöllisessä harjoittelussa.
Kehonhuolto voi perustua opettajasta
riippuen johonkin metodiin (esimerkiksi
Pilates, Klein, Alexander, Feldenkrais) tai
se voi yhdistellä useita eri tekniikoita.
Opetuksessa lähestytään kehonhuoltoa
kuitenkin tanssin näkökulmasta.
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