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Hei, 
 
Kiitos kaikille kuluneesta syyslukukaudesta! Se on ollut hyvin erilainen kuin koskaan aiemmin ja 
ennakoimatonkin koronatilanteen vuoksi. Epidemiasta huolimatta syksyyn on mahtunut paljon ihania 
kohtaamisia ja tanssin riemua. Meistä on opistolla tuntunut siltä, että tanssiyhteys pelaa - niin tunneilla 
kuin nyt loppusyksystä etänäkin.  
 
 
Syyslukukauden tuntien päättymisestä on tiedotettu ryhmäkohtaisesti ja etämuotoon siirtyminen on 
tuonut mukanaan muutamia aikataulumuutoksia. Seuraathan siis postiasi tarkasti. Kiitos kun olette 
olleet matalalla kynnyksellä yhteydessä toimistoomme, autamme mielellämme! 
Opiston blogiin on kirjoittanut Emilia Jyrkkänen, joka aloittaa Varpun opintovapaan sijaisena 
tammikuussa. Emilia pohtii digiajassa oppimista ja kertoo muun muassa ensi kevään TOP-jaksojen 
koreografiapajasta, jossa hyödynnetään verkkopohjaista koreografian tekemisen työkalua.  
  
Rauhallista ja turvallista joulun odotusta kaikille! 
Toivottaa Saara ja koko tanssiopisto Vinhan väki   

Tanssiopisto Vinhan blogi  
Tanssi sanoissa! -esityksen jälkitallenne katsottavissa edelleen  
Viime viikonloppuna etäesitimme ensimmäistä kertaa videomuotoisen syysesityksen! Tanssi sanoissa! -
esityksen jälkitallenne on katsottavissa lauantaihin 12.12. klo 23.59 asti kirjautumalla omalle keikalla.fi -
tilille. Lipun ostaneet voivat katsoa tallennetta niin monta kertaa viikon aikana kuin haluaa.  
  
Mikäli lippu jäi hankkimatta ja esitys näkemättä, niin vielä ehtii! Lippuja jälkitallenteeseen myydään 
perjantaihin 11.12. klo 23:59 asti TÄÄLLÄ. Opettajien bonusesitys on nähtävissä ainoastaan 
tällä keikalla.fi -sivuston kautta striimattavalla videolla.  
  
Kiitämme lämpimästi kaikkia lippu- ja mainostustalkoisiin osallistuneita - olette toiminnallanne tukeneet 
alueen taidekasvatustyötä ja olleet iso apu!   
  



Tanssiopiston opetusmuoto on syylukukauden loppuun asti etäopetus 
Tanssiopisto siirtyi etäopetukseen perjantaista 27.11. alkaen. Tunnit järjestetään livestriimauksena 
Zoom-sovelluksen kautta. Teemme parhaamme, jotta saamme etämuotoisen opetuksen toimimaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
  
Alla linkki videoon, joka opastaa Zoom-yhteyden avaamiseen eri laitteilla: 
  
Windows10 
Android 
iOS 
 
  
Muistattehan tutustua kirjallisiin etäopetusohjeisiin ja etäetikettiin ennen tunnille tulemista. Ne löytyvät 
edelleen liitteenä myös tästä viestistä.     
  
Palautetta etäopetuksesta voi antaa täällä. 
 
Kevätlukukausi 2021 
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2, maanantaina 11.1.2021. 
  
Tanssiopisto seuraa tarkasti koronatilannetta ja toimii suositusten ja kuntien ohjeistusten mukaan. 
Tiedotamme kevätlukukauden alun osalta opetusmuodosta viikolla 1. Mikäli tanssiopiston opetus jatkuu 
etämuotoisena, teemme etälukujärjestykseen pieniä väljennyksiä tuntien väleihin jotta yhteyksien 
avaaminen ei vie oppilailta varsinaista tanssiaikaa. 
TOP-jaksot keväällä 2021 
Kaikilla kevään TOP-jaksoilla on edelleen tilaa ja mukaan voi ilmoittautua opiston toimiston kautta. 
Syyslukukaudella jaksoilla olleiden ilmoittautuminen on voimassa ellei sitä ole erikseen kevään osalta 
peruttu. Lisätietoja jaksoista opiston nettisivuilla. Tervetuloa! 
  
TOP 5 ALLE KOULUIKÄISET 
Perhesirkus, alle kouluikäinen ja huoltaja 
Keskiviikkoisin klo 17-18, Vihti kk 
27.1., 3.2., 10.2., 17.2.,3.3., 10.3. Opettajana Heidi Miikki 
Kurssin toteutumiselle lähiopetusedellytys 
  
TOP 5 ALAKOULUIKÄISET 
Omat tanssit 7-12 v. 
Keskiviikkoisin klo 16-17:15, Karkkila 
 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5. Opettajana Emilia Jyrkkänen 
  
Akrobatia 7-12 v. 
Perjantaisin klo 18.45-20, Karkkila  
12.3., 19.3., 26.3., 9.4, 23.4. Opettajana Aino Purhonen 
 
Kurssin toteutumiselle lähiopetusedellytys 
  
Akrobatia 7-12 v. 
Keskiviikkoisin klo 18:15-19:30, Vihti kk 
27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 3.3. Opettajana Heidi Miikki 
Kurssin toteumiselle lähiopetusedellytys 
 
 
TOP 10 YLÄKOULUIKÄISET 
Koreografiapaja  UUSI! 
Keskiviikkoisin klo 16-17:15, Karkkila 
20.1.-31.3. Opettajana Emilia Jyrkkänen 
  
Ryhdy tanssintekijäksi! 



Koreografiapajalla tehdään tansseja ja tutustutaan erilaisiin tanssin tekemisen tapoihin. Lisäksi oppilaat 
pääsevät kokeilemaan verkkopohjaista koreografian työkalua. Jakso on suunnattu perusopintojen 
loppupuolella oleville opiskelijoille. 
  
Verkkopohjainen koreografian työkalu on osa Emilian Savonia-ammattikorkeakouluun tanssinopettajan 
YAMK-tutkintoa. TOP-jakson osallistujat pääsevät toimimaan työkalun testiryhmänä ja vastaamaan 
siihen liittyvään kahteen kyselyyn. 
  
TOP 15 YLÄKOULUIKÄISET 
Esitysryhmä 
Keskiviikkoisin klo 19:15-20:30, Karkkila 
20.1.- 5.5. Opettajana Ninni Tuovila 
  
TOP 10 AIKUISET 
Dancing to the weekend!  
Perjantaisin klo 18.45-20.00, Karkkila 
8.1., 22.1., 6.2., 19.2., 5.3 Opettajana Mari Rautiainen 
12.3., 19.3., 26.3., 9.4., 23.4. Opettajana Aino Purhonen 
Karkkilan toimipisteen tunnit jatkuvat tammikuussa kaupungintalolla 
Tanssiopisto jatkaa Karkkilan kaupungintalon väistötiloissa edelleen tammikuussa Nyhkälän tulipalojen 
aiheuttamien vaurioiden korjausten valmistumista odottaen. Tiedotamme Nyhkälän toimitiloihin paluusta 
myöhemmin. 
  
Kevätlukukaudella uusia opettajia 
Apulaisrehtorimme Varpu jää opintovapaalle tammikuun alusta ja hänen sijaisenaan kevätkaudella 
toimii Emilia Jyrkkänen. Kevätkaudella torstai-iltaisin Siirilässä Pauliinan äitiysvapaan sijaisena aloittaa 
Pinja Poropudas.  
  
Laura Aaltonen jatkaa Karkkilassa Pauliinan tiistai-iltojen osalta ja Leena Harjunpää Ainon sijaisena 
keskiviikkoisin. Lisäksi Ninni palaa kevätlukukaudella täysipainoisesti töihin, jonka myötä kiitämme 
Suvia ja Jérémyä mukavista yhteisistä tanssihetkistä!    
  
Tervetuloa Emilia ja Pinja mukaan opiston toimintaan ja antoisia opiskeluhetkiä Varpulle!    
  
Karkkilan lukiodiplomin esityksen striimaus siirtyy pe 29.1. klo 18 
Koronatilanteen myötä siirrämme Karkkilan lukiodiplomikurssin esityksen striimauksen Karkkilasalissa 
perjantaille 29.1. klo 18. Tiedotamme asiasta tammikuun alkaessa lisää. 
Eepos-arvonnassa voittaneet 
Kiitos kaikille Eepokseen jo rekisteröityneille. Perjantaihin 6.11. mennessä Eepokseen 
rekisteröityneiden ja omien tunnusten luoneiden kesken suoritettiin arvonta. Arvonnassa 50% 
lukukausimaksualennuksen yhdelle viikkotunnille on voittaneet: 
  
Nelli J. Nummelan toimipisteeltä 
Sanni S. Vihdin kirkonkylän toimipisteeltä 
Matilda M. Karkkilan toimipisteeltä 
  
Otamme yhteyttä voittajiin. Paljon onnea! 
  
Opiston toimiston aukiolo jouluna 
Opiston toimisto palvelee keskiviikkoon 16.12. asti normaaliaikataulun mukaan ma-ke klo 9-13. Uuden 
vuoden jälkeen toimisto on auki jälleen maanantaina 4.1.2021.   
  
Tanssiopiston joulukalenteri 
Virittäydy joulutunnelmaan seuraamalla opiston joulukalenteria Instagramissa ja Facebookissa. 
Julkaisemme toiminnasta hetkiä ja muistoja aattoon asti, tervetuloa mukaan kurkkimaan luukkuja!       

Joulukalenteri: Facebook  

Joulukalenteri: Instagram  



 

 


