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Ystäväviikon kuulumisia
Yksi talven odotetuimmista viikoista on käynnistynyt: tällä viikolla viikolla ystävät ovat 
tervetulleita mukaan kouluikäisten tanssitunneille! Ystäväviikon jälkeen vietämme 
hiihtolomaa (vko 8), jolloin ei ole tanssitunteja.

Toimistollamme on aloittanut uusi työntekijä, Sara Riihiaho (katso yhteystiedot > 
henkilökunta). Sara vastaa toimiston puhelimeen ja auttaa oppilasilmoittautumisissa sekä 
hoitaa opiston taloushallintoon kuuluvia tehtäviä. Lisäksi hänet voi nähdä myös 
tapahtumissamme valokuvaamassa. Toivotamme Saran lämpimästi tervetulleeksi meille 
töihin!

Opiston blogiin on kirjoittanut tällä kertaa Pauliina, joka pohtii, kuinka tanssi liikuttaa ja 
jättää meihin jälkiä.
 

http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAABknzHAAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBcYsnKV2Eu-7YjTZiSS-po5QDV0gAFNnQ/1/etFxnpwsm5XUNSnWVC9z3A/aHR0cHM6Ly93d3cudmluaGEubmV0L3lodGV5c3RpZWRvdC5waHA
http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAABknzHAAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBcYsnKV2Eu-7YjTZiSS-po5QDV0gAFNnQ/2/8Kmm147SOvKWPgXj_oRxFg/aHR0cDovL3ZpbmhhdGFuc3Npb3Bpc3RvLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE5LzAyL3RhbnNzaWEtamFsamVzdGFtYXNzYS5odG1s


 

Tanssinopettaja haussa ensi lukuvuodelle 2019-2020
Opettajistamme Saana jää keväällä äitiyslomalle ja etsimme ensi lukuvuodeksi sijasta 
nykytanssi- ja jazztunneille. Paikkaa voi hakea vielä tämän viikon loppuun, perjantaihin 
15.2. asti. Jos tunnet jonkun tehtävään sopivan, niin vinkkaathan 
työpaikkailmoituksestamme: Avoimet työpaikat, TE-keskus   
 
 

Karkkilalaisia 16-19-vuotiaita haetaan kesätyöntekijöiksi
Etsimme apuohjaajia opiston kesän 2019 kesäleireille. Lisäksi kesätyöntekijän tehtäviin 
kuuluu järjestely- ja siivoustöitä opiston eri toimipisteissä. Kesätyöntekijältä edellytetään 
positiivista otetta lasten kanssa työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja tunnollisuutta 
annettuja työtehtäviä kohtaan. Oma aiempi harrastuneisuus katsotaan eduksi, erityisesti 
liikunta- ja tanssiharrastukset.

Vinhaan voit hakea joko omalla Karkkilan kaupungin arpomalla kesätyösetelillä tai 
lähettämällä suoraan vapaamuotoisen hakemuksen opiston rehtorille 15.3. 
mennessä: saara@vinha.net.

Lisää tietoa Vinhan kesätyöpaikasta ja muista Karkkilan kesätyösetelistä löytyy Karkkilan 
kaupungin sivuilta.

Lauantaina 2.3. klo 13 näyttämökalustohankkeen viimeiset sermitalkoot
Hiihtoloman jälkeen askaroimme näyttämösermit valmiiksi. Sermit ovat viimeistä 
huolittelua (kankaiden reunojen huolitteluliimaaminen, välien peittäminen) valmiit. Talkoot 
pidetään Nyhkälän koululla ja ilmoittautua voi suoraan toimistoon: toimisto@vinha.net p. 
040 588 98 47.

Koottava näyttämökalusto on ollut Vinhan kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on ollut 
luoda aiempaa paremmat puitteet laadukkaalle ja kiertävälle esitystoiminnalle. Hanke 
hyväksyttiin Ykkösakselin Leader-tuen piiriin ja lisäksi keväällä 2018 hanke pääsi mukaan 
Kansan Sivistysrahaston Kulttuurilahja-joukkorahoituskampanjaan. Näiden tukien 
mahdollistamina hankimme viime syksynä uudet kaksipuoleiset tanssimatot ja 
äänitekniikkaa sekä aloitimme näyttämösermien rakentamisen. Hankkeemme viimeinen 
osa on nyt keväällä 2019 valotekniikan hankkiminen, joka mahdollistuu sponsoritukien 
avulla. Suuret kiitokset jo tähän mennessä kaikille avussa olleille ja tukeneille tahoille! 
Kokonaisuudessaan uusi näyttämökalusto rakentuu kevätnäytökseemme Pappilanpellon 
koululle lauantaina 13.4.
 
 
 
Maaliskuussa rentoutumaan ja tanssimaan!
Yin-joogakurssi nuorille ja aikuisille Vihdin Siirilässä ti 26.2.-19.3.2019 klo 19:30-20:30
Kurssimaksu (4krt): 35 € 
Kertamaksu 10 €

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen joogaan osoitteessa: lyyti.in/yinjooga2019
Ilmoittaudu kurssille viimeistään 25.2.2019

http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAABknzHAAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBcYsnKV2Eu-7YjTZiSS-po5QDV0gAFNnQ/5/lgp00740AE1XW1Ic55BF0Q/aHR0cDovL3VscXIubWp0Lmx1L2xuay9FQUFBQUJHREhuY0FBQUFBQUFBQUFGdFlzRWtBQVAtSk5JQUFBQUFBQUFWdmxRQmNQZC1zWmNqbW1LUmxSZ3Vtei1WM3cxNUYtQUFGTm5RLzMva0JEaW1mWlNwRG1zSmVWYkVUMy1Rdy9hSFIwY0RvdkwyeDVlWFJwTG1sdUwzbHBibXB2YjJkaE1qQXhPUQ
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http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAABknzHAAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBcYsnKV2Eu-7YjTZiSS-po5QDV0gAFNnQ/4/eUdxtsU7-fi6hgrIONyUvg/aHR0cDovL3d3dy5rYXJra2lsYS5maS9zaXZ1dC9GSS9OdW9ydGVuLWtlc2F0eW9zZXRlbGl0eW9wYWlrYXQ
mailto:saara@vinha.net
http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAABknzHAAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBcYsnKV2Eu-7YjTZiSS-po5QDV0gAFNnQ/3/fvvYzCxQf9Z9u66pu2ttHw/aHR0cHM6Ly9wYWlrYXQudGUtcGFsdmVsdXQuZmkvdHB0Lzk4MjYyMjM_c2VhcmNoUGhyYXNlPXRhbnNzaW5vcGV0dGFqYSZhbm5vdW5jZWQ9MCZsZWFzaW5nPTAmZW5nbGlzaD1mYWxzZSZzb3J0PTE


 
Just Dance -tanssisunnuntait piristävät koko kevään ja alkukesän: Nyhkälässä 
tanssitaan 10.3., 7.4., 19.5. ja 9.6. koko päivä.
2-10-vuotiaat aikuisen tai aikuisten kanssa:
Klo 10:30-11:15 Meidän perhe tanssii!
Hinta 10 € / perhe
 
Nuoret ja aikuiset:
Klo 11:30-12:25 Just Dance!
Klo 12:30-13:25 Improvisaatio
Klo 13:30-14:25 Venyttely ja rentoutus
 
Just Dance, improvisaatio ja venyttely-rentoutus hintaan 8 € / tunti tai pakettihintaan 20 € / 
kolme tuntia.
 
Opettajana tunneilla toimii Milla Malmberg. Ilmoittautumiset ennakkoon edelliseen 
perjantaihin mennessä: milla@vinha.net 
 
 

Tanssistarttilaisten Tanssilajit tutuksi! -viikko 4.-7.3. (vko 10)
Tanssistarttilaiset voivat tulla yhdessä vanhempien kanssa seuraamaan eri tanssilajien 
tunteja. Tanssilajivalinta tehdään kaksivuotisen tanssistartti-opintokokonaisuuden jälkeen 
9-vuotiaana (kolmannelle luokalle mentäessä) lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. 
Suosittelemmekin siis erityisesti vuonna 2010 syntyneitä oppilaita tutustumaan eri lajeihin.

Avoimet tunnit, joille voi saapua katsomaan Tanssilajit tutuksi! -viikolla:
Karkkila, Nyhkälä
Ma 4.3. klo 16:45-17:45 Baletti 1 (sali 1)
Ti 5.3. klo 17:45-18:45 Jazz 1 (sali 2)
Ke 6.3. klo 17:00-18:00 Urban 1 (sali 2)
To 7.3. klo 18:45-19:45 Nykytanssi 1 (sali 2)

Vihti, Siirilä
Ma 4.3. klo 17:45-19 Jazz
Ti 5.3. klo 16:00-17:00 Urban 1
Ke 6.3. klo 16:15-17:15 Nykytanssi 1
To 7.3. klo 16:05-17:05 Baletti 1
 
 

Tanssiyhdistyksen vuosikokous ma 25.3. klo 18 Karkkilassa
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 
25.3. klo 18 Karkkilassa Nyhkälän koululla. Tervetuloa mukaan kokoukseen tutustumaan 
yhdistyksen toimintaan! Jos haluat lisätietoja hallituksen toiminnasta, ole yhteyksissä 
yhdistyksen sihteeriin Saara Mikkola-Ylitolvaan (saara@vinha.net)
 
 

Kesäleirien 2019 ilmoittautuminen
Karkkilan alakouluikäisten Tanssi kuvassa! -kesäleiri-ilmoittautuminen on auki osoitteessa: 
www.lyyti.in/kesaleirit2019 Päiväleiri pidetään Karkkilassa Nyhkälän koululla ma-pe 10.-

http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAABknzHAAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBcYsnKV2Eu-7YjTZiSS-po5QDV0gAFNnQ/6/koh4cyrdY7Kfj3Fqw_i_8A/aHR0cDovL3d3dy5seXl0aS5pbi9rZXNhbGVpcml0MjAxOQ
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14.6. Lisää tietoa eri leirivaihtoehdoista löydät ilmoittautumissivulta. Varaa paikkasi pian!

Vihdin kesäleiri MeTa, mediatanssileiri, järjestetään yhteistyössä Vihdin kuvataidekoulun 
kanssa ma-to 3.-6.6. Nummelassa. Ilmoittautuminen aukeaa ma 4.3. klo 8:00 
osoittessa: www.lyyti.in/metaleiri2019. Lisätietoja leiristä löytyy ilmoittautumissivulta. 
Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa olla myös tämän ilmoittautumisen kanssa vikkelä!

Mukavia talvisia tanssihetkiä toivottelee
Saara ja muut opettajat
 
 

http://ulqr.mjt.lu/lnk/CAAAABknzHAAAAAAAAAAAFtYsEkAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBcYsnKV2Eu-7YjTZiSS-po5QDV0gAFNnQ/7/63p4VFAzxuQHXpSEyoYezg/aHR0cDovL3d3dy5seXl0aS5pbi9tZXRhbGVpcmkyMDE5

