
PIRKAN OPISTON TANSSIKOULU
Opas oppilaille ja huoltajille 2019–2020

Kuva:”Pienet joutsenet”, opettajana Jarna Kangasmaa. Kuva Arje Mulari.
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Tervetuloa superharrastuksen pariin!

”Tanssi on aivojen superharrastus. Tanssissa usein liikutaan yhden tai useamman ihmisen kanssa ja
reagoidaan heidän liikkeisiinsä. Se on tarkkaavaisuuden käytön kannalta vaativaa. -- Tanssiharrastuksessa
on kaikki, mitä aivot hyvältä harrastukselta toivovat”, sanoo aivotutkija Minna Huotilainen.

Tanssi on monipuolinen taidemuoto ja se voi olla myös ihana elinikäinen harrastus. Tanssiessa sukelletaan
maailmaan, jonka tukipilareita ovat hyvä fyysinen kunto, monipuolinen taito liikkua, visuaalisuus,
näyttämötaiteet ja koko musiikin maailma. Ammattitaitoisessa opetuksessa on turvallista valita oma
reittinsä ja edetä omaa tahtia tanssipolulla.



Lukuvuosi 2019–2020, loma-ajat ja näytökset

Syyslukukausi alkaa 26.8. ja kestää 14 opintoviikkoa, poislukien syyslomaviikon 42, jolloin ei ole tunteja.
Kevätlukukausi alkaa 7.1. ja kestää 14 opintoviikkoa, poislukien talvilomaviikon 9, jolloin ei ole tunteja.

Joulunäytös la 30.11. klo 13 Suupanniityn koulun liikuntasalissa Pirkkalassa. Osa ryhmistä esiintyy
joulunäytöksessä, osalla on avoimet ovet. Avointen ovien tunneilla perheenjäsenet pääsevät katsomaan
ryhmien esityksiä. Avoimista ovista ilmoitetaan erikseen.

Kevätnäytöksen ajankohta ilmoitetaan syyslukukauden 2019 lopulla.

Tiedottaminen

Sähköpostitiedotteilla
ajankohtaiset asiat

Tekstiviesteillä
äkilliset

tuntimuutokset

Kaikki info
Tanssikoulun
nettisivuilla
osoitteessa

www.pirkanopisto.fi/
tanssikoulu

Kuvia ja tunnelmia
Instagramissa:

pirkan_opiston_tanssikoulu

Ilmoitathan
muutokset

yhteystiedoissasi
toimistolle!



Vaatetus

Tanssimiseen soveltuva vaatetus tekee harrastamisesta mukavaa ja turvallista. Tanssipukuja käytetään
esiintymisissä ja näytöksissä esiintymisasuina. Siksi yhdenmukaiset tanssipuvut ovat hyödyksi ja erottavat
ryhmän muista ryhmistä. Niinpä suosittelemme ohjeenmukaisen tanssipuvun hankkimista tanssioppilaalle.
Tule aivan ensimmäisille tunneille tavallisessa liikuntaan sopivassa asussa. Opettaja neuvoo
pukeutumisasioissa ja ohjeistaa, mistä vaatteita ja asusteita voi hankkia.

Pukuja ja tossuja myyvät Tampereella Piruetti Tullintorilla, Ballerina & Liikunta (Hämeenkatu 29) sekä
DanceDaily-verkkokauppa. Pirkan opiston oppilaat saavat 10 % alennuksen DanceDaily-verkkokaupasta.
Pyydä alennuskoodi opettajaltasi. Tossuja, trikoita ja sukkahousuja löytyy myös useimmista isommista
marketeista. Pukuja voi myös kysellä tuntien ohessa käytettyinä muilta ryhmiltä ja tanssijoilta.

HUOM!

· Lastentanssitunneilla hiukset kiinni. Ei ylimääräisiä irtoröyhelöitä.  Balettitunneilla hiukset
nutturalle. Opettaja opastaa tarvittaessa nutturan teossa.

· Korut ja kellot pois tuntien ajaksi.
· Kärkitossutyöskentely aloitetaan sovitusti ryhmäkohtaisesti, siitä ohjeistetaan erikseen.



Vakuutus

Pirkan opiston oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa oppitunneilla ja
edestakaisilla kotimatkoilla. Vakuutus ei ole voimassa esiintymis- tai opintomatkoilla. Tapaturman sattuessa
ota välittömästi yhteys omaan opettajaasi tai Pirkan opiston toimistoon.

Poissaolot ja tuntien peruuntumiset

Taiteen perusopetuksessa läsnäolovelvollisuus oppitunneilla on 80 %. Yksittäisiä poissaoloja (esim. matkat
ja yksittäiset sairaspoissaolot) ei tarvitse korvata. Jos poissaoloja tulee paljon, ota yhteyttä toimistolle tai
opettajaasi, niin mietitään sopiva tapa korvata niitä. Poissaoloja voi korvata käymällä muiden ryhmien
oppitunneilla tai suorittamalla opettajan antamia itsenäisiä tehtäviä.

Opettajan sairastuessa opisto pyrkii järjestämään sijaisen tunnille tai tunti siirretään toiseen ajankohtaan,
yleensä lukukauden loppuun. Äkillisistä tuntien peruutuksista tai tuntimuutoksista ilmoitetaan tekstiviestillä.

Huoltajille

Toivotamme huoltajat tervetulleiksi seuraamaan lasten kehittymistä, kehumaan ja kannustamaan joskus
vaativassakin tanssiharrastuksessa. Huoltajien tuki ja kiinnostus ovat tärkeitä taidekasvatuksessa. Toivomme
avointa yhteistyötä huoltajien kanssa. Käytännön opetustyötä ja sen tuloksia vanhemmat pääsevät
seuraamaan opetusryhmäkohtaisesti sovittavina aikoina avoimien harjoitusten tai avoimien ovien päivän
yhteydessä sekä esityksissä ja näytöksissä. Ota rohkeasti yhteyttä toimistoon tai opettajaasi, jos mieltäsi
askarruttaa jokin kysymys. Kodin ja opiston yhteistyö on paras tapa kannustaa lasta antoisassa
harrastuksessa.

Opintojen kertyminen ja oppilasrekisteri

Jos haluat tarkistaa opintojen kertymää, ota yhteyttä toimistosihteeriin. Esimerkiksi joihinkin lukioihin
haettaessa voi saada harrastuspisteitä tanssiharrastuksesta. Pyydä tällöin opintorekisteriote ja/tai todistus
toimistolta. Yksittäisistä sairaspoissaoloista opinnot eivät viivästy, vaan lukuvuoden opinnot katsotaan
suoritetuiksi, kun oppilas on ollut 80 % tunneilla läsnä.



Esiintymiset

Tanssin opiskeluun kuuluu myös erilaiset esiintymistilanteet. Erilaiset esiintymiset tuovat mukavaa vaihtelua
ja esiintymiskokemusta tanssijoille. Ne vahvistavat ryhmähenkeä ja antavat elinikäisiä muistoja. Samalla
läheiset pääsevät näkemään, mitä kaikkea tanssisaleissa vuoden mittaan opitaankaan!

Esiintymiset voivat olla vanhainkotivierailuja, esiintymisiä kunnan omissa tapahtumissa, esiintyminen kevät-
tai joulunäytöksessä, kisoissa ja katselmuksissa tai avoimissa ovissa. Opettajat suunnittelevat esiintymiset
joka lukuvuosi erikseen yhdessä oppilaiden kanssa.

Ryhmät voivat tehdä myös yhteisiä matkoja omassa kotikaupungissaan tai sen ulkopuolelle. Matkat ovat
vapaaehtoisia ja yleensä osa kustannuksista, kuten matkat, ovat omakustanteiset. Pääasiassa ryhmän oma
opettaja sopii matkoista vanhempien ja ryhmäläisten kanssa. Esiintymismatkoilla opiskelijat eivät ole
vakuutettuja opiston puolesta.



Hyvä muistaa:

• Tule tunnille ajoissa. Useissa opetuspaikoissa ulko-ovet ovat lukittuina. Opettaja

ei välttämättä pääse avaamaan ovea, kun tunti on jo alkanut.

Huoltajan tulee noutaa oppilas tunnilta ajoissa. Opettajilla alkaa heti tunnin jälkeen

seuraavan ryhmän opetus tanssisalissa, joten opettajat eivät pysty jäämään

vahtimaan lapsia odotustiloihin tunnin jälkeen.

• Pukeudu ohjeenmukaisiin varusteisiin

• Ota vesipullo mukaan, ei mehua

• Käy vessassa ennen tunnin alkua

• Riisu kengät ulko-oven tuntumaan, ettei hiekkaa kulkeudu sisälle kouluun tai

päiväkotiin. Myös huoltajat ja sisarukset riisuvat kengät ulko-oven tuntumaan.

• Purukumit roskikseen

• Hiukset kiinni

• Olethan reilu ja rehti ystävä tanssikavereillesi

• Ilmoitathan pidemmistä kuin yhden-kahden kerran poissaoloista toimistolle tai

opettajalle

• Toisinaan dokumentoimme tanssiharjoituksia ja esiintymisiä opetustarkoitukseen

sekä Pirkan opiston markkinointiin ja tiedotukseen. Video- ja kuvamateriaalia

voidaan käyttää julkaisuissa, verkkosivuilla ja somessa (Facebook, Instagram).

Ilmoita toimistolle, jos et anna suostumusta kuvien käyttöön. Lukuvuosi-

ilmoittautumisten yhteydessä tarkistamme huoltajilta kuvausluvat vielä erikseen.



Opetus

Miten taiteen perusopetus eroaa muusta harrastamisesta?

Pirkan opiston Tanssikoulu tarjoaa tanssintaiteen perusopetusta. Taiteen perusopetusta säädellään lailla
sekä Opetushallituksen antamien opetussuunnitelmien perusteilla. Opetus on tavoitteellista ja tasolta
toiselle etenevää. Opetusta suunnitellaan ja seurataan, jotta se olisi yksilökohtaista, tarkoituksenmukaista,
kannustavaa ja sopivan tasoista. Taiteen perusopetus antaa hyvät lähtökohdat harrastaa taidetta
aikuisenakin, jopa edetä lajissaan ammattiopintoihin asti. Oppimistilanteissa annetaan tilaa oppilaiden
omalle aktiivisuudelle, ideoille, tekemisen ja kokemisen ilolle sekä leikille. Oppilaita kannustetaan sekä
itsenäiseen työskentelyyn että työskentelyyn pareittain, pienryhmissä ja yhdessä koko ryhmän kanssa.

Yleinen oppimäärä

Taiteen perusopetuksessa opiskellaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Pirkan opistossa
tanssitaiteessa voi suorittaa yleisen oppimäärän eli 500 tunnin laajuiset tanssiopinnot Nokialla ja Pirkkalassa.
Tanssilajit ovat oman tason mukaan vapaasti valittavissa lukuvuosittaisesta lukujärjestyksestä. Ryhmien
ikähaarukat ovat ohjeellisia.

Yleinen oppimäärä tarjoaa mahdollisuuden tanssin harrastamiseen, lajissa kehittymiseen ja liikkumisen
iloon. Opinnoissa tuetaan tanssitekniikan, luovuuden ja taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Tärkeää on
kehittyminen, aktiivisuus ja osallistuminen. Opettajan kannustava arviointi ja itsearviointi tukevat oppilaan
tanssillista kehittymistä.

Tanssin voi aloittaa minkäikäisenä vain. Usein ensikosketus tanssiin tapahtuu lastentanssi- tai lapsi-aikuinen-
tanssiryhmissä. Noin 7-vuotiaana aloitetaan tanssitaiteen perusopetuksen alkeisryhmistä, edetään
perustasolle, jatkotasolle ja halutessaan edistyneiden ryhmiin.

500 oppituntia suoritettuaan lapsi saa todistuksen, joka yleensä jaetaan joulu- tai kevätnäytöksen
yhteydessä. Sen jälkeen tanssiharrastusta voi Pirkan opistossa jatkaa niin pitkälle kuin haluaa!



Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija
Eeva Suutari-Saatsi
p. 040 133 4214
eeva.suutari-saatsi@nokiankaupunki.fi

Toimistosihteeri
Tarja Korpela
p. 040 133 4217
tarja.korpela@nokiankaupunki.fi

Apulaisrehtori
Anna-Leena Salokorpi
p. 040 133 4230
anna-leena.salokorpi@nokiankaupunki.fi

Pirkan opiston toimisto
p. 03 5652 2500
pirkanopisto@nokiankaupunki.fi

Kaikki oppaassa käytetyt kuvat ovat Pirkan opiston tanssiryhmien esiintymisistä ja harjoituksista. Ryhmien
opettajina ovat olleet Niina Manninen, Juuli Välimaa, Eveliina Kiukkonen ja Jarna Kangasmaa.


