
Hei Jalokivet ja vanhemmat! 

Tiiviskurssit ja Jalokivien infot
Kesä lähenee loppuaan ja ensi viikolla alkaakin jo kaikilla ryhmillä tanssit heti maanantaista. 
Tiiviskurssien aikataulut on luettavissa Tanssilan nettisivuilla. Sinne on tehty edustusryhmien 
yleisinfo-sivu, jota päivitellään tässä kesän ja syksyn aikana enemmänkin. Nyt siellä on nähtävissä 
myös ensi vuoden aikatauluja aina ensi kesään saakka.


Ryhmät 
Edustusryhmiä on ensi vuonna kahdeksan. Ikäjärjestyksessä ryhmät ovat:
Zirkonit, Topaasit, Opaalit, Safiirit, Spinellit, Ametistit, Rubiinit, Smaragdit.


Pääopettajina kaudella 2019–2020 toimivat

Iiris Salmenmaa

Marjukka Lukkaroinen

Milena Tuominen

Mimi Matinpalo

Tanja Kautiainen

Karoliina Rosenberg.


Lisäksi on tiedossa useampia erilaisia tiiviskursseja vuoden mittaan vaihtuvien opettajien johdolla. 
Näistä ilmoitetaan lähemmin aina lisää.  


Lasten festarit 
Lasten festareita vietetään lauantaina 3.8. Töölönlahdella. Tanssila esiintyy Amfiteatterin lavalla klo 
11.45! Nallurina opettaa tanssia ja mukaan kaivataan innokkaita esiintyjiä, jotka muistavat 
Marjukan yhteisesityksiä (Move your feet yms.) Myös ne, jotka haluavat esiintyä Nallurinan kanssa 
näyttäen tanssiliikkeitä, ovat tervetulleita mukaan! :) (Eli saa tulla mukaan, vaikka Move your feet 
-esitystä ei olisikaan tehnyt aiemmin!) Esiintyjät: tulkaa paikalle klo 11.00, harjoittelemme ensin ja 
sitten siirrymme Amfiteatterille. 


Mukaan esiintyjille:  mustat trikoot/shortsit ja musta toppi/paita tai Tanssilan paita. Hiukset 
ponnarille!


Ilmainen ja kiva tapahtuma, jossa paljon nähtävää. Kannattaa tulla paikan päälle tunnelmoimaan!


Whatsapp-ryhmät 
Tanssiryhmillä ja tanssijoiden vanhemmilla on omat whatsapp-ryhmänsä. Ryhmät ovat vain 
tärkeitä asioita varten, joita koko ryhmän on tärkeä tietää. Ryhmään pääsee liittymään lisäämällä 
esimerkiksi Iiriksen osoitekirjaansa ja laittamalla viestin Iirikselle, niin Iiris voi lisätä ryhmiin. Myös 
vanhemmat saavat lisätä toisiaan! Ylläpito-oikeuksia on monilla. Mikäli joku vanhempi ei ole 
whatsappissa, niin kaikki tärkeät tiedot tulevat myös aina emailitse kaikille. Tavoitteena on laittaa 
tiedot myös edustusryhmien info-sivulle nähtväksi, jotta kaikki voivat kätevästi käydä 
tarkastamassa infoja, mikäli emailit ovat hävyksissä.


Vähemmän tärkeistä infoista/tanssiin liittyvistä asioista ilmoitellaan myös Tanssilan 
edustusryhmien sisäisessä facebook-ryhmässä. Kannattaa liittyä myös tähän ryhmään!



Opettajilla on omat vastuuryhmänsä, joiden tiedottamista enemmän hoitavat. Tämä helpottaa 
opettajien osuutta, jotta vastuuta vastaamisista on jaettu valmiiksi eri opettajien kesken. 


Lisäksi jokaisella ryhmäläisellä on oma vastuuvanhempansa, joka auttaa ja infoaa ryhmää mm. 
Vanhempainyhdistyksen asioista. 


Vanhempainyhdistys
Tanssilan edustusryhmien vanhempainyhdistys aloittaa toimintansa syksyllä 2019. Lisää tietoa 
tästä on tulossa myöhemmin, viimeistään vanhempainillassa. Vahempainilta pidetään sunnuntaina 
8.9. Tarkempi aikataulu selventyy myöhemmin.


Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on kerätä ja käyttää varoja edustusryhmäläisten 
kisamatkoihin, tiiviskursseihin, leireihin ja muihin menoihin. Vanhempainyhdistys on toiminut 
tähänkin asti, mutta epävirallisena yhdityksenä nimeltään Vanhempain toimikunta.

Artjärvi 
Artjärven leiri on kaikilla edustusryhmäläisillä elokuussa 23.–25.8. Zirkonit tulevat leirille vain 
sunnuntaiksi 25.8. Muut ryhmät lähtevät perjantaina n. Klo 16.00 Metsälästä ja tulevat takaisin 
Metsälään sunnuntaina n. Klo 19.00. Zirkonit lähtevät sunnuntaina n.klo 8.00 Metsälästä ja tulevat 
takaisin samaan aikaan muiden ryhmien kanssa. Olemme matkassa kahdella bussilla. 

Leirillä on tanssia, tutustumista ja uimista. (Uinnissa on aina uimavalvojat ja uimassa voi olla vain 
tietty määrä lapsia kerrallaan, jotta turvallisuus on varmasti taattuna uintihetkessä.) Artjärvellä 
tehdään syksyn esityksiä. Leirillä syödään 5 kertaa päivässä ja iltaisin tehdään erilaisia kisailuja ja 
mukavia yhteistoimia. Artjärvellä nukutaan kaikki isossa talossa. Nuorimmille luetaan iltaisin 
iltasadut huoneissa. 


Mukaan tarvitaan makuupussi, tyyny, lakanat. Tarkemmat tiedot leiristä päivitetään vielä kaikille 
leiriohjelman muodossa elokuussa. Artjärven leirin viimeisenä päivänä (su-iltapäivä) on ollut 
perinteisesti esitys kylän ihmisille. 


Hinta: Leirin hinta on 120€/Topaasit-Smaragdit, 45€/Zirkonit. Hinta sisältää opetuksen, opettajien 
huoltajana toimisen, majoituksen ja ruokailun. (Tanssilan vanhempaintoimikunnan varoista tuetaan 
tätä leiriä ainakin bussikuljetuksien osalta. Tarkemmat rahoitukset selvitetään yhdessä 
vanhempaintoimikunnan kanssa.) 


Jalokiviryhmä Vastuuopettaja Vastuuvanhempi

Zirkonit Iiris Salmenmaa

Topaasit Mimi Matinpalo

Opaalit Mimi Matinpalo

Safiirit Karoliina Rosenberg

Spinellit Tanja Kautiainen

Ametistit Karoliina Rosenberg

Rubiinit Marjukka Lukkaroinen

Smaragdit Milena Tuominen



Leiri maksetaan TDanceShopin sivuilla elokuun aikana - ilmoitamme, kun maksulinkki on valmiina. 
Leiri on pakollinen kaikille Jalokiville. Zirkonien kanssa on bussimatkalla mukana ainakin yksi 
opettaja. Mahdollisesti mukaan mahtuu myös halukkaita Zirkonien vanhempia huoltajiksi mukaan 
sunnuntaille. Huoltajalle maksetaan päivän ruoat ja bussikyydit. Huoltajat toimivat Zirkonien apuna 
päivän aikana. Huoltajiksi mukaan haluavat Zirkonien vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Iirikseen.


Tällä hetkellä Artjärvelle on lähdössä opettajiksi ja huoltajiksi: Tanja Kautiainen, Karoliina 
Rosenberg, Marjukka Lukkaroinen, Maia Nowack, Iiris Salmenmaa, Victoria Lindgren.


Syksyn aikataulut 
Syksyn aikataulut ovat kaikki nähtävissä nettisivuilla. Päivitämme listaa sitä mukaa, kun tiedot 
tarkentuvat!


https://www.tanssila.fi/edustusryhmat--tiedotus

Musikaali Sound of Music
Monet teistä ovat jo kyselleet Sound of Music:sta. Se on siis Opera Tellus ry:n tuottama musikaali, 
jossa on harrastelijoita ja ammattilaisia yhteisproduktiossa. Minä toimin musikaalin koreografina. :) 


Musikaaliin haetaan mukaan sekä tanssijoita että laulaja-tanssijoita. Koetanssi pidetään Tanssilan 
tilassa sunnuntaina 18.8. Lisää tietoa ja ilmoittautuminen koetanssiin menee Opera Telluksen 
nettisivujen kautta. Käykää tsekkaamassa.


Sound of Music -musikaaliin etsitään myös pelkästään tanssiviiin rooleihin 9 –14-vuotiaita tyttöjä. 
Lisäksi haussa tanssivia JA laulavia tyttöjä ja poikia musikaalin lapsiosiin.


Tulkaa mukaan hakemaan ja saa kertoa myös tutuille eteenpäin. :)


Uudet opettajat
Amel ei aloitakaan edustusryhmien opettajana nyt tänä vuonna, sillä hänen opintoaikataulunsa 
ovat sen verran avoimena, että tulimme siihen tulokseen, että hän jatkaa toistaiseksi vain harraste- 
ja intensiiviryhmien opettajana. 


Amelin tilalle opettajatiimiimme tulee upea Mimi Matinpalo. Mimi opiskelee tällä hetkellä Helsingin 
yliopistolla ranskaa ja viestintää. Hänen taustansa on showtanssissa ja hip hopissa. Hän on 
suorittanut taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän ja kisannut SM- ja MM-kisoissa, 
osallistunut erilaisiin katselmuksiin, tanssinut musavideoilla ja treenannut tanssia Pariisissa. 
Mahtavaa saada Mimi mukaan meidän timanttiseen tiimiimme.


Tarvikkeet
Tanssitunneilla on tietyt, tanssiin sopivat varusteet käytössä. Tanssissa myös hiustyyli on 
määriteltynä. Tarkemmat ohjeet jokaiseen lajiin löytyvät edustusryhmien infosivulta Tanssilan 
nettisivuilta.


https://www.tanssila.fi/edustusryhmat--tiedotus


Tiiviskurssilla ei haittaa vaikka vielä kaikkia tarvikkeita ei olisikaan olemassa. 


Tarvikkeiden hankinta

https://www.tanssila.fi/edustusryhmat--tiedotus


TDanceShop on auki jo ennen varsinaisia kauppapäiviä. Tässä listattuna aukio-oloajat kauden 
alussa. Jokaisen ryhmän luokkapuvut on kaupalta hankittavissa. Samoin sukkikset, tossut, 
shortsit, edustusvaatteet.


Kaupalla on paljon erien viimeisiä tuotteita mynnissä. Mm. Edustuscollege-housut viimeiset 
kappaleet 10€/pari.


Tuttuun tapaan on myös tila kierrätykselle ja tanssivaatteiden kirppikselle. Jos haluat tuoda 
tuotteita kirppikselle, niin merkkaa tuotteisiin hinta ja nimi esim. maalarinteipillä. Kirppistuotteet 
maksetaan käteisellä kassalle. Tanssilan kautta saa kauppapäivien jälkeen hakea myymättömät 
tuotteet sekä myytyjen tuotteiden rahakirjekuoret. Kierrätys kannattaa! :) 


Tanssilan facebook-kirppiksellä voi myös myydä vanhoja tarvikkeita. 


Linkki: https://www.facebook.com/groups/259661197822737/


Fantasiasatu 2020
Kevääksi 2020 on tulossa fantasiamaailmaan osittain sijoittuva koko illan tanssisatu. Mukana 
tässä produktiossa ovat kaikki edustus- ja intensiiviryhmäläiset. Koreografian tähän tekee Iiris. 
Tyyli on tuttua jo edellisistä koko illan produktiosta. Yhdistelmä siis nykytanssia ja nykybalettia 
upeiden asujen, musiikin ja tanssijoiden siivittämänä. Esityksen esityspäivämäärät ovat vielä auki. 
Ne selviävät, kun teatterit osaavat varmistaa aikataulujansa. Esityksen sisältöä aletaan tehdä jo 
syksystä alkaen.


Fantasiasadun mainoskuvaukset
Haemme fantasiasadun kuvauksiin tanssijoita. Kuvaukset järjestetään lauantaina 17.8. klo 10-16 
välisenä aikana. Laita viestiä Iirikselle emailitse: info@tanssila.fi -osoitteesen. (Whatsappini ei toimi 
kovin hyvin tällä hetkellä, joten laittakaa email!!!)


Pvm TDanceShop 
aukioloajat

To 1.8. Klo 9-16

Pe 2.8. Klo 9-16

Ma 5.8. Klo 9-17

Ti 6.8. Klo 9-16

Ke 7.8. Klo 9-16

To 8.8. Klo 10-17

La 10.8. Klo 10-15

Ma 12.8. Klo 10-14

Ti 13.8. Klo 10-14

Ke 14.8. Klo 10-14

To 15.8. Klo 10-14

La 17.8. Klo 10-15

mailto:info@tanssila.fi


Etsimme erikokoisia ja eri-ikäisiä tanssijoita. Valitut tanssijat saavat olla poissa päivän 
tanssitunneilta ilman erillistä ilmoitusta. Mainoskuvissa esiintyvät tanssijat saavat 30€:n lahjakortin 
TDanceShopiin. Lahjakortin voi käyttää tuotteisiin tai vaikka ensi kevään tanssituntimaksuihin. 
Lahjakortit umpeutuvat 31.12.2019.


Haluatko mukaan?

- ilmoita halukkuudestasi Iirikselle lähettämällä email: info@tanssila.fi

- Ilmoita halukkuudestasi viimeistään to 8.8.

- Iiris vahvistaa valitut tanssijat mahdollisimman pian, toivottavasti jo pe 9.8. 


Jalokivien toiminta ja intensiiviryhmien toiminta
Tänä vuonna alkaa useampi intensiiviryhmä Tanssilassa. Intensiiviryhmiä on neljää eri tasoa. 
Intensiiviryhmien kanssa on Jalokivillä tiedossa myös yhteistä toimintaa. Intensiiviryhmäläiset 
harrastavat vähintään kaksi kertaa viikossa harjoitusten painottuessa show/nykytanssiin. 
Intensiiviryhmiä on ensi vuonna Pakilassa, Metsälässä ja Haagassa.


Jalokivissä toiminta vaatii sitoutumista ja motivaatioita sekä harrastuneisuutta tanssia kohtaan 
myös vapaa-ajalla. On tärkeää, että tanssijat pitävät huolta kehostaan ja mielestään. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tanssijoilla on mm. vastuu itse venytellä ja huoltaa kehoaan iltaisin ja ennen 
tanssituntia. Mielen huoltaminen tarkoittaa sitä, että tanssijat harjoittelevat ja muistelevat 
opettajien antamia korjauksia ennen seuraavia tunteja itsenäisesti. Jos haluamme jatkaa matkaa 
kohti Suomen tanssikärkeä, se vaatii töitä kaikilta tanssijoilta. :) Erityisesti nämä ohjeet tulevat 
tärkeiksi sitä mukaa, kun tanssija nousee ryhmissä ylöspäin. On selvä, että Zirkonien ja 
Smaragdien vaatimustasot kehon huoltamisesta, korjausten ja askeleiden muistamisesta ovat 
erilaiset. Opettajat ovat hyvin perillä siitä, mitä minkäkin ikäiseltä voi odottaa ja olettaa. Näistä 
asioista voimme keskustella myös vanhempainillassa, jos vanhemmilla on mietityttäviä asioita!


Intensiiviryhmiin ei Jalokivissä tanssineille tanssijoille ole ollut erikseen hakukoetta, sillä Jalokiviin 
on tiukemmat kriteerit kuin intensiiviryhmiin. Mikäli joku pohtii motivaation riittämistä, voi 
intensiiviryhmiin siirtyä esimerkiksi joulun jälkeen. Koko Jalokivien tanssiryhmän kannalta on 
kuitenkin tärkeää, että syksyn ajan voi omat ryhmäläiset luottaa siihen, että jokainen Jalokivi on 
toimintaan sitoutunut ja läsnä ilolla ja innostuksella harjoituksissa, esityksissä ja kilpailuissa. 


Jalokivet on pop! :)

Opettajien puolesta lupaan, että pidämme tanssijoista hyvää huolta ja opimme paljon tanssin ja 
yhdessä toimimisen asioita tulevan syksyn aikana. Jalokivistä onkin monelle muodostunut kuin 
toinen perhe.


Ihanaa nähdä kaikkia pitkästä aikaa! Ja mahtava tutustua uusiin kasvoihin! 

t. Iiris

mailto:info@tanssila.fi

