
TERVETULOA TANSSILAAN!
Tanssila on lasten ja nuorten tanssiin 
erikoistunut tanssikoulu Helsingissä. 
Aikuisten ja teinien tunteja on tarjolla 
Tanssilan omilla studioilla Metsälässä, 
Haagassa ja Pakilassa.

Tanssinopetuksemme keskittyy 
taidetanssilajeihin – balettiin, 
nykytanssiin sekä showtanssiin. Lastentanssitunneilla tutustutaan näihin lajeihin 
monipuolisesti ja kouluikäisestä alkaen on valittavana eri lajien omat tanssitunnit. 
Tarjonnassamme on kurssimuotoisesti myös muita tanssilajeja sekä kehonhuoltotunteja.

Tanssituntimme pohjautuvat ilon kautta oppimiseen. Hyvät, koulutetut opettajat, tanssituntien 
suunnitelmallisuus sekä mahdollisuus runsaaseen esiintymiseen ovat toimintamme perusteita.

Tässä on kattava paketti Tanssilan kaikista tanssitunteja ja alkavaa tanssikautta koskevista 
asioista. Toimistolta saa tarvittaessa lisätietoja. Huom! Tämä infopaketti on kirjoitettu pääosin 
lapsitanssijoiden vanhemmille. Aikuiset harrastajat voivat poimia täältä heitä koskevat tiedot. 

YHTEYSTIEDOT
www.tanssila.fi ja www.tdanceshop.com 

Toimisto  
Puhelin: 0452168808  
Sähköposti: info@tanssila.fi  
Aukioloajat: Ma, ti ja to klo 10.00–14.00

Huom. Toimiston sähköpostiin vastataan pääsääntöisesti vain toimiston aukioloaikoina. 
Suoraan opettajille lähetettyihin sähköposteihin vastataan vähintään kerran viikossa, 
kiireellisissä asioissa ota yhteys toimistoon. 

Toimipisteiden yhteystiedot:  
Tanssilan omat studiot: 
Metsälä: Läkkisepäntie 20, 00620 Helsinki
Haaga 1: Matkamiehentie 6, 00320 Helsinki
Haaga 2: Kauppalantie 20, 00320 Helsinki UUSI TILA
Pakila: Oraspolku 9, 00680 Helsinki UUSI TILA

Muut toimipisteet: 
Viikki: Asukastalo Kunto, Leskirouva Freytagin kuja 10, 00790 Helsinki 
Käpylä: Päiväkoti Alku, Väinölänkatu 5, 00610 Helsinki  
Puistola: VPK, Puistolan raitti 5A, 00760 Helsinki

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tanssila.fi. Opettajat lukevat 
sähköpostia vähintään kerran viikossa.

Tanssilan rehtori, Iiris Salmenmaa vastaa puhelinnumerosta 0415254116. Iiriksen saat yleisesti 
parhaiten kiinni tekstiviestillä.
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Tanssilaa voit seurata myös Facebookissa (Tanssila) ja Instagramissa (@tanssila). Myös 
Tanssilan järjestämää Estradi-tanssikilpailua pääset seuraamaan Facebookissa (Estradi-
tanssikilpailu) sekä Instagramissa (@estraditanssikilpailu).

KAUDEN AIKATAULUT 

Lukujärjestys 
Kevään 2018 päivitetty lukujärjestys on nähtävillä nettisivuillamme www.tanssila.fi/lukujarjestys2. 
Tanssila pidättää oikeudet muutoksiin. 

Tanssilan toimintakausi 
Kevätlukukausi 8.1.2018 (ma) – 13.5.2018 (su) 

(Kurssit, esim. pilates, voivat olla eri mittaisia. Voit tarkistaa kurssin pituuden verkkokaupasta.) 

Päivät, jol loin ei ole tunteja 
Kevät 2018 
Talviloma 19.2.2018 (ma) – 25.2.2018 (su)  
Vappuaatto 30.4.2018 (ma)* 
Vappupäivä 1.5.2018 (ti)* 
Pääsiäinen 30.3.2018 (pe) – 2.4.2018 (ma)* 
Helatorstai 10.5.2018* 

*Korvausoikeus lukukauden aikana jollain toisella tunnilla.  

ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautuminen Tanssilan tunneille tapahtuu verkkokaupan kautta www.tdanceshop.com. Tunneille 
ilmoittaudutaan valitsemalla haluttu tanssitunti verkkokaupassa. Asiointi onnistuu 
nettipankkitunnuksilla tai luottokortilla. Olettehan huolellisia täyttäessänne ilmoittautumis- sekä 
yhteystietoja verkkokaupassa, jotta saamme oikeat yhteystiedot välitettyä myös tunnin opettajalle. 
Tuntipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tunneille ilmoittaudutaan aina lukukaudeksi kerrallaan, eli erikseen syys- ja kevätlukukaudelle. Koko 
vuodeksi ei voi ilmoittautua yhdellä kertaa. Huomioithan, että jos päätät maksaa kahdessa erässä, se 
tarkoittaa kahta maksua yhden lukukauden aikana (ks. Maksutavat). 

Tunnit on mahdollista maksaa useammalla eri tavalla. Kaikki ilmoittautumiset tehdään verkkokaupan 
kautta. (Huom! Myös laskumaksajat ja liikuntasetelillä maksavat asiakkaat.)  

Maksutavat 
1. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan koko lukukausi nettipankkitunnuksilla tai luottokortilla. 

2. Ilmoittautuminen voidaan maksaa kahdessa erässä nettipankkitunnuksilla tai luottokortilla niin, 
että ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 1. osa ja myöhemmin kauden aikana 2. osa. 

3. Ilmoittautuminen voidaan suorittaa Smartumin tai Edenredin liikuntaseteleillä aikuisten tunneille. 
Huom! Emme tällä hetkellä ota vastaan muita kuin paperiseteleitä. Setelit tuodaan ensimmäiselle 
tanssitunnille mukaan omalla nimellä varustetussa kirjekuoressa. 

4. Laskumaksu-vaihtoehto, laskutuslisä 10€ 
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HINNASTO 
Verkkokaupassa www.tdanceshop.com on nähtävissä tuntien hinnat. Kausituntien hinnat sisältävät alv 
10%. Tunneille ilmoittaudutaan lukukaudeksi kerrallaan. 

Tuntien hinnat sisältävät koko lukukauden opetuksen. Tuntien hinnat määräytyvät tuntien pituuden 
mukaan. Lukukausi sisältää 17 kertaa, sillä syyslomaviikolla ja talvilomaviikolla ei järjestetä Tanssilan 
tunteja. 

30 min tunti 148€, tai kahdessa erässä maksettuna 2x80€ 
40 min tunti 174€, tai kahdessa erässä maksettuna 2x93€ 
60 min tunti 198€, tai kahdessa erässä maksettuna 2x105€ 
75 min tunti 234€, tai kahdessa erässä maksettuna 2x129€ 
90 min tunti 263€, tai kahdessa erässä maksettuna 2x137€ 

Yksistyistunnit Tanssilan omilla saleilla:  
40 min 48€ 
60 min 65€  

Jalokivien hinnat: 
Zirkonit: 268€  
Topaasit: 298€  
Safiirit: 358€  
Rubiinit: 448€  
Smaragdit: 388€ 

Tanssilan kautta voit tilata myös muita tanssipalveluita, kuten koreografioita tai esiintymisiä tai 
yksityistunteja muissa tiloissa. Hinnat neuvotellaan asiakkaan kanssa tilaisuuskohtaisesti. 

Alennukset  
Alennukset koskevat ainoastaan koko lukukauden jatkuvia tunteja, eivät tiiviskursseja. 

• Perhealennus: Jos ilmoittaudut tunneille saman päivän aikana samassa taloudessa asuvan 
perheenjäsenen kanssa, saatte molemmat -10% alennuksen. Huomaathan, että alennusta ei 
anneta jälkeenpäin, jos ilmoittaudutte tunneille eri päivinä. 

• Useamman tunnin alennus: Jos haluat käydä useammalla Tanssilan tunnilla, saat jokaisesta 
tunnista -10% alennuksen, jos ilmoittaudut tunneille saman päivän aikana. Huomaathan, että 
alennusta ei anneta jälkeenpäin, jos ilmoittaudut tunneille eri päivinä. 

• Early Bird -alennus on -10% kaikista tunneista. Early Bird -hintaan ei sisälly 
tyytyväisyystakuuta. Ostetun tunnin voi kuitenkin vaihtaa toiseen tuntiin, mikäli syksyllä 
huomaa, että tarve onkin esimerkiksi ilmoittauduttua tuntia haastavammalle tunnille. Early 
Bird-hinta on voimassa keväällä tehtävistä syksyn ilmoittautumisista. 

• Eri alennuksia yhdistelemällä alennukset yhtä taloutta kohden max. -20% tai 2 alennusta 
(esim. Early Bird-hinta ja sisarale toisesta tunnista. Alennukset näissä tapauksissa annetaan 
edullisemmasta tunnista.) 

Alennushinnalla ilmoittauduttaessa valitaan laskumaksu. Tällöin laskutuslisää ei laskuteta erikseen. 

TYYTYVÄISYYSTAKUU 
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Haluamme, että tanssijamme ja heidän perheensä ovat tyytyväisiä tanssitunteihimme. 
Ilmoittautuminen tunneille on sitova, mutta mikäli ette kuitenkaan jostain syystä ole tyytyväisiä 
tunteihimme tai pienen tanssijan uskallus ei vielä riitä uuteen harrastukseen, ilmoittakaa siitä meille 
kirjallisesti kahden viikon kuluessa kauden alusta. Ilmoitus tulee tehdä 21.1.2018 mennessä 
kevätlukukaudella info@tanssila.fi-osoitteeseen. Mainitkaa selkeästi kyseessä oleva tunti ja 
tuntipaikka, tanssijan nimi sekä tilinumeronne. Palautamme rahat tilillenne (laskumaksajilla emme 
palauta 10€:n laskutuslisää). Ilmoitattehan tuntia peruessanne myös syyn perumiseen, jotta osaamme 
palvella teitä tulevaisuudessa paremmin. Huom! Peruutusoikeus ei koske Early Bird -hintoja eikä 
edustusryhmäläisten ilmoittautumisia. Peruutustapauksissa saattaa mahdolliset alennushinnat raueta 
ja palautussummaa saatetaan kompensoida oikeutettujen alennusten mukaisesti. 

ILMAINEN KOKEILUKERTA 
Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tuntien testaamiseen. Tanssilan tunneille voi tulla 
tutustumaan yhdeksi kerraksi veloituksetta, mikäli tunnilla on tilaa. Tuntien paikkatilanteen voit 
tarkistaa verkkokaupasta www.tdanceshop.com – mikäli katsomallesi tunnille voi yhä verkkokaupassa 
ostaa paikan, on tunnilla yhä tilaa. Loppuunmyydyillä tunneilla ei ole kokeilumahdollisuutta. 
Ilmainen kokeilukerta koskee koko Tanssilan tuntivalikoimaa. 

POISSAOLOT JA KORVAUSKÄYTÄNTÖ 
Mikäli tanssioppilaalle tulee poissaoloja omalta tunnilta sairastumisten tai matkojen johdosta, voi 
tunnit käydä korvaamassa toisella samantasoisella tunnilla. Mikäli olet epävarma, mikä tunti sopii 
korvaamista varten, voit kysyä toimistoltamme tai omalta tanssinopettajaltasi apua.  

Korvausoikeus on myös niillä tunneilla, jotka ovat yleisen pyhäpäivän, tai muun syyn vuoksi Tanssilan 
puolesta peruttu (ks. Kauden aikataulut – korvausoikeus ei koske syys- ja talvilomaviikkoja). Välillä on 
tilanteita, ettei tunnille kyetä löytämään ajoissa sijaista (äkilliset sairastumiset tai muut yllättävät 
tilanteet). Näissä tapauksissa tunnit joudutaan peruuttamaan nopealla aikataululla. Äkillisistä 
tanssitunnin peruuntumisista tiedotetaan tekstiviestitse tunnin oppilaille, joten toivomme tarkkuutta 
ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietoja täytettäessä. Nämä tunnit voi myös käydä korvaamassa 
parhaana itselle sopivana ajankohtana. Perutuista tunneista pyrimme ilmoittamaan myös Tanssilan 
Facebook-sivuilla, jotta tieto saavuttaisi myös mahdolliset korvaajat. 

Korvausoikeus tunneille on voimassa kyseisen lukukauden ajan. 

VAKUUTUKSET 
Oppilaat ovat vastuuvakuutettuja, mikä tarkoittaa, etteivät oppilaat joudu vastuuseen esim. tunnilla 
rikkoutuneista välineistä. Jokainen oppilas huolehtii itse vapaa-ajan tapaturmavakuutuksestaan.  

Tanssilan päiväleireillä on voimassa vastuuvakuutuksen lisäksi myös tapaturmavakuutus.  
(Edustusryhmäläiset huolehtivat itse omista vakuutuksistaan.) 

OPETTAJAT 
Tanssilan opettajat ovat nuoria, aktiivisia ja alansa osaavia ammattilaisia. Kaikki opettajamme ovat 
käyneet Tanssilan peruskoulutukset läpi. Tanssilassa haluamme, että kaikki tuntimme ovat 
laadukkaita – tuntien tasoa tarkkaillaankin ja kehitetään koko ajan. Opettajatiimimme suunnittelee 
yhdessä tuntien sisältöjä ja jakaa koulutuksissa saatuja ideoita, jotta kaikki tanssijamme saisivat 
uusista ideoista iloa opettajiensa välityksellä.  
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Tanssilan tunnit on jaoteltu ryhmiin: lasten tunnit, kouluikäisten tunnit, teinien tunnit, aikuisten 
tunnit sekä edustusryhmien tunnit. 

Opettajamme toimivat tiimeissä ja eri tiimeillä on vastuuopettajat. Kaikkien Tanssilan kausituntien 
opettajien yhteystiedot ovat muotoa etunimi.sukunimi@tanssila.fi. Opettajakohtaiset kuvaukset 
kuvineen ovat luettavissa Tanssilan kotisivuilla. 

Vastuuopettajat vastaavat eri ryhmien opettajien kanssa tuntien suunnittelusta, sisällöistä sekä 
opettajatiimin koulutuksesta. 

• Lasten tuntien vastuuopettajana toimii Iiris Salmenmaa. 

• Kouluikäisten tuntien vastuuopettajana toimivat Marjukka Lukkaroinen (nyky- ja showtanssi) 
sekä Tanja Kautiainen (baletti). 

• Teinien vastuuopettajana toimii Iiris Salmenmaa. 

• Aikuisten tuntien vastuuopettajana toimii Milena Tuominen. 

• Edustusryhmien vastuuopettajana toimii Iiris Salmenmaa. 

ALKAAKO TUNTI, JOLLE OLEMME ILMOITTAUTUNEET? 
Pyrimme aloittamaan kaikki tunnit. Osa tunneista on aina suositumpia kuin toiset. Mikäli tunti ei ala, 
otamme erikseen yhteyttä tunneille ilmoittautuneisiin asiakkaisiimme. 

MITEN TOIMIN, JOS MEILLE SUOSITELLAAN TOISEN TASOISTA 
TUNTIA? 
Mikäli opettaja huomaa, että tunti, jolle olette ilmoittautuneet, on liian helppo tai vaikea 
tanssijalle, ehdottaa opettaja teille paremmin sopivaa tuntia. Lasten kanssa oikean tunnin 
löytyminen ei aina ole täysin sidoksissa ikään! Opettajat usein pyytävät teitä ensin kokeilemaan 
opettajan ehdottamaa tuntia, jonka jälkeen yhdessä opettajan ja tanssijan sekä vanhemman kanssa 
päätetään jatkosta. Mikäli olette vaihtamassa tuntia, esim. Satutanssista Säihketanssiin, ilmoittakaa 
siitä toimistolle, niin siirrämme teidät oikean tunnin läsnäololistoille. Tuntitason siirtoa voi opettaja 
ehdottaa myös kesken kauden. Oikean tasoinen tunti on lapselle etuoikeus, jolloin oppiminen on 
kaikkein innostavinta ja tehokkainta. 

Tanssilan tunnit kevätkaudella 2018 
Lasten tunteja on tarjolla 1,5-vuotiaasta alkaen. Kaikilla lasten tanssitunneilla on tietty teema, 
johon tutustutaan ikätason mukaisesti. Tuntien teemat ja yleiset linjaukset suunnitellaan yhdessä 
opettajatiimin kanssa. Kaikilla lasten tunneilla tutustutaan myös erilaisiin välinetaitoihin. Tuntien 
tarkemmat kuvaukset on nähtävillä osoitteessa www.tanssila.fi.  
 
Aikuinen–lapsi-tanssi (1,5–2,5v.) 
Taaperotanssi (2–3v.)  
Satutanssi (3–5v.) 
Säihketanssi (4,5–6v.) 
Taikatanssi (5,5–7v.)  
Poikien tanssitemppuilu (3–5v. ja 6–8v.) 
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Kouluikäisten tunteja on tarjolla 7–9-vuotiaille sekä 10–13-vuotiaille lapsille ja nuorille. Voit valita 
lukujärjestyksestä joko yhden tai useamman tunnin oman innostuksen mukaan. 10–13-vuotiaiden 
ryhmien on myös mahdollista osallistua johonkin pääkaupunkiseudun tanssikisaan tai -katselmukseen. 
Tästä sovitaan ryhmäkohtaisesti ryhmän innostuksen mukaan. Tuntien tarkemmat kuvaukset on 
nähtävillä osoitteessa www.tanssila.fi.  
 
Tuike – show- ja nykytanssin alkeet (7–9v.)  
Kide – baletin alkeet (7–9v.) 
Tähdet – showtanssin jatkotaso (10–13v.) 
Kimalle – baletin jatkotaso (10–13v.) 
Säde – nykytanssin jatkotaso (10–13v.) 
Kouluikäisten katutanssin alkeet (7–12v.) 

Teini-ikäisten tunteja on tarjolla 12–15-vuotiaille aloittelijoille (showtanssi) sekä edistyneille 
tanssijoille (tanssitaustaa vähintään 3 vuotta baletissa, nyky- tai showtanssissa). Voit valita 
lukujärjestyksestä joko yhden tai useamman tunnin oman innostuksen mukaan. 

Aikuisten tuntien tuntivalikoimassa on kattava tarjonta niin kehonhuoltotunteja kuin 
tanssituntejakin. Aikuisille on tunteja alkeista edistyneisiin. Voit valita lukujärjestyksestä joko yhden 
tai useamman tunnin oman innostuksen mukaan. Tuntien tarkemmat kuvaukset on nähtävillä 
osoitteessa www.tanssila.fi.  

EDUSTUSRYHMÄT – TANSSILAN JALOKIVET 
Tanssilassa on viisi edustusryhmää. Edustusryhmät harjoittelevat erityisen opetussuunnitelman 
mukaisesti ja treenaavat tavoitteellisesti ansioituneiden opettajien johdolla. 

Toiminnassa painotetaan ilon kautta oppimista ja hyvä yhteishenki on tärkeä osa oppimista. Ryhmät 
esiintyvät, kilpailevat ja leireilevät ahkerasti Suomessa ja ajoittain myös ulkomailla. Ryhmien 
pääaineet ovat nykytanssi, showtanssi sekä klassinen baletti.  

Tanssilan Jalokivet: 

Zirkonit 6–7-vuotiaat  
Topaasit 8–9-vuotiaat  
Safiirit 10–11-vuotiaat  
Rubiinit 12–15-vuotiaat  
Smaragdit Yli 15-vuotiaat 

Edustusryhmiin haetaan mukaan valintakokeen kautta. Uusia tanssijoita haetaan pääasiallisesti 
keväisin. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan edustusryhmien toiminnasta lisää tai hakemaan mukaan 
kesken kauden, ota yhteyttä toimistoon ja kysy mahdollisuutta yksityiseen koetanssiin. Yksityisessä 
koetanssissa hakija osallistuu jollekin edustusryhmän tunnille, jonka aikana opettaja tarkastelee 
hakijan soveltuvuutta ryhmään. Erillistä sooloa ei tarvitse valmistella. 

KAUDEN ALOITUS 
Ensimmäiset tunnit ovat jännittäviä niin tanssijoille kuin huoltajillekin. Toivomme, että lapset jäävät 
suoraan reippaasti opettajan kanssa tunnille. Tunnit lähtevät sitä paremmin käyntiin, mitä 
reippaammin niin aikuiset kuin lapsetkin toimivat. Vanhemmat pääsevät kyllä ihailemaan lastensa 
taitoja myöhemmin Tanssilan näytöksissä sekä avoimien ovien tunnilla. Mikäli lapsi tarvitsee 
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ensimmäisillä tunneilla vanhemman tukea, voi vanhempi oven luona katsomassa alun 5–10 minuuttia, 
minkä jälkeen toivomme, että vanhemmat siirtyvät huomaamattomasti oven toiselle puolelle 
odottamaan tunnin loppumista. Osassa ryhmissä on kauden alussa apuopettaja mukana, jotta 
kaikkien pienten jännittäjien kauden aloitus sujuisi mukavasti. 

YLEISINFOA TANSSITUNNEISTA 

Tanssitunnille tullaan ajoissa. Opettaja saapuu paikalle yleisesti n. 10–15 min ennen tunnin alkua. 
Ennen tuntia vaihdetaan vaatteet tanssitunnille sopiviksi sekä laitetaan pitkät hiukset kiinni. Tämä on 
tärkeää turvallisuuden takia, jotta lapsi näkee mihin on menossa, eivätkä hiukset jää kiinni esim. 
kiipeiltäessä. Hiuspannat eivät kokemuksemme mukaan pysy kovinkaan hyvin päässä ja ovat hankalia 
myös esim. kuperkeikkoja tehdessä.  

Tuntia ennen käydään vessassa. Opettaja ei pysty viemään yhtä tanssijaa vessaan, joten toivomme, 
että erityisesti kauden alussa uusien ja pienimpien oppilaiden vanhemmat ovat tunnin ulkopuolella 
odottamassa ja pystyvät viemään tanssijan tarvittaessa vessaan. Usein ryhmän muutkin vanhemmat 
ovat olleet ystävällisiä ja vieneet pieniä vessaan, mikäli oma vanhempi ei ole ollut juuri sillä hetkellä 
paikalla. Kiitos tästä. 

Lasten tanssitunneilla ollaan paljain varpain. Lapsi oppii parhaiten paljaan jalan tuntemusten kautta. 
Lisäksi paljas jalka ei ole liukas. Tunnilla tulee kyllä lämmin, joten vaikka aluksi lattia tuntuisi 
kylmältä, ei siitä ole huolta tunnin alettua.  

Tanssitunnilla hyvät vaatteet ovat tanssi- tai jumppapuku sekä tanssilegginsit. Vaatetukseksi sopivat 
myös esimerkiksi shortsit sekä ihonmyötäinen toppi tai t-paita. Jättimäiset tyllihameet ovat välillä 
lapsilla haittana. Huomioithan vanhempana, ettei mahdollinen tylli ole niin pitkä, että lapsi voi 
siihen kompastua liikkuessaan. Vaatteiden tulee olla hyvin joustavia. Tanssipukuja ja -legginsejä on 
myynnissä myös Tanssilalla, monissa tanssikaupoissa sekä isoissa vaatekaupoissa. Monet tanssikaupat 
tarjoavat alennusta Tanssilan nimellä (Piruetti, Footlight, Suomen tanssitarvike). Tanssilan 
TDanceshopissa taas pyrimme pitämään valmiiksi edulliset hinnat. Tanssilan Metsälän toimipisteessä 
on esillä laaja valikoima tanssitarvikkeita. Kauppa on auki toimiston aukioloaikoina ma, ti ja to klo 
10–14 sekä sopimuksen mukaan. Tuotteita on mahdollista ostaa myös verkkokaupasta 
www.tdanceshop.com.  

Tanssitunnille mukaan otetaan tanssivihko sekä juomapullo. Yleensä juomapullolle ja vihkolle on 
molemmille tietty paikkansa tunnilla, jonka opettaja opettaa kauden alussa. Tanssivihko on käytössä 
Aikuinen–lapsi-, Taapero, Satu-, Säihke-, Tanssitemppuilu- ja Taikatanssitunneilla. Uudet oppilaat 
saavat uudet vihkot kauden alussa. Vanhojen oppilaiden toivomme käyttävän samaa vihkoa kuin 
edellisenä vuonna. Tanssivihko on tärkeä lapsille – pidäthän vihkosta hyvää huolta. Vihkoon saattaa 
tulla myös tärkeää informaatiota kauden aikana. 

Tanssituntien mottona on, ettei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen. Tunnilla 
ollaan kaikki keskenämme tanssikavereita ja tunneilla ei kiusata muita tanssijoita. Tunneilla 
harjoitellaan myös pienten pettymysten sietoa. Aina ei saa omaa lempiväriä olevaa palloa tai 
hyppynarua. Tästä on hyvä keskustella myös kotona, jotta tämä ei tule yllätyksenä, kun tunnit 
alkavat.  

Balett i tuntien varusteet 

http://www.tdanceshop.com


Kouluikäisten ja teinien balettitunneilla on käytössä pehmeät balettitossut, balettisukkahousut ja 
balettipuku.  Opettaja voi auttaa kauden alussa tarvikkeiden hankinnassa Tanssilan kautta. 
Balettivarusteet voi ostaa myös muuta kautta. Monet tanssikaupat tarjoavat alennusta Tanssilan 
nimellä (Piruetti, Footlight, Suomen tanssitarvike). Tanssilan TDanceshopissa taas pyrimme pitämään 
valmiiksi edulliset hinnat.  

Aikuisten ja teinien tuntien varusteista voi kysyä tarkemmin kauden alussa omalta opettajalta. 

TUNTIEN SISÄLLÖT 
Kaikki lasten tanssitunnit sisältävät tanssia ja välinetaitoja. Tanssiosuus sisältää sekä tanssiteknisiä 
että luovia tanssiharjoituksia. Tanssitekniikkaan tutustutaan baletin, nykytanssin ja showtanssin 
lähtökohdista. Harjoittelemme tunneilla ikäkaudelle soveltuvia tanssiteknisiä asioita. Pienimpien 
kanssa tutustutaan tanssiin ja oman kehon käyttöön kokonaisvaltaisesti ja iän karttuessa syvennetään 
tanssitekniikkaa ja lisätään vaativuutta tanssisarjoihin. Tarkemmat tuntikohtaiset kuvaukset löytyvät 
Tanssilan nettisivuilta www.tanssila.fi.  

Välinetaidot tarkoittavat taitoja käsitellä erilaisia välineitä. Tanssitunneilla välineinä on käytössä 
muun muassa hernepusseja, vanteita, palloja, tanssinauhakeppejä, tanssihuiveja ja hyppynaruja. 
Kuten tanssi- myös välinetaitojen osalta teknistä vaativuutta lisätään iän myötä. 

Kaikki ryhmämme esiintyvät sekä syys- että kevätkaudella Tanssilan näytöksissä. Tanssimaan oppii 
vain tanssimalla ja esiintymään vai esiintymällä. Haluamme tarjota kaikille oppilaillemme 
mahdollisuuden päästä esiintymään ammattimaisiin puitteisiin. 

Kauden aikana on yhdellä kerralla avoimien ovien kerta. Tällöin vanhemmat saavat tulla seuraamaan 
tanssituntia ja tanssimaan lapsensa kanssa. Myös sisarukset ovat tervetulleita. Tunnilla näytetään 
ensin opittuja tanssitaitoja ja sen jälkeen päästään liikkumaan yhdessä lapsen kanssa. Tällä tunnilla 
voi ottaa myös valokuvia omaa kotialbumia varten. Huom! Joillekin lapsille tämä on 
lavaesiintymistäkin jännittävämpi kerta, kun yleisön näkee niin selvästi, joten kannustusta ja 
tsemppiä tarvitaan katsojilta!  

ESIINTYMISET JA KILPAILUT 
Jokaiselle Tanssilan tanssijalle tarjotaan mahdollisuus esiintyä sekä syys- että kevätlukukaudella 
järjestettävissä koulumme omissa näytöksissä. Näytöksiin osallistuminen ei ole pakollista, mutta 
rohkaisemme kaikkia tanssijoita esiintymään! Esiintymiskokemus harjoitteluprosesseineen on 
tanssijoiden yhteinen projekti, jossa harjoitellaan myös muita taitoja tanssin lisäksi. 

Pyydämme ilmoittamaan oman ryhmän opettajalle jo hyvissä ajoin, mikäli oppilas on estynyt 
osallistumasta näytökseen, jotta koreografioiden muutoksista ei koidu harmia muille tanssijoille ja 
opettajalle loppusuoralla. Näytöksen lähestyessä läsnäolo harjoituksissa on erittäin tärkeää, sillä 
oppilaat esiintyvät ryhminä, jolloin jokainen ryhmäläinen on yhtä tärkeä. 

Esityksien puvustus on suurilta osin Tanssilan pukuvaraston varassa. Mikäli opettajalla on 
erityistoiveita esiintymistä varten, ilmoittaa opettaja niistä hyvissä ajoin ennen esitystä. Yleisesti 
kotoa tuotavat tai itse hankittavat tarvikkeet ovat olleet suhteellisen pieniä. Kenenkään esitys ei 
kuitenkaan ikinä ole jäänyt oikeista varusteista kiinni, vaan Tanssilalta on mahdollista myös lainata 
tarvittavia varusteita. Kerrothan opettajallesi, mikäli jotain tarvittavaa vaatetta tai asustetta ei 
itseltä löydy, niin opettaja osaa pakata kaikki tarvittavat tarvikkeet näytöspäivää varten mukaan.  

http://www.tanssila.fi


Esityksiä on kolme näytöstä yhden päivän aikana. Esityksen kesto on noin 70 minuuttia ilman 
väliaikaa. Jokainen Tanssilan ryhmä esiintyy yhdessä näytöksessä. Edustusryhmäläiset esiintyvät eri 
koreografioilla useissa näytöksissä. 

Esiintyjät eivät tarvitse esityksiin lippua. Perheet, joiden lapsia esiintyy useammassa esityksessä, 
eivät tarvitse lippuja erikseen eri näytöksiin, vaan voivat samoilla lipuilla katsoa kaikki näytökset. 
Näytöksien lippujen määrää ei ole rajoitettu, vaan katsomaan saavat tulla perheen lisäksi myös 
esimerkiksi kummit ja mummit. Lipputuloilla katetaan teatterin vuokra, teatterin sekä Tanssilan 
työntekijöiden palkkiot ja tietysti esiintymisasut.  

Opettajalta tulee infoa sähköpostitse ennen esitystä siitä, missä näytöksessä tanssijat esiintyvät, 
mitä tarvitaan päälle, miten hiukset tulee laittaa, moneltako paikan päällä tavataan ja milloin on 
näyttämöharjoitukset. 

Jos et ole saanut opettajalta infoa, otathan yhteyttä toimistoon, niin tarkastamme, että 
yhteystietonne ovat ajan tasalla!  HUOM! Jostain syystä hotmail.com-osoitteisiin lähettämämme 
liitetiedostolliset sähköpostit joutuvat yleensä roskapostikansioon. 

Tanssilan järjestämässä Estradi-tanssikilpailussa kilpailee Tanssilan edustusryhmien lisäksi 
mahdollisesti innokkaita kouluikäisten ja teinien ryhmiä. Estradi-tanssikilpailu järjestetään 7.–
8.4.2018 Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla (SYK, Isonnevatie 8, 00320 Helsinki). 
Edustusryhmäläiset osallistuvat lisäksi muihin tanssikilpailuihin ja -katselmuksiin. 

Näytösten talt iointi 
Tanssilan näytökset valokuvataan sekä mahdollisesti videoidaan. Tanssiryhmistä otettuja valokuvia 
voidaan käyttää esimerkiksi Tanssilan mainoksissa tai somekanavissa. Kuvien yhteydessä ei mainita 
tanssijoiden nimiä. 

Kevätjuhla 2018 
Tanssilan kevätjuhlaa vietetään sunnuntaina 15.4.2018. Näytöksiä on kolme – klo 11, klo 14 ja klo 17. 
Oma esityskellonaika selviää opettajalta lähemmin. Esityksissä ei ole väliaikaa ja harjoitukset ovat 
ennen esitystä. Näytösliput tulevat hyvissä ajoin nettikauppaan myyntiin. Näytökset ovat Helsingin 
Suomalaisella Yhteiskoululla (SYK, Isonnevatie 8, 00320 Helsinki), Etelä-Haagassa. Kevätjuhlassa 
esiintyvät kaikki lasten ja kouluikäisten ryhmät sekä edustusryhmät. Aikuisten ja teinien tuntien 
esityksistä sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Kehonhuoltotunneilla ei tehdä esityksiä. Ilmoitathan 
aina opettajallesi, mikäli et pääse esitykseen, niin opettaja osaa ottaa sen huomioon puvustusta ja 
koreografiaa suunnitellessaan. 

KEVÄTKAUDEN LASTEN TUNTIEN AIHEET JA TEEMAT 
Tunneilla tehdään teeman lisäksi erilaisia tanssiteknisiä harjoituksia sekä harjoitellaan esitystä. 
Lisäksi tunneilla tehdään luovia tanssiharjoitteita sekä harjoitellaan erilaisia välinetaitoja. 

Kevään 2018 teemat lasten tanssitunneilla: 

vko 2 Talviurheilu 
vko 3 Talviurheilu 
vko 4 Sääilmiöt  
vko 5 Sääilmiöt  
vko 6 Talven taikaa 
vko 7 Talven taikaa 



vko 8 Talviloma – ei tanssitunteja  
vko 9 Kehonosat 
vko 10 Kehonosat 
vko 11 Luonnon herääminen 
vko 12 Luonnon herääminen 
vko 13 Salapoliisit  
vko 14 Salapoliisit 
vko 15 Kaislikossa suhisee 
vko 16 Kaislikossa suhisee 
vko 17 Kulkuneuvot 
vko 18 Kulkuneuvot 
vko 19 Avoimien ovien tanssitunti* 

* opettaja tiedottaa, mikäli avoimien ovien tanssitunti, jolloin vanhemmat saavat tulla seuraamaan 
ja osallistumaan tanssitunnille, on jonain muuna viikkona kuin viimeisellä viikolla ennen kesäloman 
alkamista. 

TANSSISYNTTÄRIT JA YKSITYISTILAISUUDET 
Haluaisitko järjestää syntymäpäiväjuhlat, mutta sopiva tila tai ohjelma puuttuu? Tanssilan tiloissa 
(Metsälä, Haaga, Pakila) on mahdollista järjestää omia syntymäpäiviä! Voit valita kahdesta 
vaihtoehdosta: 

1. Kolmen tunnin tilavuokraus, johon kuuluvat aulatila, pieni sali sekä pieni keittiöalue. Hinta kolmen 
tunnin tilavuokralle on 90 euroa. (2h juhlinta-aikaa sekä 0,5h etukäteisvalmisteluille sekä 0,5h 
loppusiivoukselle.) 

2. Tanssisynttärit, joihin kuuluvat kolmen tunnin tilavuokraus, aulatila, pieni sali sekä pieni 
keittiöalue. Lisäksi Tanssisynttäreihin sisältyy myös yhden Tanssilan opettajan pitämä 40 minuutin 
tanssi-/tempputunti asiakkaan omien toiveiden sekä teeman pohjalta. Hinta tanssisynttäreille on 140 
euroa. (2h juhlinta-aikaa sekä 0,5h etukäteisvalmisteluille sekä 0,5h loppusiivoukselle.) 

Synttäreille tuodaan omat herkut mukana. Tilaa voi myös koristella haluamallaan tavalla (aula sekä 
keittiö). Tanssitunnille on mahdollista toivoa myös jotain teemaa, mutta pääasiallisesti tanssitunti 
sisältää liikunnallisia ja tanssillisia leikkejä, tanssituntisarjoja sekä temppuradan. 

Tanssisynttärit maksetaan Tanssilan verkkokaupan kautta. 

Vapaita aikoja voi kysellä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@tanssila.fi 

Yksityistilaisuuksien järjestäminen Tanssilaen tiloissa on myös mahdollista. Tilat voi vuokrata arkisin 
päiväsaikaan sekä viikonloppuisin oman toimintamme ulkopuolella. Esim. perhepäivähoito- ja 
päiväkotiryhmät, koululaisryhmät, tanssijat, liikunnan ohjaajat, personal trainerit yms. 

Tilojamme voi vuokrata myös perhejuhlille, aikuisille esimerkiksi merkkipäivinä, polttareina, 
virikepäivinä työ- tai ystäväporukalle sekä yksityistuntitarkoituksiin. Tällöin on mahdollista varata 
tilat ilman ohjausta tai ohjauksella. 

Lisäkysymyksiin ja varauksiin vastataan Tanssilan toimistolta sähköpostitse info@tanssila.fi. 

mailto:info@tanssila.fi


LEIRITOIMINTA 
Tanssila järjestää päiväleiritoimintaa taas kesällä 2018 Tanssilan toimipisteissä Metsälässä, Haagassa 
ja Pakilassa sekä Marjaniemessä. Ilmoittautuminen leireille alkaa 15.1.2018. Leireille on mahdollista 
tulla jo 8.30 alkaen ja olla tiloissa klo 16.00 asti (ei pienten lasten satuleiri). Lisää tietoa leireistä 
päivitetään tammikuun aikana Tanssilan nettisivuille. 

Metsälä: 
Showtanssileiri (jatkotasosta ylöspäin) yli 12-vuotiaille 4.–8.6.2018 klo 9–15 
Balettileiri (jatkotasosta ylöspäin) yli 12-vuotiaille 11.–15.6.2018 klo 9–15 
Baletin master class (edistyneet) yli 14-vuotiaille 11.–15.6.2018 klo 9–15 

Haaga 2: 
Lasten tanssi- ja ilmaisuleiri 7–12-vuotiaille 4.–8.6.2018 klo 9–15 
Kouluikäisten showtanssileiri (lapsille, joilla on jo tanssitaustaa) n. 9–13-vuotiaille 11.–15.6.2018 klo 
9–15 

Pakila: 
Pienten lasten satuleiri 4–6-vuotiaille 5.–7.6.2018 klo 10–14 
Lasten tanssi- ja ilmaisuleiri 7–12-vuotiaille 11.–15.6.2018 klo 9–15 

Marjaniemi: 
Lasten tanssi- ja ilmaisuleiri 7–12-vuotiaille 18.–21.6.2018 klo 9–15 

Oikein ihanaa tanssikautta kaikille!

Terveisin Tanssilan rehtori Iiris Salmenmaa ja muut opettajat


