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Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja 
liikuntalautakunta on myöntänyt Jyväskylän 
Tanssiopistolle tanssin taiteen 
perusopetusluvan 14.6.2005 sekä jatkanut sitä 
12.5.2021 sekä hyväksynyt uusimman laajan ja 
yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
6.6.2018. Olemme Suomen 
Tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) 
jäsenkoulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

YHDISTYS 
 
Jyväskylän Tanssiopiston toimintaa järjestää Jyväskylän Tanssiyhdistys ry. 
Yhdistyksen toiminta on taloudellista hyötyä tavoittelematonta. Jäseneksi voi liittyä lukukausittain 
maksamalla jäsenmaksun 10 € lukukausimaksun yhteydessä. Jäsenetuna on tuntuva alennus 
lukukausimaksusta. Lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta nettisivuiltamme.  
Kokouskutsu: Yhdistyksen vuosikokous on lauantaina 23.10.2021 klo 15.15 Tanssiopistolla 
Vapaudenkatu 48-50. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita yhdessä päättämään yhdistyksen toiminnasta. 
 

REHTORIN TERVEHDYS  

 

Alkamassa on Jyväskylän Tanssiopiston 18. toimintavuosi. Toiveena on saada viettää koko lukuvuosi 
tanssisalissa ahertaen ja tanssin ilosta nauttien.  Viime lukuvuosi oli poikkeuksellinen.  Korona-
pandemian aiheuttamista lyhyistä keskeytyksistä huolimatta lukuvuoden opinnot saatiin kuitenkin 
vietyä hienosti läpi osittain tanssisalissa ja osittain etäyhteydellä kotona tanssien. Viime keväältä 
siirtyi Street- ja PA-lajien IKM- ja SM-kilpailut syksylle eli kisaryhmien tiivis harjoituskausi on edelleen 
käynnissä. Uudet kisaryhmät valitaan vasta näiden kisojen jälkeen syyskuussa. Esiintyviin EK-ryhmiin 
sekä uuteen Musical jazz group:iin on valintakokeet 10.-11.8. EK-ryhmät valmistavat syksyn aikana 
tanssisadun Haltiatontun seikkailut, sen esitykset ovat marras-joulukuussa. Syyskuun Tanssin Aika -
festivaalilla Tanssiopiston oppilaat ovat mukana Virpi Pahkisen Monolit Polygon -teoksessa. Paljon 
muutakin esitys- ja näytöstoimintaa on lukuvuodelle suunniteltu. Tanssin iloa kaikille!                 

Rehtori Tuija Nikkilä 
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 OPETUSSUUNNITELMA 

 
Tanssin taiteen perusopetuksessa opiskellaan joko laajaa tai yleistä oppimäärää. 
Opetussuunnitelma sekä Tanssiopiston toimintaperiaatteet löytyvät nettisivuiltamme. 
Alle 7-vuotiaat lapset opiskelevat varhaisiän opintoja, jotka voivat edeltää kumpaakin oppimäärää. 
7-10 -vuotiailla opinnot ovat yhtenevät kummassakin oppimäärässä. Yli-10-vuotiailla suoritettava 
oppimäärä riippuu oppilaan valitsemasta tuntimäärästä viikossa.   
 
Laajan oppimäärän perusopintoja suoritettaessa oppilaan tulee käydä tanssitunneilla vähintään 
kaksi kertaa viikossa ja myöhemmin syventäviä opintoja suoritettaessa valita itselleen 
suuntautumisvaihtoehto: baletti, nykytanssi, jazztanssi tai katutanssi ja käydä tanssitunneilla 
vähintään 2-4 kertaa viikossa. Yleisessä oppimäärässä suoritetaan ensin yhteisiä ja sitten 
teemaopintoja, joissa tanssilajit ja käyntikerrat ovat vapaasti valittavissa.  
 

OPINTOJEN RAKENNE  
 
 
 

KENNE 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
            
       
    
 
     
    
 
 
 
   
 
 
 
 

VARHAISIÄN OPINNOT 
1-6 -vuotiaat 

Perhe- ja lastentanssi, 
lastenbaletti, dancemix, 
taaperoafro, lasten afro, 

minibreikki 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ 
Perusopinnot 1 

ja YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 
Yhteiset opinnot 1 

7 – 9 -vuotiaat, tanssilajit 
vapaasti valittavissa 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ 
Perusopinnot 2 ja 3 

10 – 15 -vuotiaat 
tanssilajit vapaasti valittavissa, 
minimi 2 tanssituntia viikossa 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 
Yhteiset opinnot 2 
10 – 14 -vuotiaat 

tanssilajit vapaasti valittavissa, 
yksi tanssitunti viikossa 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ 
Syventävät opinnot 

16 v. alkaen 
suuntautumisvaihtoehdot 

baletti, jazz-, nyky- ja katutanssi, 
minimi 2-4 tanssituntia viikossa 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 
Teemaopinnot 

15 v. alkaen 
tanssilajit vapaasti valittavissa, 

yksi tanssitunti viikossa 
AIKUISOPINNOT 
yli 18 -vuotiaat 

tanssilajit ja tuntimäärät 
vapaasti valittavissa 

 
60+ OPINNOT 

tanssilajit ja tuntimäärät 
vapaasti valittavissa 
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LUKUVUOSI 2021-2022 
 
Ilmoittautuminen alkaa   2.8. 
Erikoiskoulutusryhmien valinnat  10.-11.8. 
Erikoiskoulutusryhmien leiri   16.-19.8. 
Kisaryhmien valinnat    syyskuussa 
 
SYYSLUKUKAUSI 2021   alkaa 20.8. päättyy 20.12. 
Syysloma     18.-24.10.  
Avoimien ovien viikko   29.11.-4.12. 
Pyhäinpäivänä ei opetusta la  6.11. 
Joululoma     21.12.-7.1.2022. 
 
KEVÄTLUKUKAUSI 2021   alkaa 8.1. päättyy 20.5. 
Talviloma viikko 9    28.2.-6.3. 
Avoimien ovien viikko   21.-26.3.   
Pääsiäisloma     14.-20.4.  
Tanssin päivän näytös   9.5. 
Kevätnäytökset    21.-22.5. 
 
KESÄLUKUKAUSI 2022  
Kesäjakso     30.5.-10.6.  
Tanssileiri I     6.-10.6.  
Tanssileiri II     13.-17.6. 
Läpi kesän –tunnit    20.6.-5.8.  
 
 

 OPINTO-OHJAUSTILAISUUDET                                                                               
 
OPINTO-OHJAUS  
UUSILLE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE LA 21.8. klo 12.00. VAPAUDENKATU 48-50. 
Tervetuloa tapaamaan Tanssiopiston rehtoria ja tutustumaan opiston käytäntöihin, lukuvuoden 
tapahtumiin sekä tanssin perusopetuksen opetussuunnitelmaan.   
 
OPINTO-OHJAUS  
EK-I ja VEK-RYHMÄLÄISILLE JA VANHEMMILLE ma 16.8. KLO 17.45-18.45 ja  
EK-II-IV RYHMIEN OPPILAILLE ti 17.8. 16.00-17.00 VAPAUDENKATU 48-50. 
EK-ryhmävalinnat ilmoitetaan pe 13.8. klo 16.00 mennessä meilillä. EK-leirin opinto-
ohjaustilaisuuksissa tietoa VEK- ja EK-ryhmien opetuksen tavoitteista ja toimintaperiaatteista sekä 
tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. 
 

             LUKUJÄRJESTYS 
 
Ajantasainen lukujärjestys ja tiedot ajankohtaisista tapahtumista löytyvät nettisivuiltamme. 
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         TANSSILAJIT IKÄRYHMITTÄIN 
 
Monipuolisesta tuntivalikoimasta löytyy tunteja kaiken ikäisille sekä tasoisille tanssijoille.  
Tarkemmat lajikuvaukset löytyvät nettisivuiltamme. 
 
TAAPEROT  
Perhetanssi 1-4 v. + huoltaja 
Taaperoafro 2-3 v. + huoltaja 
LAPSET 3-6 v. 
Lastentanssi 3, 4, 5 v. 
Lastenbaletti 3, 4, 5 v. 
Dancemix 6 v.  
Lastenafro 4-6 v. 
Minibreikki 5-6 v. 
LAPSET 7-12 v. 
AfroKids 
Baletti 
Breaking 
Hip hop  
Jazz/Showtanssi 
Nykytanssiteatteri 
YLI 13 v.  
Baletti 
Baletti repertuaari 
Balettitekniikka 
Breaking 
Commercial 
Hip hop  
Jazztanssi/ Showtanssi  
Jazztanssitekniikka 

Karakteri 
Nykytanssiteatteri 
Nykytanssitekniikka 
Varvastossutekniikka 
Waacking 
YLI 15 v.  
Baletti 
Balettitekniikka 
Commercial 
Hip hop  
Hip hop tekniikka 
Jazz Originals 
Jazztanssi 
Jazztanssitekniikka 
Katutanssityylit 
Musical jazz 
Nykytanssi 
Showtanssi 
Tanssiakro 
Varvastossutekniikka 
AIKUISET yli 18 v. 
Afro 
Aikuisbaletti 
Hip hop  
Jazz/ Showtanssi 

Karakteri 
Kehonhuolto 
Omat tanssit 
Nykybaletti  
Nykytanssi 
Nykytanssi/ Kehotietoisuus 
Nykytanssiteatteri 
Waacking 
AIKUISET 60+  
Baletti  
Jazztanssi 
Tanssitunti (nykytanssi) 
Tutustu tanssiin 
Tuolitanssi/Parkinson 
AVOIN IKÄ  
AfroBalance 
Balettitekniikka  
Breaking 
Iloa tanssista (erityisryhmä) 
Powerfitness/ Kehonhuolto 
Waacking 
 
 

TANSSITUNTIEN TASOT  
 

avoin       eri-ikäisiä oppilaita samalla tunnilla 
alkeet 1  aloittavat harrastajat, eri-ikäisille aloittajille omat tunnit 
alkeet 2  toinen opintovuosi, eri-ikäisille omat tunnit 
perus 1  kolmas opintovuosi, eri-ikäisille omat tunnit 
perus 2  neljäs opintovuosi, eri-ikäisille omat tunnit 
perus 3-4  väh. 4-5 v. kokemus tai vastaavat taidot, seuraavalle tasolle vain opettajan suosituksesta 
jatko 1  väh. 5-6 v. kokemus tai vastaavat taidot, seuraavalle tasolle vain opettajan suosituksesta 
jatko 2  väh. 6-7 v. kokemus tai vastaavat taidot, seuraavalle tasolle vain opettajan suosituksesta 
jatko 3  vähintään 7-8 vuoden kokemus lajista tai vastaavat taidot 
Baletissa edetään alkeiden jälkeen perustasoilla 1-8. Tasolta toiselle siirrytään opettajan 
suosituksesta. Alle 7 -vuotiaat lapset etenevät ikäryhmittäin. 
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            VALINTAKOKEILLA VALITTAVAT RYHMÄT
 
ERIKOISKOULUTUSRYHMÄT on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat kehittyä monipuolisemmin ja 
nopeammin teknisissä taidoissa sekä esiintyä enemmän. Opetus on laajan oppimäärän mukaista ja 
kehittää niitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita tarvitaan hakeuduttaessa ammatilliseen 
koulutukseen. Ryhmässä olo vaatii sitoutumista ja säännöllistä läsnäoloa tunneilla ja harjoituksissa. 
EK-ryhmien valintakokeet ovat 10.-11.8. Ilmoittaudu valintatilaisuuteen etukäteen. Valmistavat EK-
ryhmät (VEK) kootaan kutsumenetelmällä.  
 
MUSICAL JAZZ GROUP on tarkoitettu tanssiteknisissä taidoissa pitkälle edenneille ja teatteri-
ilmaisusta kiinnostuneille oppilaille. Ryhmän toimintaan kuuluu tanssiharjoittelun lisäksi ilmaisu- ja 
äänenkäyttö/lauluopetusta. Ryhmä valitaan pääsääntöisesti kahdeksi lukuvuodeksi ja toisen vuoden 
tavoitteena on osallistua auditioniin, jonka kautta voi päästä mukaan yhteistyössä Jyväskylän 
kaupunginteatterin kanssa valmistettavaan musikaaliproduktioon. Valintakoe ryhmään on 10.8. klo 
20-21. Ilmoittaudu valintatilaisuuteen etukäteen. 
 
KISARYHMÄT osallistuvat oman ikäryhmänsä sarjoihin Street ja Performing Arts IKM & SM 2021 –
kisoissa. Valintakokeet ovat syyskuussa. Saatavilla myös soolo-, duo- tai ryhmävalmennusta.  
 

 ESITYKSET JA KILPAILUT

TANSSIN AIKA-FESTIVAALI syyskuussa 2021. 
Tanssiopiston oppilaita mukana Virpi Pahkisen 
Monolit Polygon teoksessa 24.9. 
 
SHOW UP –KATSELMUS joulukuussa 2021. 
Oppilaiden itse tekemien tanssien katselmus, 
jossa saa palautteen raadilta. Ansiokkaimpien 
tanssien tekijät saavat 50 € kurssiavustuksen, 
kunniakirjoja sekä mahdollisuuden päästä 
hakemaan valtakunnallisiin katselmuksiin.  
 

TANSSISATU Haltiatontun seikkailut  
Kaupunginteatterin pieni näyttämö. 
Esityskausi 20.11.-11.12.2021 
 

TANSSIN PÄIVÄN NÄYTÖS 9.5.2022 
Kaupunginteatterin suuri näyttämö. 

 
KAIKKIEN OPPILAIDEN KEVÄTNÄYTÖKSET  
21.-22.5.2022 Monitoimitalo 
   
MUU ESITYSTOIMINTA mm. 
Näytön paikka -esitykset maaliskuussa 2022 
Yläkaupungin Yön näytös toukokuussa 2022 
 

KILPAILUTOIMINTA mm. 
Kajaanin Uudet tanssit –koreografiakatselmus 
Oulun Arktiset askeleet –tanssitapahtuma 
Street SM 2021 sekä 2022  
Performing Arts SM 2021 sekä 2022 
Ikäkausimestaruuskilpailut 2021 
sekä 2022 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 

 Ilmoittautuminen alkaa 2.8. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Ilmoittautuminen tapahtuu Hobiver-järjestelmän kautta. Ohjeet nettisivuillamme. 
 Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa sekä syys- että kevätlukukauden.  
 Tunneille ei voi osallistua ellei ole ilmoittautunut.  
 Ilmoittautuminen sitoo noudattamaan koulutussääntöjä (s.9-10).  
 Välitämme tietoa sähköpostilla/tekstiviestillä. Pidäthän yhteystiedot ajan tasalla. 



 
  

7 
 

ILMOITTAUTUMISEN MUUTOS/PERUUTUS 
 

 Keskeytys pitää itse ilmoittaa toimistoon. Keskeytys on maksuton yhden kokeilukerran jälkeen. 
 Kevätlukukaudelle osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta vain ilmoittamalla toimistoon 

viimeistään 7.1.2022. 
 Ennen laskun eräpäivää tulleissa peruutuksissa maksetaan siihen mennessä olleet tunnit 

kertamaksun mukaan oli tunneilla oltu tai ei.  Keskeytettäessä ensimmäisen laskuerän eräpäivän 
jälkeen tulee lasku maksaa kokonaisuudessaan.  

 Kaikki muutokset tunneissa tulee heti ilmoittaa toimistoon. HUOM! opettajalle sanominen ei riitä.  
 Kaikki poissaolot saa korvata saman tai seuraavan lukukauden aikana. (s.9-10) 

 
 

LUKUKAUSIMAKSUT 
 

LUKUKAUSIMAKSUT MAKSETAAN SEKÄ SYYS- ETTÄ KEVÄTLUKUKAUDELTA ERIKSEEN  
 

Taulukossa on jäsenten lukukausimaksut. Ei-jäsenen hinta on + 40 €/viikkotunti.   
 

 1. viikkotunti 2. viikkotunti 3. viikkotunti 4. viikkotunti yli 4 viikkotuntia 
30 min 120 €     
45 min 150 € + 100 € + 80 € + 50 €  
60 min 180 € + 125 € + 105 € + 70 € rajaton 550 € 
75 min 210 € + 150 € + 130 € rajaton 550 €  
90 min 240 € + 175 €        + 130 € rajaton 550 €  

 

Pidemmät tunnit laskutetaan aina ensimmäisinä. Esim: tunnit kolme kertaa viikossa: 75 min + 60 min 
+ 45 min. Hinnat 210 € + 125 € + 80 € = 415 € (ei jäsen 535 €).  
 
Jäseneksi liitytään ilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenmaksu 10€/lukukaudessa maksetaan jokaisen 
lukukausimaksun yhteydessä. Ei-jäsenen hinta on taulukkohintaan + 40 €/viikkotunti.   
 

RAJATON TANSSIPASSI sisältää rajoittamattoman tuntimäärän lukukauden aikana. Rajattoman 
passin tunteja ei voi korvata seuraavalla lukukaudella. Jäsenet 550 €, muut 650 €. 
  
EK-PASSIT ovat erikoiskoulutusryhmiin valituille ja sisältävät tanssituntien lisäksi esiintymiset, 
koreografiaharjoitukset, tanssitietousopinnot sekä EK-leirin. 

Pieni EK-PASSI   410 €  180-270 min/vk, esim. 3x90 min tai 4x60 min 
Keski EK-PASSI   460 €  enintään 390 min/vk, esim. 2x90+2x75+60 tai 6x60 min  
Iso EK-PASSI    510 €  enintään 510 min/vk, esim. 2x90+2x75+3x60 tai 8x60 
 

 Syyslukukausi sisältää 16 ja kevätlukukausi 17 opetusviikkoa.  
 Lyhyemmät opiskelujaksot maksetaan kertatuntimaksun 15 € mukaan. 
 Erityistapauksissa (esim. lääkärintodistuksella) voidaan ennakkoon sopia puolen lukukauden (8 opetusviikkoa) 

maksusta, joka on 60 % koko lukukausimaksusta.  
 Lukukausimaksulaskut lähetetään sähköpostilla kaksi kertaa lukuvuodessa. Lukukausimaksun voi maksaa erissä vain 

erillisellä sopimuksella. Lukukausimaksun erät eivät ole jaksomaksuja, jotka voisi keskeytettäessä jättää 
maksamatta. Maksumuistutusten jälkeen maksamattomat laskut menevät perintään.    
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MUUT MAKSUT
 
YKSITTÄISET KERTAKÄYNNIT maksetaan tunnin 
alussa käteisellä ja tasarahalla opettajalle á 15 €. 
Uusille oppilaille on yksi ilmainen tutustumiskerta. 
 
LASTEN KISARYHMÄTUNTI lasketaan yhdeksi 
viikkotunniksi lukukausimaksuun. Kaikki 
kilpailukulut (FDO:n jäsenmaksu, osallistumismaksu, 
kilpailulupamaksu, puvustus, matkat ja mahdollinen 
majoitus) maksetaan erikseen. 
 
JUNIOREIDEN JA AIKUISTEN MUODOSTELMA 
KISARYHMÄN maksu on EK-passilaisille 170 €, 
jäsenille 210 € ja muille 270 € lukukaudessa. 
PIENRYHMÄSSÄ maksu on EK-passilaisille 190 €, 
jäsenille 230 € ja muille 290 € lukukaudessa. 
Useammassa kisaryhmässä ollessa alennus toisen 
ryhmän maksusta 50 €. Maksu laskutetaan erikseen 
syys- ja erikseen kevätlukukaudelta. Hintaan sisältyy 
kaikki ryhmän lukukauden harjoituskerrat. Kaikki 
kilpailukulut (FDO:n jäsenmaksu, osallistumismaksu, 
kilpailulupamaksu, matkat, puvustus sekä 
mahdollinen majoitus) maksetaan erikseen. 
 
YKSITYINEN RYHMÄTUNTI Tanssiopiston salissa 100 
€ / 60 min. Ei voi liittää alennuksia. 

 
PERSONAL DANCE TRAINERIN 
YKSITYISOPETUSTUNTI  60 € / 60 min. Ei voi liittää 
alennuksia. 
 
SOOLO VALMENNUSPAKETTI sisältää 
kilpailukoreografian ja sen harjoittamisen sekä 
salivuokran 8 h. Hinta 420 €.  
 
DUO VALMENNUSPAKETTI sisältää 
kilpailukoreografian ja sen harjoittamisen sekä 
salivuokran 10 h. Hinta 520 €.  
 
KESÄLUKUKAUDEN MAKSUT (kesäjakso, läpi kesän 
–tanssitunnit ja tanssileirit) julkaistaan kevään 
aikana nettisivuillamme. 
 
Maksuvälineenä käy myös: 
EPASSI SPORTTI & KULTTUURI verkkomaksu, 
EDENRED Finland Oy mobiilimaksu ja virikesetelit 
sekä 
SMARTUM setelit tai maksu Polku-palvelun kautta. 
Edellä mainitut maksuvälineet ovat 
henkilökohtaisia, eikä niillä voi maksaa esimerkiksi 
lapsen tanssitunteja. 

 
 

ALENNUKSET 
 
JÄSENALENNUS Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:n 
jäsenille on 40 € kunkin viikkotunnin 
lukukausimaksusta. 
 
PERHEALENNUS on 15 € lukukausimaksusta 
jokaiselle samassa taloudessa asuvalle oppilaalle. 
Alennusta ei saa passihinnoista, 
kisaryhmämaksuista, puoliluku-kausimaksusta, 
kesälukukauden maksuista eikä opiskelija-
alennuksen kanssa. 
 
SENIORIALENNUS 60+ tunneilla on -30 % 
lukukausimaksusta. Ei voi liittää muita alennuksia.  
 
ILOA TANSSISTA –tunnit alkavat syyskuussa. 
Opetuskertoja on 14. Alennus on -30 % normaalista 
lukukausimaksusta. Ei voi liittää muita alennuksia. 

  
 
OPISKELIJA-ALENNUS on 30 € lukukausimaksusta yli 
18-v. opiskelijoille. Opiskelija-alennuksen ehdot 
löytyvät nettisivuiltamme. Alennuksen saa 
toimittamalla toimistoon kopion opiskelijakortista 
tai opiskelutodistuksesta 12.9 / 30.1 mennessä. 
Alennusta ei saa passihinnoista, 
kisaryhmämaksuista, puolilukukausimaksusta eikä 
perhealennuksen kanssa. 
 
SAAVUTETTAVUUSTUKI Jyväskylän tanssiyhdistys 
ry:ltä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella 
vapaaoppilas- tai osittain taloudellisesti tuettua 
oppilaspaikkaa (TATU). Hakuaika 1.- 31.8. 
yhdistys@jyvaskylantanssiopisto.org. Paikkoja on 
rajoitetusti. 
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 OPETUSHENKILÖKUNTA
 
Opettajien esittelyt ja valokuvat löytyvät nettisivuiltamme. Lukujärjestyksessä opettaja on 
kirjaintunnisteella.

PIIA-MARIA AHO  PMA 
Balettitekniikka, Nykytanssi 
LAYE DOUMBIA                LD 
Afro 
SAGA ELGLAND                SE 
Aikuisbaletti, Balettitekniikka, Nykytanssi 
MIIA ELIVUO                     ME 
Baletti, Balettitekniikka, Nykytanssi, 
Nykytanssiteatteri 
ERIKA FORSBERG  EF 
Breaking, Minibreikki 
HETA HERVA                     HEH 
Commercial, Hip hop, Jazz/Showtanssi, Waacking 
JARMO HOVI   
Muusikko 
HELMI HUHTANIEMI  HHU 
Hip hop, Hip hop kisaryhmät 
HETA HÄMÄLÄINEN        HH  
AfroBalance, AfroKids, Lasten afro, Taaperoafro 
TEIJA HÄYRYNEN             TH 
60+ tunnit, Nykytanssi/ Kehotietoisuus, Omat 
tanssit 
ANNE JOUTSIMÄKI         AJ 
Iloa tanssista, Lastentanssi, Musical jazz, 
Nykytanssi, Nykytanssiteatteri, Jazz/Showtanssi, 
60+ jazztunti 
ANNA KOROTYSHEVA     AK  
Aikuisbaletti, Baletti, Karakteri, Repertuaari, 
Varvastossutekniikka 
 
 
 

JAAKKO KULMALA  JK 
Jazztanssi, Jazztanssitekniikka, Jazz originals, 
Musical jazz  
TERHI LAHTI    TL  
Dancemix, Jazztanssi, Jazz/Showtanssi, 
Tanssiakrobatia 
MIRVA LAINE   ML 
Lasten baletti, Tuolitanssi/Parkinsonryhmä, 
Perhetanssi 
KAISA LEHTONEN  KL 
Commercial, Hip hop, Hip hop tekniikka 
JOHANNA MATTHIES  JM 
Baletti 
TUIJA NIKKILÄ     TN  
Rehtori 
ELIAS NISKANEN   EN 
Breaking 
ANITRA NUORA                 AN 
Commercial, Hip hop, Katutanssityylit 
RAISA PYLKKÖ    RP  
Aikuisbaletti, Nykybaletti, Karakteri, Kehonhuolto,  
60+ balettitunnit 
ANNA RADU   AR 
Nykytanssi, Nykytanssiteatteri 
MIMMI SALO                     MIS                                                                     
Impro/kompositio, Lasten baletti, Nykytanssi, 
Nykytanssitekniikka, Powerfitness/ Kehonhuolto 
MARJAANA SILJAMÄKI  MS  
Afro, AfroBalance 
JONNA VIERIKKO                JV 
Hip hop, Hip hop tekniikka, Katutanssityylit 
 

KOULUTUSSÄÄNNÖT
 

 
1. ILMOITTAUTUMINEN Tunneille ilmoittaudutaan www.jyvaskylantanssiopisto.org/ilmoittautuminen. Ei erillisiä 
paikanvarauksia.  Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa sekä syys- ja kevätlukukauden ellei osallistumista peruuteta. 
Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTUS JA OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN Opinnot voi keskeyttää vain sähköposti-
ilmoituksella toimistoon. Suullinen maininta opettajille ei riitä. Jos opinnot keskeytetään heti ensimmäisen tunnin 
jälkeen, oli tunti ilmainen kokeilukerta. Jos opinnot keskeytetään myöhemmin maksetaan keskeytysilmoitukseen 
mennessä olleiden tuntien määrä kertamaksun mukaan huolimatta siitä onko tunneilla käyty vai ei. Jos peruutusta ei 
tehdä viimeistään ensimmäisen laskuerän eräpäivään mennessä, tulee lasku maksaa kokonaisuudessaan.  Keskeytetyn 
lukukauden maksusta ei saa rahallista palautusta. Osallistuminen kevätlukukaudelle voidaan peruuttaa maksutta vain 
ennen kevätlukukauden alkua. Sen jälkeen peruutusehdot ovat samat kuin edellä on mainittu.  
 

3. TUNTIMUUTOKSET Lukukauden aikana ryhmää voi vaihtaa vain opettajan luvalla. Tuntien muutokset tulee aina heti 
ilmoittaa toimistoon sähköpostilla. Suullinen maininta opettajille ei riitä.
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4. LUKUKAUSIMAKSUT Laskut lähetetään kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja helmikuussa. Maksut maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Käytä aina viitenumeroa. Lukukausimaksulaskut lähetetään sähköpostilla kaksi kertaa 
lukuvuodessa. Lukukausimaksun voi maksaa erissä vain erillisellä sopimuksella. Lukukausimaksun erät eivät ole 
jaksomaksuja, jotka voisi keskeytettäessä jättää maksamatta. Maksuhäiriöissä ensimmäisen huomautuksen jälkeen 
perinnän suorittaa perintätoimisto. Oppilas menettää opiskeluoikeuden, mikäli aiempia lukukausimaksuja on 
maksamatta. Tiiviskursseilla ja kesälukukaudella on omat maksunsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen. Yhdistyksen 
jäsenmaksu 10 €/lukukaudessa laskutetaan aina jokaisen lukukausimaksun yhteydessä. 
 

5. KORVAUSKÄYTÄNNÖT Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti. Läsnäolojaan voi seurata itse Hobiver -ohjelman kautta. 
Poissaolot voi käydä korvaamassa toisella tunnilla saman lukukauden aikana, opettaja kirjaa korvaukset suoraan 
järjestelmään. Korvauksia voi tehdä myös seuraavalla lukukaudella, kun sille rekisteröityy oppilaaksi vähintään 
minimimaksulla. Minimimaksu syys- ja kevätlukukaudella on puolilukukausimaksu, kesälukukaudella pikkupassi. Vanhalta 
kaudelta saa korvata aina yhtä monta tuntia kuin uudelle kaudelle maksetaan, esim. puolilukukausimaksulla saa 8 tuntia, 
jolloin korvata saa 8 tuntia jne.  Rajattoman passin tunteja ei voi korvata seuraavalla lukukaudella. Pidemmissä 
sairauspoissaoloissa korvaukset voi siirtää myöhemmäksi esim. keväältä syksylle, lääkärintodistuksella. 
 

6. VASTUU Oppilaita ei vakuuteta Tanssiopiston puolesta, vaan oppilaat harrastavat omien vapaa-ajan vakuutustensa 
vakuuttamina. Opettajilla on vastuuvakuutus, joka on voimassa oppituntien ajan. Ilmoita, jos oppilaalla on jokin sairaus, 
joka opettajan tulisi tietää. Opettaja on vastuussa oppilaista vain oppitunnin ajan, ei ennen eikä jälkeen. Emme vastaa 
toimitiloihin unohdetuista tavaroista. Löytötavarat säilytetään pukuhuoneissa lukuvuoden ajan. 
 

7. MUUTOKSET OPETUKSESSA Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti 
voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä viimeistään muutamaa tuntia ennen. 
Oppilaalla on oikeus korvata peruutettu tunti. Tanssiopistolla on oikeus lukujärjestys- ja opettajamuutoksiin. Opetusta 
voidaan tarvittaessa antaa myös etäopetuksena.  
 

8. TIEDOTUS Tiedottaminen hoidetaan sähköpostitse sekä tekstiviesteillä. Lukuvuoden aikana lähetetään kuukausittain 
oppilastiedote ajankohtaisista asioista. Oppilas/huoltaja on vastuussa siitä että yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. 
Yhteystiedot voi itse päivittää Hobiver-ohjelmassa. Tiedot oppilaitoksesta, opetuksesta ja ajankohtaisista asioista 
löytyvät nettisivuiltamme. Tunneilla voidaan myös jakaa vuoden aikana tiedotteita. Seuraavan vuoden tuntisuositukset 
lähetetään elokuun alussa.  
 

9. OPPILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE löytyy nettisivuiltamme.  
 

10. KUVIEN KÄYTTÖ Tanssiopistossa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä tunneilla sekä esityksissä oppimis- 
ja tiedotustarkoituksiin. Video- ja kuvamateriaalia voidaan käyttää Tanssiyhdistyksen julkaisuissa, sosiaalisessa 
mediassa, nettisivuilla ja opetuksessa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua, emmekä julkaise 
sopimatonta materiaalia missään muodossa eikä oppilaiden nimiä mainita. Esityksistä valmistetaan myyntiin tallenne. 
Kuvien käyttökielto tulee antaa sähköpostilla lukuvuosittain. Mikäli oppilaan kuvia EI saa käyttää, oppilaan on oma-
aloitteisesti jättäydyttävä pois tunneilla kuvaustilanteista sekä harkittava osallistuuko esityksiin. Jos osallistuu niin 
kuvien käyttökielto kumoutuu. Tanssi on esittävää taidetta, johon kuuluu olennaisena osana esitykset ja niiden taltiointi. 

11. YLEISOHJEITA Ryhmässä tulee olla vähintään 8 ilmoittautunutta oppilasta, jotta ryhmä toteutuu. Tanssitunnit 
alkavat ja loppuvat lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Läsnäolot merkitään tunnin alussa nimilistaan. Alle kolmen 
oppilaan tunteja ei pidetä. Pukuhuoneisiin pääsee 15 min ennen tunnin alkua ja päivän viimeisen tunnin loputtua on 15 
min aikaa poistua. Tanssitunneille pukeudutaan asianmukaisiin varusteisiin, ulkokengillä tai housuilla ei saa mennä 
saleihin eikä pukuhuoneisiin. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. Purukumit, karkit ja korut eivät kuulu tanssitunnille. Ota 
pukuhuoneesta arvoesineet ja kalliit vaatteet ja kengät tanssisaliin mukaan. Pukutiloja ei vartioida.  


