
Tanssilan INFO-kirja 
Yhteystiedot 
www.tanssila.fi  ja  www.tdanceshop.com  
Puhelin: 0452168808 
Sähköposti: info@tanssila.fi  
Aukioloajat: Ma, ti ja to klo 10.00–14.00 
Huom. Sähköposteihin 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 
Pakila: Oraspolku 9, 00680 Helsinki 
 
Lisäksi  tanssitunteja  on eri  toimipisteissä Helsingissä eri toimijoiden tiloissa. Toimipisteiden osoitteet 
löytyvät Tanssilan verkkosivuilta  www.tanssila.fi .  
 
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  etunimi.sukunimi@tanssila.fi. Opettajat lukevat emaileja 
kerran viikossa. 
 
Tanssilan rehtori, Iiris Salmenmaa vastaa puhelinnumerosta 0415254116. Iiriksen saat yleisesti 
parhaiten kiinni tekstiviestillä. 
 
Tanssilaa voit seurata myös Facebookissa (Tanssila) ja Instagramissa (@tanssila). Myös Tanssilan 
järjestämää Estradi-tanssikilpailua pääset seuraamaan Facebookissa (Estradi-tanssikilpailu) sekä 
Instagramissa (@estraditanssikilpailu). 
 

Yleiset toimintaohjeet 

Ilmoittautuminen 

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

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 liikuntasetelillä maksavat asiakkaat.) 



Maksutavat: 

1, Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan koko lukukausi nettipankkitunnuksilla, luottokortilla tai 
esim. OP-laskulla. Checkout tarjoaa monia eri mahdollisuuksia suorittaa maksu samantien tai laskulla 
useammassa osassa. 

2, Ilmoittautuminen voidaan maksaa kahdessa erässä niin, että ilmoittautumisen yhteydessä 
maksetaan 1. osa ja  2. osa myöhemmin kauden aikana.  Tämä tehdään omatoimisesti nettikaupan 
kautta. Linkki maksuun löytyy kohdassa “Muut tanssituntimaksut”. (Laskumaksulla asiakas tekee 
suoraan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa.) 

3, Ilmoittautuminen voidaan suorittaa Smartumin tai Edenredin liikuntaseteleillä aikuisten tunneille. 
Myös E-passilla voidaan maksaa Tanssilan tunteja. Jos käytät paperisia seteleitä, tuothan setelit 
ensimmäiselle tunnille mukanasi nimellä varustettuna. Jos maksat verkossa, niin huolehdithan, että 
maksu on tehty ennen ensimmäistä tanssituntia. 

Mikäli samasta perheestä ostetaan useampi tunti, saa kaikista tunneista alennukseen. Alennuskoodin 
saat toimistolta ja se on henkilökohtainen. Pyydä koodiasi: info(a)tanssila.fi. Huom! Teethän tämän 
ennen ilmoittautumista! (Edustusryhmien tunneissa eroja alennuksien kohdalla.) 

Kevään ilmoittautumisen alkaessa on ensin varattu ensimmäinen ilmoittautumisviikko jo Tanssilassa 
tanssivien oppilaiden ilmoittautumista varten, jonka jälkeen ilmoittautuminen aukeaa kaikille. 
Tuntipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Ilmoittautumisen peruutus  
Ilmoittautuminen tunneille on sitova. Mikäli ette kuitenkaan jostain syystä ole tyytyväisiä tunteihimme 
tai pienen tanssijan uskallus ei vielä riitä tunnille, ilmoittakaa siitä meille kirjallisesti 2 viikon kuluessa 
kauden alusta. Ilmoitus tulee tehdä 26.8.2018 mennessä syyslukukaudella ja 20.1.2019 mennessä 
kevätlukukaudella info@tanssila.fi -osoitteeseen. Palautamme rahat tilillenne. Ilmoitattehan tuntia 
peruessanne syyn perumiseen, jotta osaamme palvella teitä tulevaisuudessa paremmin. Mainitkaa 
lisäksi selkeästi kyseessä oleva tunti ja tuntipaikka sekä ilmoittakaa myös tilinumeronne. Huom! 
Peruutusoikeus ei koske edustusryhmäläisten ilmoittautumisia. Peruutustapauksissa saattaa 
mahdolliset alennushinnat raueta ja palautussummaa saatetaan kompensoida oikeutettujen 
alennusten mukaisesti. 
 

Tutustuminen tunneille 
Tanssilan tunneille voi tulla tutustumaan yhdeksi kerraksi veloituksetta, mutta vain mikäli tunnilla on 
tilaa. Tuntien tilanteen voit tarkistaa verkkokaupasta http://www.tdanceshop.com - mikäli katsomallesi 
tunnille voi yhä verkkokaupassa ostaa paikan, on tunnilla yhä tilaa. Loppuunmyydyillä tunneilla ei ole 
kokeilumahdollisuutta. 
 



Poissaolot ja korvauskäytäntö 

Mikäli tanssioppilaalle tulee poissaoloja omalta tunnilta sairastumisten tai matkojen johdosta, voi 
tunnit käydä korvaamassa toisella samantasoisella tunnilla. Mikäli olet epävarma, mikä vastaava tunti 
sopisi tunnin 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. Lista tiedossa olevista etukäteen perutuista tunneista löytyy Tanssilan verkkosivuilta. 
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. Korvausoikeus on myös niillä 
tunneilla, jotka ovat yleisen pyhäpäivän, tai muun syyn vuoksi Tanssilan puolesta peruttu. Lista 
tiedossa olevista etukäteen perutuista tunneista löytyy Tanssilan verkkosivuilta. 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, tämä tarkoittaa, etteivät oppilaat joudu vastuuseen esim. tunnilla 

rikkoutuneista välineistä. Jokainen oppilas huolehtii itse vapaa-ajan tapaturmavakuutuksestaan. 

(Edustusryhmien leireillä ja matkoilla jokainen vastaa omista vakuutuksistaan.) 
 

Tanssitunnilla käyttäytyminen 

Tanssiharrastus on monelle viikon yksi huippuhetkistä. Tässä listattuna muutama käytännön asia, 
jotka jokaisen tanssijan on hyvä huomioida tasoon ja ikään katsomatta. Tarkemmat infot liittyen 
erikseen aikuisten/kouluikäisten/teinien ja aikuisten tanssitunnin toimintaohjeisiin löytyvät 
tuntitarjonnan luota. 

- saavuthan tunnille ajoissa 

- laitathan pitkät hiukset kiinni 

- pukeuduthan tanssitunnille sopivaan vaatetukseen 



- tunneilla pidetään yhdessä hauskaa - kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa on tultava 
toimeen 

- laitathan kännykän äänettömälle 

- kysy rohkeasti opettajalta, jos sinulla on epäselvyyksiä tuntiin liittyen 

Mikäli oppilas ei osaa käyttäytyä tanssitunneilla sovittujen tanssituntisääntöjen puitteissa, opettajan 
huomautuksista huolimatta, voidaan oppilaan tunnit keskeyttää. Näissä tapauksissa keskustellaan 
henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa. 

 

 
 
Kausi 2018–2019 

Lukujärjestys 
Kauden 2018–2019 päivitetty lukujärjestys on nähtävillä nettisivuillamme  www.tanssila.fi. Tanssila 
pidättää oikeudet muutoksiin. 
 
Tanssilan toimintakausi: 

Syyslukukausi 13.8.2018 (ma) – 16.12.2018 (su) 

Kevätlukukausi 7.1.2019 (ma) – 12.5.2019 (su) 

 

Ei opetusta seuraavina päivinä: 
Syksy 2018 

Syysloma 15.10.2018 (ma) – 21.10.2018 (su) 

Pyhäinpäivä 3.11.2018 (la)* 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 (to)* 

 

Kevät 2019 

Talviloma 18.2.2019 (ma) – 24.2.2019 (su) 

Pääsiäinen 19.4.2019 (pe) – 22.4.2019 (ma)* 

Vappuaatto 30.4.2019 (ti)* 

Vappupäivä 1.5.2019 (ke)* 

*Korvausoikeus lukukauden aikana jollain toisella tunnilla. 



 

Loma-aikojen tunnit ja kesäleirit 
Tanssila tarjoaa loma-aikoina opetusta myös aikuisille, lapsille ja nuorille. Aikuisille ja nuorille 15v. 
alkaen tarjoamme lyhyitä tiiviskursseja sekä yksittäistunteja. 
Lapsille ja nuorille on tarjolla eritasoisia tanssileirejä. 
 
Syksyn leiri: 
Syysloman tanssileiri on suunnattu n. 9–13-vuotiailla lapsille ja nuorille. Tanssijoilla tulee olla leirillä 
aiempaa tanssitaustaa vähintään noin vuoden ajalta. Leiri pidetään Haagassa. 
 
Syksyn tiiviskurssit: 

HIP HOP TIIVARI - LAPSILLE JA NUORILLE - PAKILA - ORASPOLKU 9, 00620 HKI. 

la ja su 22.-23.9. 

klo 14.00-15.30 alkeet  

klo 16.00-17.30 jatko 

30€/PVÄ, VIIKONLOPPU 50€ 

 
Kesän 2019 tunti- ja leirivalikoiman näkee verkkokaupastamme, jonne leirit ja tunnit tulevat myyntiin 
talvella 2019. 
 

Toimipisteet 
 
Metsälä 

Tanssilan studiot Metsälä, 
Läkkisepäntie 20, 00620 Hki. 
Haaga 

Tanssilan studio Haaga 
Matkamiehentie 6, 00320 Hki.  
Käpylä 

Päiväkoti Alku,  
Väinölänkatu 5, 00610 Hki.  
Pakila  

Tanssilan studio Pakila 

Oraspolku 9, 00680 Hki. 

Puistola 

VPK, 
Puistolan raitti 5A, 00760 Hki.  
Viikki 

Asukastalo Kunto, 
Leskirouva Freytagin kuja 10, 00790  Hki. 
 



Opettajat ja vastuuopettajat 
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.  
 
Tanssilan tunnit voidaan jakaa neljään ryhmään: lasten tunnit, kouluikäisten tunnit, teinien, aikuisten 
ja seniorien 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 suunnitteluista, sisällöistä sekä 
opettajatiimin koulutuksesta. 

• Lasten tuntien vastuuopettajana toimii Iiris Salmenmaa 
• Kouluikäisten vastuuopettajana toimivat Marjukka Lukkaroinen (nyky- ja showtanssi) 
sekä Tanja Kautiainen (baletti) 
• Teinien vastuuopettajana toimii Iiris Salmenmaa 
• Aikuisten tuntien vastuuopettajana toimii Milena Tuominen 
• Edusturyhmien vastuuopettajana toimii Iiris Salmenmaa 

 

Hinnasto 
llmoittautuminen tunneille tapahtuu verkkokauppamme kautta. www.tdanceshop.com. 
Verkkokaupassa on nähtävissä myös eri 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 / lukukausi / 17 viikkoa ja tiiviskurssit 
Smaragdit – 11,5h/vko – 725€ 
Rubiinit – 10h/vko – 630€ 
Ametistit – 7,25h/vko – 522€ 



Safiirit – 6h/vko – 432€ 
Topaasit – 3,5h/vko – 378€ 
Zirkonit – 2,5h/vko – 315€ 
 
Tanssilan kautta voit tilata myös muita tanssipalveluita, kuten koreografioita tai esiintymisiä tai 
yksityistunteja muissa tiloissa. Hinnat neuvotellaan asiakkaan kanssa tilaisuuskohtaisesti. 
 

Alennukset  

Alennukset koskevat Tanssilan tanssitunteja. 

● Perhealennus: Jos ilmoittaudutte tunneille samalla kertaa, niin kaikki samassa taloudessa 
asuvat perheenjäsenet saavat -10% alennuksen tuntihinnastaan. 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. 

● Jotta saat alennuksen toimimaan tarvitset henkilökohtaisen alennuskoodin. Sen saat 
kätevimmin laittamalla emailia toimistoon: info@tanssila.fi 

Alennushinta näkyy koodin kirjoittamisen jälkeen suoraan maksussa. Alennus kirjoitetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä ostoskorissa! Kysy apua toimistolta, mikäli on haasteita. Autamme 
mielellämme. 

Edustusryhmäläisten alennukset tulevat voimaan, jos tunteja on useampia. Mikäli on valittuna 
edustusryhmien tunti ja soolotunti, alennusta ei vielä anneta. Jos lisäksi on sisarustunti tai lisätunti, 
tulee alennus myös soolotunnista. 

 

Esiintymiset ja kilpailut 
Esitysten, kilpailujen ja tapahtumien päivämäärät ilmoitetaan kauden alettua mahdollisimman hyvissä 
ajoin. 
 
Tanssilan omissa lukukauden esiintymisissä esiintyvät kaikki Tanssilan oppilaat. Jokaiselle Tanssilan 
tanssijalle tarjotaan mahdollisuus esiintyä sekä syys- että kevätlukukaudella järjestettävissä 
koulumme omissa näytöksissä. Näytöksiin osallistuminen ei ole pakollista, mutta näytös on usein 
hieno kokemus ja rohkaisemmekin tanssijoita esiintymään. Esiintymiskokemus 
harjoitteluprosesseineen on tanssijoiden yhteinen projekti, jossa harjoitellaan myös muita taitoja 
tanssin lisäksi. 
 
Pyydämme ilmoittamaan oman ryhmän opettajalle jo hyvissä ajoin, mikäli tanssioppilas on estynyt 
osallistumasta näytökseen, jotta koreografioiden muutoksista ei koidu harmia muille tanssijoille ja 
opettajalle loppusuoralla. Näytöksen lähestyessä läsnäolo harjoituksissa on erittäin tärkeää, sillä 
tanssioppilaat 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/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.  
 
Esityksiä on kolme näytöstä yhden päivän aikana. Esityksen kesto on noin 75 minuuttia ilman 
väliaikaa. Jokainen Tanssilan ryhmä esiintyy yhdessä näytöksessä. Edustusryhmäläiset esiintyvät eri 
koreografioilla useissa näytöksissä. 
 
Esiintyjät eivät tarvitse esityksiin lippua. Perheet, joiden lapsia/tanssijoita 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 emailitse ennen esitystä siitä, missä esityksessä tanssijat esiintyvät, mitä 
tarvitaan päälle, miten hiukset tulee laittaa, monelta paikan päällä tavataan ja monelta on 
näyttämöharjoitukset. 
Jos et ole saanut opettajalta infoa, niin otathan yhteyttä toimistoon ja tarkastamme, että 
yhteystietomme ovat ajan tasalla! 
 
Tanssilan järjestämässä Estradi-tanssikilpailussa kilpailee/esiintyy Tanssilan edustusryhmien lisäksi 
mahdollisesti innokkaita kouluikäisten ja teinien ryhmiä. 
 
Edustusryhmäläiset esiintyvät ja kilpailevat monissa erilaisissa tapahtumissa ylläolevien kilpailujen 
lisäksi. Tuntikuvaukset sekä yleiset käytännöt tunneilla. 
 

Tarvikkeet 
Tarvikkeita tanssitunneille voi ostaa Tanssilasta, tai muista tanssitarvikekaupoista.  
 
Tanssitarvikkeiden iso kauppapäivä on lauantaina 11.8. Haagassa, Kauppalantie 20. Tällöin myös 
muotinäytös klo 12.00 tanssitarvikkeista lapsille, nuorille ja aikuisille. 
 
 

Tanssituntien tasot  
Tanssilan tanssituntien tasot kaudella 2018–2019 

 

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.) 
 



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.) 
 
Teinien tunnit (12–15v.) – baletin, nykytanssin ja showtanssin tunnit alkeista edistyneisiin. 
 
Aikuisten tuntien tuntivalikoimassa on kattava tarjonta niin kehonhuoltotunteja kuin tanssituntejakin. Aikuisille on tunteja 
alkeista edistyneisiin.  
 
Harraste-ry

hmien 

tunnit 

1,5–2,5v. 2–3v. 3–5v. 4,5–6v. 5,5–7v. 7–9v. 10–13v. 12–15v. 15v.+ 

 Aikuinen-la
psi-tanssi 

Taapero-
tanssi 

Satu-tans
si 

Säihke-t
anssi 

Taika-tan
ssi 

Kide, 
baletin alkeet 

Kimalle, 
baletin 
jatkotaso 

Teinien 
baletti 

Aikuisten 
tunnit 

   Poikien 
tanssi-tem
ppuilu 

 Poikien 
tanssi-tem
ppuilu 

Tuike, show- 
ja nykytanssin 
alkeet 
  

Tähdet, 
showtanssin 
jatkotasot 
1–3 
 

Teinien 
showtanssi  
alkeet–jatko 

Nykymix, 
baletti, 
jooga, 
nykytanssi, 
pilates… 

       Säde, 
nykytanssin 
jatkotaso 

Teinien 
nykytanssi 

 

Edustus-ry

hmien 

tunnit 

hakukokeen 

kautta 

valituille 

tanssijoille 

   Zirkonit 
5-7v. 

Topaasit 
8-9v. 

Safiirit 
10-12v. 
Ametististit 
11–12v. 

Rubiinit 
12-15v. 

Smaragdit 
15v.+ 

 
 

Aikuisten 

tunnit 

Alkeet 1 Alkeet 2 Jatko1 Jatko2 Jatko3 Edistyneet 

Nykytanssi 

ja 

showtanss

i 

Ei tarvita 
aiempaa 
tanssitausta
a 

Väh. 
puolen 
vuoden, 
suositus 
1v., 
tanssitaust
a 

Väh. 2 vuoden 
tanssitausta 

Väh. 2,5 vuoden 
tanssitausta 

Väh. 3 vuoden 
tanssitausta 

Väh. 4 vuoden 
tanssitausta 

Baletti Ei tarvita 
aiempaa 
tanssitausta
a 

Väh. 
puolen 
vuoden, 
suositus 
1v., 
tanssitaust
a 

Väh. 2 vuoden 
tanssitausta 
 
Kärkitossutyöskentel
y voidaan aloittaa 

Väh. 2,5 vuoden 
tanssitausta 
 
Kärkitossutyöskentel
y perusteiden 
vahvistaminen 

Väh. 3 vuoden 
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Kärkitossutyöskentel
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Väh. 4 vuoden 
tanssitausta 
 
Kärkitossutyöskentel
y vaativalla tasolla 

 
 

Lasten tunnit (1,5–7-vuotiaat) 
Lasten tunteja on tarjolla 1,5-vuotiaasta alkaen. Kaikilla lasten tanssitunneilla on viikottain vaihtuva 
teema, johon tutustutaan ikätason mukaisesti. Tuntien teemat ja yleiset linjaukset suunnitellaan 
yhdessä opettajatiimin kanssa. Kaikilla lasten tunneilla tutustutaan myös erilaisiin välinetaitoihin.  



 
 

Aikuinen-lapsi-tanssi (1,5–2,5v.) 

 

Kenelle? 
Aikuinen-lapsi-tanssi sopii noin 1,5–2,5 vuotiaille, tanssista ja liikkumisesta musiikin tahtiin 
innostuneille lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Tunnin kesto on 30 minuuttia. 
 
Tunnin kuvaus 
Aikuinen-lapsi tanssissa tanssitaan ja liikutaan yhdessä erilaisia musiikkeja kuunnellen. Harjoitteita 
tehdään musiikin tahdissa opettajan ohjauksessa. Tunti on pääasiallisesti suunnattu lapselle, jonka 
apuna, tukena ja turvana aikuinen on. Tunneilla on myös harjoituksia, joissa aikuiset pääsevät 
lihaskuntoilemaan ja liikkumaan lapsen kanssa ja lasta painona käyttäen. Tunneilla harjoitellaan 
perusliikkumistaitoja sekä tanssillista ilmaisua mielikuvituksen ja leikin siivittämänä. Tunneilla 
tutustutaan leikinomaisesti myös erilaisiin välineisiin, kuten hyppynaruun, vanteeseen, hernepusseihin 
ja palloihin. Myös kiipeilyt, roikkumiset ja temppuilut kuuluvat tunneille tanssisalin varusteiden 
puitteissa. Aikuinen-lapsi-ryhmäläiset esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssitunnilla ollaan paljain jaloin. Lapselle päälle sopii jumppapuku tai ihonmyötäiset trikoot/shortsit 
ja toppi/t-paita. Pitkät hiukset kiinni. Aikuiselle tanssiin sopivat liikuntavaatteet. Tällä tunnilla on 
käytössä myös tanssivihko, jonka oppilas saa opettajalta. Muistathan ottaa sen mukaan tunnille, 
samoin vesipullon! 
 
 
Taaperotanssi (2–3v.) 

 

Kenelle? 
Taaperotanssi sopii 2–3-vuotiaille tanssista ja liikkumisesta musiikin tahtiin innostuneille lapsille, jotka 
uskaltavat jo reippaasti jäädä tanssitunnille ilman vanhempaa. Tunnin kesto on 30 minuuttia.  
 
Tunnin kuvaus 
Taaperotanssissa tanssitaan ja liikutaan aina jonkin teeman mukaisesti ja tunnit sisältävät paljon 
lapsen omaa luovuutta ruokkivia harjoituksia. Tunneilla harjoitellaan perusliikkumistaitoja sekä 
tanssillista ilmaisua mielikuvituksen ja leikin siivittämänä. Tunneilla tutustutaan leikinomaisesti myös 
erilaisiin välineisiin, kuten hyppynaruun, vanteeseen, hernepusseihin ja palloihin. Myös kiipeilyt, 
roikkumiset ja temppuilut kuuluvat tunneille tanssisalin varusteiden puitteissa. Taaperotanssilaiset 
esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, opettajan tukemana. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssitunnilla ollaan paljain jaloin. Päälle sopii jumppapuku tai ihonmyötäiset trikoot/shortsit ja 
toppi/t-paita. Pitkät hiukset kiinni. Tällä tunnilla on käytössä myös tanssivihko, jonka oppilas saa 
opettajalta. Muistathan ottaa sen mukaan tunnille, samoin vesipullon! 
 
 
Satutanssi (3–5v.) 

 

Kenelle? 
Satutanssi sopii 3–5-vuotiaille tanssista ja liikkumisesta musiikin tahtiin innostuneille lapsille. 
Tanssitunneilla harjoitellaan perusliikkumistaitoja ja tanssillisia liikkumisen muotoja. Satutanssissa on 
paljon vaikutteita niin satubaletista kuin satujumpastakin. Tunnin kesto on 40 minuuttia. 



 
 
Tunnin kuvaus 
Satutanssitunneilla tanssitaan aina jonkin teeman mukaisesti ja tunti sisältääkin paljon lapsen omaa 
luovuutta ruokkivia harjoituksia. Tunneilla tutustutaan tanssin perustekniikkaan. Piruetit, erilaiset 
hypyt, tasapainot sekä luova liikkuminen kuuluvat jokaiseen tuntiin. Tunneilla on myös selkeä 
teemansa ja tuntirakenteensa. Tunnilla tutustutaan ikätason mukaisesti myös erilaisiin välineisiin, 
kuten hyppynaruun, vanteeseen, hernepusseihin ja palloihin. Myös kiipeilyt, roikkumiset ja temppuilut 
kuuluvat tunneille tanssisalin varusteiden puitteissa. Satutanssilaiset esiintyvät myös Tanssilan 
näytöksissä, ja esiintymisen harjoittelu on olennainen osa tanssituntia. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssitunnilla ollaan paljain jaloin. Päälle sopii jumppapuku tai ihonmyötäiset trikoot/shortsit ja 
toppi/t-paita. Pitkät hiukset kiinni. Tällä tunnilla on käytössä myös tanssivihko, jonka oppilas saa 
opettajalta. Muistathan ottaa sen mukaan tunnille, samoin vesipullon! 
 
 
Säihketanssi (4,5–6v.) 

 

Kenelle? 
Säihketanssi on tarkoitettu noin 4,5–6-vuotiaille tanssijoille. Säihketanssi on jatkoa Satutanssille, 
mutta sopii myös tanssin aloittelijoille. Tunnin kesto on 60 minuuttia. 
 
Tunnin kuvaus 
Säihketanssissa tanssitaan aina jonkin teeman mukaisesti ja tunti sisältääkin paljon lapsen omaa 
luovuutta ruokkivia harjoituksia. Tunneilla tutustutaan nykytanssin ja baletin tekniikkaan, jotka ovat 
myös showtanssin perustana. Piruetit, erilaiset hypyt, tasapainot sekä luova liikkuminen kuuluvat 
jokaiseen tuntiin. Tunneilla on myös selkeä teemansa ja tuntirakenteensa. Tunnilla tutustutaan 
ikätason mukaisesti myös erilaisiin välineisiin, kuten hyppynaruun, vanteeseen, hernepusseihin ja 
palloihin. Myös kiipeilyt, roikkumiset ja temppuilut kuuluvat tunneille tanssisalin varusteiden puitteissa. 
Säihketanssilaiset esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja esiintymisen harjoittelu on olennainen 
osa tanssituntia. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssitunnilla ollaan paljain jaloin. Päälle sopii jumppapuku tai ihonmyötäiset trikoot/shortsit ja 
toppi/t-paita. Pitkät hiukset kiinni. Tällä tunnilla on käytössä myös tanssivihko, jonka oppilas saa 
opettajalta. Muistathan ottaa sen mukaan tunnille, samoin vesipullon! 
 
 
Taikatanssi (5,5–7v.) 

 

Kenelle? 
Taikatanssi sopii 5,5–7-vuotiaille lapsille, ja on jatkoa Satu- ja Säihketanssille. Tunti sopii kuitenkin 
myös innostuneelle tanssin aloittelijalle tai jo muutaman vuoden tanssineelle lapselle. Tunnin kesto on 
60 minuuttia. 
 
Tunnin kuvaus 
Taikatanssissa tutustutaan nykytanssin ja baletin tekniikkaan, jotka ovat myös showtanssin 
perustana. Piruetit, erilaiset hypyt, tasapainot sekä luova liikkuminen kuuluvat jokaiseen tuntiin. 
Tunneilla on myös selkeä teemansa ja tuntirakenteensa. Tunneilla harjoitellaan monipuolisesti 
liikkumisen ja esiintymisen taitoja sekä tehdään jo vaativampia tanssitekniikkaharjoituksia. Tunnilla 



tutustutaan ikätason mukaisesti myös erilaisiin välineisiin, kuten hyppynaruun, vanteeseen, 
hernepusseihin ja palloihin. Myös kiipeilyt, roikkumiset ja temppuilut kuuluvat tunneille tanssisalin 
varusteiden puitteissa. Taikatanssilaiset esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja esiintymisen 
harjoittelu on olennainen osa tanssituntia. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssitunnilla ollaan paljain jaloin. Päälle sopii jumppapuku tai ihonmyötäiset trikoot/shortsit ja 
toppi/t-paita. Pitkät hiukset kiinni. Tällä tunnilla on käytössä myös tanssivihko, jonka oppilas saa 
opettajalta. Muistathan ottaa sen mukaan tunnille, samoin vesipullon! 
 
 
Poikien tanssitemppuilu (3–5v. ja 6–8v.) 

 

Kenelle? 
Tanssitemppuilu-tunti on tavallista tanssituntia menevämpi tunti. Tunti sopiikin erityisen hyvin pojille, 
jotka ovat kiinnostuneita tanssista ja liikkumisesta musiikin tahtiin. Tunnille saavat toki osallistua myös 
tytöt, jotka nauttivat energisestä menosta. Tanssitemppuilua on tarjolla sekä 3–5-vuotiaille, että 
6–8-vuotiaille. Tunnin kesto on 40 minuuttia. 
 
Tunnin kuvaus 
Tanssitemppuilussa liikutaan tietyn teeman puitteissa, kuten muillakin lasten tanssitunneilla. 
Tanssitemppuilussa tutustutaan tanssin peruselementteihin, kuten hyppyihin, tasapainoihin, 
askelsarjoihin sekä pyörimisiin. Lisäksi tunnilla tehdään voimaa ja akrobatiaa lisääviä harjoitteita. 
Tunnilla tutustutaan ikätason mukaisesti myös erilaisiin välineisiin, kuten hyppynaruun, vanteeseen, 
hernepusseihin ja palloihin. Myös kiipeilyt, roikkumiset ja temppuilut kuuluvat tunneille tanssisalin 
varusteiden puitteissa. Tanssitemppuilijat esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja esiintymisen 
harjoittelu on olennainen osa tanssituntia. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssitunnilla ollaan paljain jaloin. Päälle sopii esimerkiksi shortsit ja t-paita. Pitkät hiukset kiinni. Tällä 
tunnilla on käytössä myös tanssivihko, jonka oppilas saa opettajalta. Muistathan ottaa sen mukaan 
tunnille, samoin vesipullon! 
 

Kouluikäisten tunnit (7–13-vuotiaat) 
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. 
 
Huomioithan, että osa 10–13-vuotiaiden tunneista Metsälässä  on yhdessä niiden Tanssilan 
edustusryhmien oppilaiden kanssa, jotka ovat samanikäisiä. Tunnit ovat Metsälässä pituudeltaan 
60–75 minuuttia. 
 
 
Tuike – show- ja nykytanssin alkeet (7–9v.) 

 

Kenelle? 
Tuike-tunti sopii tanssimisesta innostuneille 7–9-vuotiaille lapsille. Tunti sopii aloittelijoille tai jo jonkin 
verran tanssineille lapsille. Tunti sopii hyvin seuraavaksi tunniksi Taikatanssin jälkeen. Tuike-tunnille 



hyvänä pohjana on Taikatanssin tai muun liikunnan tai voimistelun perusteet. Tunnin kesto on 60 
minuuttia. 
 
 
Tunnin kuvaus 
Tuike-tunneilla opitaan show- ja nykytanssin perusteita. Tunneilla harjoitellaan monipuolisesti 
liikkumisen ja esiintymisen taitoja. Show- ja nykytanssin perusteisiin kuuluvat erilaiset hypyt ja piruetit, 
liikkuvat askelsarjat, tasapainoilut, improvisaatio ja monipuoliset koreografiat. Ajoittain tunneilla 
harjoitellaan myös erilaisia välinetaitoja, kuten hyppynarujen, hulavanteiden ja pallojen käyttöä. 
Monipuoliset Tuike-tunnit antavat hyvän pohjan show- ja nykytanssin jatkamiseen. Tuike-ryhmät 
esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja esiintymisen harjoittelu on olennainen osa tanssituntia. 
 
 
Mitä mukaan? 
Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 
 
 
Kide – baletin alkeet (7–9v.) 

 

Kenelle? 
Kide-tunti sopii baletista innostuneille 7–9-vuotiaille lapsille. Tunti sopii tanssin aloittelijoille tai jo jonkin 
verran tanssineille lapsille. Tunti sopii hyvin seuraavaksi tunniksi Taikatanssin jälkeen. Kide-tunnille 
hyvänä pohjana on Taikatanssin tai muun liikunnan tai voimistelun perusteet. Tunnin kesto on 60 
minuuttia. 
 
Tunnin kuvaus 
Kide-balettitunnilla tutustutuaan baletin alkeisiin ja harjoitellaan baletin perustekniikkaa tangossa ja 
keskilattialla. Balettitunnin keskeisiä teemoja tekniikan osalta ovat linjaukset, ojennukset, venyvyys, 
keskivartalon hallinta, varvastyöskentely sekä erilaiset piruetit ja hypyt. Kide-baletissa tehdään myös 
paljon luovia tanssillisia harjoitteita ja leikkejä. Kide-ryhmät esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja 
esiintymisen harjoittelu on olennainen osa tanssituntia. 
 
Klassinen baletti on monien tanssilajien pohjana ja baletin tekniikkaa hyödynnetäänkin monilla muilla 
tanssitunneilla. Tämän vuoksi baletti sopiikin hyväksi ohjeislajiksi niin show- ja nykytanssille kuin 
voimistelulle ja luistelullekin. 
 
Mitä mukaan? 
Balettitunnilla käytetään balettipukua, balettisukkahousuja sekä pehmeitä balettitossuja, joita voi ostaa 
myös Tanssilalta. Kauden alussa opettaja voi sovituttaa oikean kokoiset tossut, sukkahousut sekä 
puvun tunnin yhteydessä. Ensimmäiselle tunnille voikin tulla ilman balettivarusteita liikkumiseen 
sopivassa vaatetuksessa. Varusteet voi hankkia myös itse. Mukaan tunnille myös juomapullo. 
 
 
Tähdet – showtanssin jatkotaso (10–13v.) 

 

Kenelle? 
Tähdet-showtanssitunti sopii 10–13-vuotiaille nuorille, joilla on jo aiempaa tanssi- tai liikuntataustaa 
esimerkiksi voimistelusta. Tunti on jatkotason tunti, jossa harjoitellaan showtanssin tekniikkaa. 
 
Tunnin kuvaus 



Showtanssi on monipuolinen ja näyttävä tanssilaji, joka yhdistelee eri tanssityylejä. Tähtien 
showtanssitunneilla harjoitellaan monipuolisesti tanssin elementtejä kuten piruetteja, jalanheittoja, 
hyppyjä sekä erilaisia askelsarjoja. Tunneilla harjoitellaan myös rohkeasti eläytymistä ja monipuolista 
ilmaisua. Tunneilla tehdään tehokkaat alkulämmittelyt, lihaskuntoa, erilaisia tekniikkaharjoituksia, 
liikkuvia sarjoja ja vauhdikkaita koreografioita. Tähdet esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja 
esiintymisen harjoittelu on olennainen osa tanssituntia. Tähtien on myös mahdollista osallistua 
johonkin pääkaupunkiseudun tanssikisaan tai -katselmukseen. Tästä sovitaan ryhmäkohtaisesti 
ryhmän innostuksen mukaan. 
 
Huomioithan, että osa 10–13-vuotiaiden tunneista Metsälässä  on yhdessä niiden Tanssilan 
edustusryhmien kanssa, jotka ovat samanikäisiä. Tunnit ovat Metsälässä pituudeltaan 60–75 
minuuttia. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 
 
 
Kimalle – baletin jatkotaso (10–13v.) 

 

Kenelle? 
Kimalle-balettitunti sopii 10–13-vuotiaille nuorille, joilla on jo aiempaa baletti- tai muuta tanssitaustaa 
esimerkiksi nyky-, jazz- tai showtanssista. Tunti on jatkotason tunti, jossa harjoitellaan baletin 
tekniikkaa. 
 
Tunnin kuvaus 
Kimalle-balettitunneilla liikutaan klassisen musiikin tahdissa ja opitaan baletin tekniikkaa. Balettitunti 
etenee tankotyöskentelystä keskilattiatyöskentelyyn ja lopulta varvastyöskentelyyn. Balettitunnin 
keskeisiä teemoja tekniikan osalta ovat linjaukset, ojennukset, venyvyys, keskivartalon hallinta, 
varvastyöskentely sekä erilaiset piruetit ja hypyt. Kimalle-baletissa tehdään myös luovia tanssillisia 
harjoitteita. 
 
Klassinen baletti on monien tanssilajien pohjana ja baletin tekniikkaa hyödynnetäänkin monilla muilla 
tanssitunneilla. Tämän vuoksi baletti sopiikin hyväksi ohjeislajiksi niin show- ja nykytanssille kuin 
voimistelulle ja luistelullekin. 
 
Kimalle-ryhmät esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja esiintymisen harjoittelu on olennainen osa 
tanssituntia. Kimallus-ryhmien on myös mahdollista osallistua johonkin pääkaupunkiseudun 
tanssikisaan tai -katselmukseen. Tästä sovitaan ryhmäkohtaisesti ryhmän innostuksen mukaan. 
 
Huomioithan, että osa 10–13-vuotiaiden tunneista Metsälässä  on yhdessä niiden Tanssilan 
edustusryhmien kanssa, jotka ovat samanikäisiä. Tunnit ovat Metsälässä pituudeltaan 60–75 
minuuttia. 
 
Mitä mukaan? 
Balettitunnilla käytetään balettipukua, balettisukkahousuja sekä pehmeitä balettitossuja, joita voi ostaa 
myös Tanssilalta. Kauden alussa opettaja voi sovituttaa oikean kokoiset tossut, sukkahousut sekä 
puvun tunnin yhteydessä. Ensimmäiselle tunnille voikin tulla ilman balettivarusteita liikkumiseen 
sopivassa vaatetuksessa. Varusteet voi hankkia myös itse. Mukaan tunnille myös juomapullo. 
 
Kärkitossutyöskentelyn aloittamisesta opettaja tiedottaa ryhmän edistyessä. 



 
 
 

 

 

 

 

Säde – nykytanssin jatkotaso (10–13v.) 

 

Kenelle? 
Säde-nykytanssitunti sopii 10–13-vuotiaille nuorille, joilla on jo aiempaa nykytanssi- tai muuta 
tanssitaustaa esimerkiksi baletista tai showtanssista. Tunti on jatkotason tunti, jossa harjoitellaan 
nykytanssin tekniikkaa. 
 
Tunnin kuvaus 
Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti koko kehoa hyödyntäen. Tunneilla syvennetään aiemmin 
opittuja perustaitoja ja tehdään enemmän esiintymisen ja tekniikan harjoitteita. Improvisaatiolla ja 
oman luovuuden hyödyntämisellä on tärkeä osa nykytanssissa. Nykytanssitunneilla tehdään 
alkulämmittelyt, erilaisia nykytanssin tekniikan harjoitteita, liikkuvia sarjoja ja monipuolisia 
koreografioita. Säde-ryhmät esiintyvät myös Tanssilan näytöksissä, ja esiintymisen harjoittelu on 
olennainen osa tanssituntia. 
Säde-ryhmien on myös mahdollista osallistua johonkin pääkaupunkiseudun tanssikisaan tai 
-katselmukseen. Tästä sovitaan ryhmäkohtaisesti ryhmän innostuksen mukaan. 
 
Huomioithan, että osa 10–13-vuotiaiden tunneista Metsälässä  on yhdessä niiden Tanssilan 
edustusryhmien kanssa, jotka ovat samanikäisiä. Tunnit ovat Metsälässä pituudeltaan 60–75 
minuuttia. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 
 
 

Teinien tunnit (12–15-vuotiaille) 
Teini-ikäisten tunteja on tarjolla 12–15-vuotiaille edistyneille tanssijoille (tanssitaustaa vähintään 3 
vuotta). Teini-ikäisten tuntivalikoimassa on balettia, nykytanssia ja showtanssia. Teinien tunteja on 
pääasiassa Metsälässä. Voit valita lukujärjestyksestä joko yhden tai useamman tunnin oman 
innostuksen mukaan. 
 
Teinien tunneilla on mukana myös Tanssilan edustusryhmän Rubiinien oppilaita, jotka ovat 
samanikäisiä. 
 
 
Baletti Teinit (12–15v.) 

 

Kenelle? 
Teini-ikäisten balettitunti on tarkoitettu 12–15-vuotiaille edistyneille tanssijoille (tanssitaustaa 
vähintään 3 vuotta, joista vähintään 2 vuotta baletista). 
 



Tunnin kuvaus 
Balettitunneilla liikutaan klassisen musiikin tahdissa ja opitaan baletin tekniikkaa. Balettitunti etenee 
tankotyöskentelystä keskilattiatyöskentelyyn ja lopulta varvastyöskentelyyn. Balettitunnin keskeisiä 
teemoja tekniikan osalta ovat linjaukset, ojennukset, venyvyys, keskivartalon hallinta, 
varvastyöskentely sekä erilaiset piruetit ja hypyt. 
 
Klassinen baletti on monien tanssilajien pohjana ja baletin tekniikkaa hyödynnetäänkin monilla muilla 
tanssitunneilla. Tämän vuoksi baletti sopiikin hyväksi oheislajiksi niin show- ja nykytanssille kuin 
voimistelulle ja luistelullekin. 
 
Teinien tunneilla on mukana myös Tanssilan edustusryhmän Rubiinien oppilaita, jotka ovat 
samanikäisiä. 
 
Mitä mukaan? 
Balettitunnilla käytetään balettipukua, balettisukkahousuja sekä pehmeitä balettitossuja, joita voi ostaa 
myös Tanssilalta. Kauden alussa opettaja voi sovituttaa oikean kokoiset tossut, sukkahousut sekä 
puvun tunnin yhteydessä. Ensimmäiselle tunnille voikin tulla ilman balettivarusteita liikkumiseen 
sopivassa vaatetuksessa. Varusteet voi hankkia myös itse. Tunnilla saa olla käytössä myös 
balettihame. Mukaan tunnille myös juomapullo. 
 
Edistyneiden balettituntiin kuuluu kärkitossutyöskentely, joten kovakärkiset balettitossut tulisi myös 
hankkia. Ensimmäiselle tunnille niitä ei vielä tarvitse, opettaja ohjeistaa oppilaita tossujen 
hankinnasta. 
 
 
Nykytanssi Teinit (12–15v.) 

 

Kenelle? 
Teini-ikäisten nykytanssi on tarkoitettu 12–15-vuotiaille . 
 
Tunnin kuvaus 
Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti koko kehoa hyödyntäen. Tunneilla syvennetään 
nykytanssin tekniikkaa sekä tehdään monipuolisesti erilaisia kehon käytön harjoitteita eri tasoissa. 
Improvisaatiolla ja oman luovuuden hyödyntämisellä on tärkeä osa nykytanssissa. Nykytanssitunneilla 
tehdään alkulämmittelyt, erilaisia nykytanssin tekniikan harjoitteita, liikkuvia sarjoja ja monipuolisia 
koreografioita. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 
 
 
Showtanssi Teinit (12–15v.) 

 

Kenelle? 
Teini-ikäisten showtanssi on tarkoitettu 12–15-vuotiaille edistyneille tanssijoille. 
 
Tunnin kuvaus 
Showtanssi on monipuolinen ja näyttävä tanssilaji, joka yhdistelee eri tanssityylejä. 
Showtanssitunneilla harjoitellaan monipuolisesti tanssin elementtejä kuten piruetteja, jalanheittoja, 
hyppyjä sekä erilaisia askelsarjoja. Tunneilla harjoitellaan myös rohkeasti eläytymistä ja monipuolista 



ilmaisua. Tunneilla tehdään tehokkaat alkulämmittelyt, lihaskuntoa, erilaisia tekniikkaharjoituksia, 
liikkuvia sarjoja ja vauhdikkaita koreografioita. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 
 

 

Aikuisten tunnit (yli 15-vuotiaille) 

 
Aikuisten tunteja on tarjolla yli 15-vuotiaille tanssijoille aloittelijoista edistyneisiin. Aikuisten 
tuntivalikoimassa on balettia, nykytanssia, nykymixiä, showtanssia, joogaa ja kehonhuoltoa sekä 
pilatesta ja venyttelyä. Voit valita lukujärjestyksestä joko yhden tai useamman tunnin oman 
innostuksen mukaan. 
 
 
Baletti - Aikuiset (15v.+) 

 

Kenelle? 
Aikuisten balettitunti on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tanssijoille. Baletti sopii kaikille aikuisille ikään ja 
kokoon katsomatta. Tunneilla keskitytään oikeanlaiseen treenaustapaan  huomioiden aikuisen 
vartalolle sopivat liikeradat. Aikuisten baletissa on useampia eri tasoja. 
 
Tunnin kuvaus 
Balettitunneilla liikutaan klassisen musiikin tahdissa ja opitaan baletin tekniikkaa. Balettitunti etenee 
tankotyöskentelystä keskilattiatyöskentelyyn ja lopulta varvastyöskentelyyn (ylemmillä tasoilla). 
Balettitunnin keskeisiä teemoja tekniikan osalta ovat linjaukset, ojennukset, venyvyys, keskivartalon 
hallinta, varvastyöskentely sekä erilaiset piruetit ja hypyt. 
 
Klassinen baletti on monien tanssilajien pohjana ja baletin tekniikkaa hyödynnetäänkin monilla muilla 
tanssitunneilla. Tämän vuoksi baletti sopiikin hyväksi oheislajiksi niin show- ja nykytanssille kuin 
voimistelulle ja luistelullekin. 
 
Mitä mukaan? 
Aikuisten balettitunnilla käytetään ihonmyötäisiä vaatteita, joissa on hyvä tanssia, kuten esimerkiksi 
balettipukua ja trikoita, tai vaikkapa urheilutoppia ja legginsejä. Balettitunneilla pidetään pehmeitä 
balettitossuja, joita voi ostaa myös Tanssilalta. Kauden alussa opettaja voi sovituttaa oikean kokoiset 
tossut. Ensimmäiselle tunnille voikin tulla ilman balettitossuja liikkumiseen sopivassa vaatetuksessa. 
Varusteet voi hankkia myös itse. Tunnilla saa olla käytössä myös balettihame. Mukaan tunnille myös 
juomapullo. 
 
Metsälän torstain jatko 1 -tunnilla tutustutaan kärkitossutyöskentelyn alkeisiin lopputunnista. Tunnille 
voi osallistua, vaikkei haluaisikaan treenata kovakärkisillä tossuilla, sillä samat harjoitteet voi tehdä 
myös pehmeillä tossuilla. 
 



Edistyneiden balettituntiin kuuluu kärkitossutyöskentely, joten edistyneiden tunneilla kävijöiden tulisi 
myös hankkia kovakärkiset balettitossut.  
 
 

 

 

 

 

Balettiharjoitus ja varvastekniikka - Aikuiset (15v.+) 

 
Kenelle? 

Aikuisten balettiharjoitus- ja varvastekniikkatunti on tarkoitettu yli 15-vuotiaille edistyneen tason 
tanssijoille. Balettiharjoitus ja varvastekniikka -tunti sopii kaikille, jotka ovat treenanneet balettia 
vähintään neljän vuoden ajan, ja ovat kiinnostuneita repertuaarista sekä varvastekniikkansa 
kehittämisestä. 

Tunnin kuvaus 

Tunnilla kehitetään jo olemassa olevaa varvastekniikkaa ja harjoitellaan repertuaaria. Osallistujien 
toiveet ja tavoitteet huomioidaan tunnilla. 

Klassinen baletti on monien tanssilajien pohjana ja baletin tekniikkaa hyödynnetäänkin monilla muilla 
tanssitunneilla. Tämän vuoksi baletti sopiikin hyväksi oheislajiksi niin show- ja nykytanssille kuin 
voimistelulle ja luistelullekin. 

Mitä mukaan? 

Tunnilla käytetään ihonmyötäisiä vaatteita, joissa on hyvä tanssia, kuten esimerkiksi balettipukua ja 
trikoita, tai vaikkapa urheilutoppia ja legginsejä. Tunneilla pidetään kovakärkisiä balettitossuja. 
Tunnilla saa olla käytössä myös balettihame. Mukaan tunnille myös juomapullo. 

 
 

Nykytanssi - Aikuiset (15v.+) 

 

Kenelle? 

Aikuisten nykytanssitunti on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tanssijoille. Nykytanssi sopii kaikille aikuisille 
ikään ja kokoon katsomatta. Tunneilla opitaan nykytanssitekniikkaa ja tehdään luovia harjoitteita. 
Nykytanssitunneilla on useita eri tasoja. 

 

Tunnin kuvaus 

Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti koko kehoa hyödyntäen. Tunneilla syvennetään 
nykytanssin tekniikkaa sekä tehdään monipuolisesti erilaisia kehon käytön harjoitteita eri tasoissa. 
Improvisaatiolla ja oman luovuuden hyödyntämisellä on tärkeä osa nykytanssissa. Nykytanssitunneilla 
tehdään alkulämmittelyt, erilaisia nykytanssin tekniikan harjoitteita, liikkuvia sarjoja ja monipuolisia 
koreografioita. 

 

Mitä mukaan? 



Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 

 

 
Nykymix - Aikuiset (15v.+) 

 

Kenelle? 
Aikuisten Nykymix-tunti on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tanssijoille. Nykymix  sopii kaikille aikuisille ikään 
ja kokoon katsomatta. Nykymix on menevä tunti, jossa hyödynnetään nykytanssia, jazztanssia ja 
showtanssia. Tärkeintä tunnilla on iloinen tekemisen meininki. Nykymix-tunneilla on useita eri tasoja.  
 
Tunnin kuvaus 
Nykymix-tunnit perustuvat nykytanssiin, mutta tunneilla on vaikutteita myös muista lajeista, kuten 
jazzista ja showtanssista. Nykymix-tunneilla liikutaan monipuolisesti koko kehoa hyödyntäen. 
Tunneilla harjoitellaan nykytanssin tekniikkaa sekä tehdään monipuolisesti erilaisia kehon käytön 
harjoitteita eri tasoissa. Tunneilla harjoitellaan myös menevämpiä liikkumisia ja liikesarjoja 
hyödyntäen jazzin ja showtanssin liikemateriaalia. Tunti sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä 
tanssijana mahdollisimman monipuolisesti. Nykymix-tunneilla tehdään alkulämmittelyt, 
lihaskunto-osuus, eri tanssilajien tekniikan harjoitteita, liikkuvia sarjoja ja monipuolisia koreografioita. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla voi olla avojaloin, mutta myös sukat on hyvä 
olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 
 
 

Nykytanssi - Aikuiset (15v.+) 

 

Kenelle? 
Aikuisten nykytanssitunti on tarkoitettu yli 15-vuotiaille tanssijoille. Nykytanssi sopii kaikille aikuisille 
ikään ja kokoon katsomatta. Tunneilla opitaan nykytanssitekniikkaa ja tehdään luovia harjoitteita. 
Nykytanssitunneilla on useita eri tasoja. 
 
Tunnin kuvaus 
Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti koko kehoa hyödyntäen. Tunneilla syvennetään 
nykytanssin tekniikkaa sekä tehdään monipuolisesti erilaisia kehon käytön harjoitteita eri tasoissa. 
Improvisaatiolla ja oman luovuuden hyödyntämisellä on tärkeä osa nykytanssissa. Nykytanssitunneilla 
tehdään alkulämmittelyt, erilaisia nykytanssin tekniikan harjoitteita, liikkuvia sarjoja ja monipuolisia 
koreografioita. 
 
Mitä mukaan? 
Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 
 
 
Showtanssi - Aikuiset (15v.+) 

 

Kenelle? 

Aikuisten showtanssitunti on tarkoitettu showtanssista kiinnostuneille yli 15-vuotiaille. Tunnin voi 
aloittaa ilman aiempaa kokemusta showtanssista. 



Tunnin kuvaus 

Showtanssi on monipuolinen ja näyttävä tanssilaji, joka yhdistelee eri tanssityylejä. Showtanssissa 
harjoitellaan monipuolisesti tanssin elementtejä kuten piruetteja, jalanheittoja, hyppyjä sekä erilaisia 
askelsarjoja. Tunneilla harjoitellaan myös rohkeasti eläytymistä ja monipuolista ilmaisua. Tunneilla 
tehdään tehokkaat alkulämmittelyt, lihaskuntoa, erilaisia tekniikkaharjoituksia, liikkuvia sarjoja ja 
vauhdikkaita koreografioita. 

Mitä mukaan? 

Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan useimmiten avojaloin, mutta myös 
sukat on hyvä olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 

 

Jazztanssi - Aikuiset (15v.+) 

Kenelle? 

Aikuisten jazztanssitunti sopii kaikille jazztanssista kiinnostuneille ikään katsomatta. 

Tunnin kuvaus 

Aikuisten jazztanssitunnilla opetellaan jazztanssin tekniikkaa keskilattialla, lattian poikki sekä 
menevien tanssisarjojen muodossa. Tunnilla myös venytellään lopussa. 

Mitä mukaan? 

Päälle tanssiin soveltuvat mukavat vaatteet, kuten vaikkapa t-paita ja legginsit. Paljaat jalat tai sukat. 

 

Luova tanssi - Aikuiset (15v.+) 

Kenelle? 

Luova tanssi sopii heille, jotka kaipaavat rauhallista ja lempeää lähestymistapaa tanssiin omaa 
luovuutta hyödyntäen. 

Tunnin kuvaus 

Lempeä ja voimaannuttava tanssitunti, missä liikutaan omaa kehoa kuunnellen. Tunti sopii kaikille 
riippumatta siitä, onko aiempaa tanssitaustaa. Tunnilla ei opetella askelkuvioita, vaan tanssitaan 
omasta kehosta luontevasti kumpuavaa tanssia, mielikuvien kautta. Tunti tuo rauhoittavaa, tietoista 
läsnäoloa kehoon, mieleen ja sitä kautta koko elämään. 

Mitä mukaan? 

Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla voi olla avojaloin, mutta myös sukat on hyvä 
olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 

 

 

Lounasjooga - Aikuiset (15v.+) 



Kenelle? 

Tanssilan lounasjooga sopii kaiken ikäisille joogasta ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille ihmisille. 
Tunti pidetään lounasaikaan, joten se on loistava vaihtoehto heille, jotka kaipaavat virkistystä 
työpäivään, tai ovat vapaalla päiväsaikaan. 

Tunnin kuvaus 

Tanssilan Yin-Yang -lounasjooga koostuu kahdesta vastakkaisesta elementistä, auringosta ja kuusta. 
Auringon energia on aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa, kuun passiivista ja sisäänpäin kääntyvää. 
Tunnilla tehdään sekä passiivisia, 3-5 minuutin mittaisia Yin-asanoita (lempeästi venyttäviä asentoja) 
sekä aktiivisempia Yang-joogaliikkeitä. Tunti sekä vahvistaa että rauhoittaa kehoa ja mieltä. 

 

Mitä mukaan? 

Joogaan sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla ollaan avojaloin. Mukaan myös juomapullo. 

 
 
Dance mix – aikuiset (15v.+) 

 

Kenelle? 

Aikuisten Dance Mix on tarkoitettu eri tanssilajeista kiinnostuneille yli 15-vuotiaille. Tunnin voi aloittaa 
ilman aiempaa kokemusta tanssista. 

Tunnin kuvaus 

Aikuisten Dance mix -tunnilla yhdistellään nimensä mukaisesti erilaisia tanssilajeja. Tällä tunnilla 

tutustutaan yhtä lailla baletin, lattareiden, nykytanssin kuin showtanssinkin liikekieleen. Tunnilla 

tehdään myös lihaskuntoa ja venyttelyä.  

Mitä mukaan? 

Liikkumiseen sopivat vaatteet. Paljaat jalat tai sukat. 

 

Aikuisten tanssijumppa 

Kenelle? 

Tanssijumppa sopii aikuiselle liikkujalle, joka kaipaa jumppatunnin säännönmukaisuutta ja tehokasta 
kaikkien lihasryhmien huomiointia loppuvenyttelyä unohtamatta. 

Tunnin kuvaus 

Tanssijumppa yhdistää perinteistä jumppaa, lihaskuntotreeniä ja tanssia. Erilaiset musiikit baletista 
lattareihin siivittävät koko kehon treeniä, jossa tulee hiki hauskalla tavalla. Tunti sopii kaiken ikäisille ja 
kaiken tasoisille liikkujille. 



Oman mausteensa tanssijumppaan tuo kuitenkin tanssilliset siirtymät ja sarjat perinteisten 
jumppasarjojen ohella. Myös musiikki tuo iloa ja innostusta ja ammentaa erilaisista tanssimaailman 
klassikoista. 

Mitä mukaan? 

Tanssiin sopivat vaatteet, kuten t-paita ja trikoot. Tunnilla voi olla avojaloin, mutta myös sukat on hyvä 
olla mukana tiettyjä harjoituksia varten. Mukaan myös juomapullo. 

 

 

 

 

Aikuisten koreografiaryhmä - Aikuiset (18v.+) 

Kenelle? 

Koreografiaryhmät sopivat jo pidempään tanssineille yli 18-vuotiaille aikuisille. Maanantain tunti on 
suunniteltu jatko3-edistyneiden tason oppilaille ja torstain tunti on edistyneet-tason oppilaille.  

Tunnin kuvaus 

Aikuisten koreografiaryhmätunteja on maanantaisin ja torstaisin.  

Maanantaisin tanssitaan sekä nyky- että showtanssia. Tunnilla harjoitellaan nyky- ja showtanssin 
tekniikkaa sekä tarkoituksena on tehdä syksyisin ja keväisin ainakin kahta toisistaan erityylistä 
koreografiaa. Toinen showtanssia, toinen nykytanssia. 

Torstain tunnilla treenataan nykytanssia. Tunnilla opitaan tekniikkaa ja keskitytään 
nykytanssikoreografioiden työstämiseen. Myös tällä tunnilla pääsee esiintymään sekä syksyllä että 
keväällä eri koreografioilla. 

Molemmat ryhmät on suunnattu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille. 

Mitä mukaan? 

Tanssiin soveltuvat vaatteet, kuten vaikka t-paita ja trikoot. Paljaat jalat, sukat hyvä ottaa myös. 
Vesipullo mukaan. 

 

Tanssilan edustustusyhmät, 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 edustusryhmät: 
 
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. 
 
Edustusryhmien toiminnasta on olemassa omat tarkemmat Toimintaohjeet tanssikautta varten. 
Toimintaohjeet lähetetään erikseen edustusryhmien tanssijoille ja huoltajille. 
 

 

Yleisinfoa aikuisten tunneista 
Tunnille on hyvä tulla ajoissa. Aikuisten tunnilla jokainen voi harrastaa omalla tasollansa. Kaikki ovat 
tervetulleita tanssimaan hyvässä hengessä. Tanssitunneilla tehdään sekä tanssitekniikkaa, 
lihaskuntoa kasvattavia sarjoja, tanssin ilmaisua kehittäviä sarjoja sekä usein lopputunnista 
venytyksiä. 

Aikuisten tunneilla tehdään tanssiesityksiä Tanssilan näytöksiin tanssijoiden niin halutessaan. 
Osallistuminen näytöksiin on vapaaehtoista. Ilon kautta oppiminen on tärkeintä myös aikuisten 
tunneilla.  

 

Yleisinfoa lasten ja kouluikäisten tunneista 
Tunnille on hyvä tulla ajoissa. Ennen tuntia vaihdetaan vaatteet tanssitunnille sopiviksi sekä laitetaan 
pitkät hiukset kiinni ponnareilla ja pinneillä. Hiuspannat eivät kokemuksemme mukaan pysy kovinkaan 
hyvin päässä ja ovat hankalia myös esim. kuperkeikkojen tekemisessä. Hiukset voivat olla letillä, 
ponnarilla, nutturalla – kunhan eivät tule silmien eteen. Tämä on tärkeää turvallisuuden takia, jotta 
lapsi näkee mihin on menossa eivätkä hiukset jää kiinni esim. kiipeiltäessä.  
 
Tuntia ennen käydään vessassa. Opettaja ei pysty viemään yhtä tanssijaa vessaan, joten toivomme, 
että erityisesti kauden alussa uusien ja pienimpien oppilaiden vanhempi on tunnin ulkopuolella 
odottamassa ja pystyy viemään tanssijan vessaan, mikäli tällainen tilanne tapahtuu. Usein ryhmän 
muutkin vanhemmat ovat olleet ystävällisiä ja vieneet pieniä vessaan, mikäli oma vanhempi ei ole 
ollut juuri sillä hetkellä paikalla. Kiitos tästä.  
 
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/jumppapuku sekä tanssilegginsit. 
Vaatetukseksi sopivat myös tiukat pyöräilyshortsit sekä ihonmyötäinen toppi/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 – venyttelemme ja 
liikumme tunneilla erilaisissa asennoissa. Tanssipukuja ja -legginsejä on myynnissä myös Tanssilan 



kaupassa, tdanceshop.com, monissa tanssikaupoissa sekä isoissa vaatekaupoissa. Monet 
tanssikaupat tarjoavat alennusta Tanssilan nimellä (Piruetti, Footlight, Suomen tanssitarvike). 
TDanceshopissa taas pyrimme pitämään valmiiksi edulliset hinnat.  
 
Tanssitunnille mukaan otetaan juomapullo sekä alle kouluikäisten tunneilla tanssivihko. Yleensä 
juomapullolle ja vihkolle on molemmille oma, tietty paikkansa tunnilla, jonka opettaja opettaa kauden 
alussa. Tanssivihko on käytössä aikuinen-lapsi-, taapero-, satu-, säihke-, tanssitemppuilu- ja 
taikatanssitunneilla. Jos tunnilla tarvitaan sukkia tai tossuja, ilmoittaa siitä opettaja erikseen.  
 
Uudet oppilaat saavat uudet vihkot kauden alussa. Vanhojen oppilaiden toivomme käyttävän samaa 
vihkoa kuin edellisenä vuonna. Tanssivihko on tärkeä lapsille – joten pidäthän vihkosta hyvää huolta. 
Vihkoon saattaa tulla myös tärkeää informaatiota kauden aikana.  
 
Tanssituntien mottona on, että ”kaikista ei 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 ei tule yllätyksenä, kun tanssit alkaa.  
 

 
Tanssisynttärit ja yksityistilaisuudet 
Syntymäpäivät lapsille Tanssilan tiloissa 

Haluaisitko järjestää syntymäpäiväjuhlat, mutta sopiva tila tai ohjelma puuttuu? Tanssilan tiloissa on 
mahdollista järjestää omia syntymäpäiviä! Voit valita kahdesta vaihtoehdosta: 

1. Kolmen tunnin tilavuokraus, johon kuuluvat aulatila, pieni sali (Helmi-sali) sekä pieni 
keittiöalue. Hinta kolmen tunnin tilavuokralle on 110 euroa. (2h juhlinta-aikaa sekä 0,5h 
etukäteisvalmisteluille sekä 0,5h loppusiivoukselle.) 
2. Tanssisynttärit, joihin kuuluvat kolmen tunnin tilavuokraus, aulatila, pieni sali 
(Helmi-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 160 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(a)tanssila.fi 
 
Yksityistilaisuuksien järjestäminen Tanssilan tiloissa on myös mahdollista. Tilat voi vuokrata arkisin 
päiväsaikaan sekä viikonloppuisin oman toimintamme ulkopuolella. Esim. perhepäivähoito- ja 
päiväkotiryhmät, koululaisryhmät, tanssijat, liikunnanohjaajat, personal trainerit yms. 
Tilojamme voi vuokrata myös perhejuhlille, aikuisille esimerkiksi merkkipäivinä, polttareina, 
virikepäivinä työ- tai ystäväporukalle sekä yksityistuntitarkoitukseen. Tällöin on mahdollista varata tilat 
ilman ohjausta tai ohjauksella. 
Lisäkysymyksiin ja varauksiin vastataan Tanssilan toimistolta sähköpostitse info@tanssila.fi. 
 
 



 
 


