
  
 

Syyslukukausi 2016 
Oppilastiedote 19.9.2016 

 

PL 15, 86801 Pyhäsalmi 
puh. 040 747 1884 

toimisto@tanssiopistouusikuu.fi 
www.tanssiopistouusikuu.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hei tanssioppilas ja kotiväki! 
 
 
Syksy on jo hyvässä vauhdissa . Tässä tulevia tapahtumia: 
 
 
AVOIMET OVET 
Tanssitunneilla ovat avoimet ovet normaalin lukujärjestyksen mukaan alla olevina päivinä: 
Nivala (maanantain ryhmät)  ja Sievi ma 17.10 
Ylivieska (tiistain ryhmät) ja Haapajärvi ti 18.10 
Ylivieska (keskiviikon ryhmät) ja Pyhäjärvi ke 19.10. 
Kärsämäki ja Reisjärvi to 20.10. 
Nivalan perjantain ryhmät pe 21.10. 
 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tanssitunteja . 
 
SYYSLOMA 
Syysloma on viikolla 43 eli 24.-30.10., jolloin ei ole opetusta. 
 
KAISU –OPETTAJAN BLOGI 
Kaisu Ulanderin opettajan opinnot jatkuvat tämän lukuvuoden ajan. Opistomme tunnit saadaan silti 
järjestymään lähes ilman muutoksia. Käy lukemassa tanssiopiston tapahtumia ja arkea käsittelevää blogia 
osoitteessa  kaisutanssittaa.wordpress.com. 
 
UUDENKUUN KATSELMUS LA 25.2.2017 
Uudenkuun katselmus järjestetään kolmannen kerran Pyhäjärvellä la 25.2.2017. Voit osallistua tekemällä 
oman tanssin yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tärkeintä on, että koreografia on itse tehty.  Valitse sopiva 
musiikki ja tee koreografia, mieti asu ja mahdollinen muu rekvisiitta. Opettajaltasi voit saada apua ja 
vinkkejä. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin vuodenvaihteen tienoilla, mutta nyt kannattaa jo laittaa 
päivämäärä muistiin ja ideat muhimaan. Kaikki esittäjät saavat palautteen arviointiraadilta ja muutama 
palkitaan kunniakirjoin ja stipendein. 
 
ASUTILAUS 
Teemme kauan toivotun Tanssiopisto Uusikuun asutilauksen syyskauden aikana.  Oppilaat ja kaikki muutkin 
voivat tilata t-paitoja, huppareita ja collegehousuja, joissa on tanssiopiston logo ja nimi. T-paidan ja hupparin 
etuosassa on myös tilaajan etunimi, tee siis tilaus jokaiselle henkilölle erikseen.  Vaatteet ovat osittain Fruit 
of the Loomin mallistosta ja painatuksen tekee Nivalan JP-paino. 
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Tilausohjeet ja koodi: 
 
Tilaus tehdään osoitteessa www.tanssiopistouusikuu.fi   9.10. mennessä. Siellä ovat linkit lasten ja aikuisten 
vaatteiden tilaukseen. Sivuilta löytyvät vaatteiden kuvat, hinnat ja koot. Huom. tilausta tehdessäsi tarvitset 
tilauskoodin, joka on ilmoitettu paperisessa tiedotteessa. Pyydä koodi toimistolta, mikäli sinulla ei sitä ole.  
 
Valmiit vaatteet toimitetaan tilaajille tanssituntien aikana alk. 21.11. Tästä ilmoitetaan tekstiviestillä.   
 
Vaatteet lunastetaan tasarahalla, joten otathan tilauksesi loppusumman muistiin tilausta tehdessäsi.   
 

Lapset 

 Lasten Valueweight t-paita, koot: 104, 116, 128, 140,152,164, väreinä musta, vaalean sininen, tumman sininen 

ja vaalean punainen. Hinta 14€. 

 Lasten vetoketjuhuppari, koot: 116, 128, 140,152,164, väreinä musta, vaalean sininen, tumman sininen ja 

pinkki. Hinta 24€. 

 Lasten collegehousut, kuminauharesori- ja lahkeensuut, koot: 116, 128, 140,152,164, värinä musta. Hinta 17€. 

Naiset ja miehet 

 Naisten v-aukkoinen t-paita (naisellinen muotoilu), koot: xs, s, m, l, xl, xxl, väreinä musta, vaalean sininen, 

tumman sininen ja pinkki. Hinta 18€. 

 Miesten t-paita, koot: s, m, l, xl, xxl, xxxl, väreinä musta, vaalean sininen ja tumman sininen. Hinta 16€ 

 Naisten huppari, koot: xs, s, m, l, xl, xxl, väreinä musta, vaalean sininen, tumma sininen ja pinkki. Hinta 28€. 

 Miesten huppari, koot s, m, l, xl, xxl, väreinä musta, vaalean sininen ja tumma sininen. Hinta 28€ 

 Male/female collegehousut, kuminauharesori ja -lahkeensuut, koot: xs, s, m, l, xl, xxl, värinä musta. Hinta 20€. 

 
 
 
KÄYTÄNTÖJÄ TUNNEILLA 
Laitathan tunnilla mukana oleviin juomapulloihin vain vettä. Näin vältymme isommilta haavereilta ja onhan 
vesi paras janojuoma.  Pitkät hiukset kannattaa pitää kiinni ja vaatteiden on hyvä olla sellaiset, joissa on 
helppo liikkua. 
 
 
 

Olethan mukana tunneilla säännöllisesti, niin harjoitukset etenevät jouhevasti. Kiitos sinulle! 

 

Hyvää ja aurinkoista syyskautta  

toivottaa Tanssiopiston väki 
 

http://www.tanssiopistouusikuu.fi/

