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OPETUS JATKUU ETÄOPETUKSENA 13.5.2020 SAAKKA 
 
Tanssiopisto Uusikuu on keskeyttänyt lähiopetuksen maan hallituksen päätösten mukaisesti 13.5.2020 
saakka. Opetus jatkuu siihen saakka etäopetuksena. 
 
Nykytanssin etäopiskelu on jo lähtenyt hyvin käyntiin. Opettajat ovat toimittaneet oppilaille etätehtäviä ja 
tehtäviä on palautettu opettajille. Muutoinkin viestejä liikkuu puolin ja toisin kiitettävästi. Tanssiopisto 
kannustaa oppilaita tarttumaan opettajien lähettämiin tehtäviin ja harrastamaan myös omaehtoisesti tänä 
poikkeuksellisena aikana. 
 
Lastentanssin oppilaille ensimmäiset etätehtävät lähetetään tällä viikolla. Vanhemmat seuratkaa omia 
viestivälineitänne, ensisijaisesti sähköpostia. Opettajat ohjeistavat tarkemmin tehtävät. 
 
SO 2A -ryhmän opettaja Mimmi Marjamaa on yhteydessä omaan ryhmäänsä huhtikuun ja toukokuun 
jäljellä olevien opetuskertojen etäopiskelun osalta . 
 
Mikäli et ole saanut opettajalta viestiä koskien etäopetusta tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä 
Tanssiopisto Uusikuuhun tai suoraan opettajaan: 
 
Tanssiopisto Uusikuu, p. 040 747 1884, toimisto@tanssiopistouusikuu.fi 
Kaisu Ulander p. 050 538 9266, kaisu.ulander@hotmail.com 
Iiris Peuraniemi p. 044 732 2122, iiris.peuraniemi@tanssiopistouusikuu.fi 
Anastasia Tsekoura p. 045 212 8214, tsekoura-natassa@hotmail.com 
Mimmi Marjamaa, marjamaam@gmail.com 
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TANSSIOPINTOJEN JATKAMISILMOITUS 
 
Jokaisen Tanssiopisto Uusikuun oppilaan osalta tulee täyttää jatkamisilmoitus lv. 2020-2021 varten.  
 
Ilmoitus tehdään 27.4.2020 mennessä osoitteessa www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus. Mikäli 
oppilas EI JATKA tanssiopintoja, pyydämme ilmoittamaan myös siitä. Lopettamisilmoituksen voi tehdä 
samassa osoitteessa nettisivuillamme. 
 
Jatkamisilmoituksessa on huomioitava seuraavat seikat: 

- Jatkamisilmoitus tehdään siihen ryhmään, jossa oppilas on opiskellut lv. 19-20. 
- Jatkamisilmoitus tulee tehdä erikseen myös syventävän opetuksen ryhmien osalta. 
- Jatkavasta oppilaasta on annettava täydelliset henkilötiedot sekä alle 18-vuotiaiden osalta myös 

huoltajan tiedot. Yhteystietojen oikeellisuus on tärkeää tiedottamisen (tekstiviestit ja sähköpostit) 
sujuvuuden kannalta. 

- Ilmoittautumisen yhteydessä anna oppilaan lomakkeeseen OPPILAAN puhelin ja sähköposti, mikäli 
hänellä on. Maksajan tietoihin annettaan vanhemman yhteystiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä voit 
erikseen vielä antaa opistolle luvan lähettää tiedotteita lapselle/nuorelle. 

- Mikäli opiston oppilas haluaa aloittaa uutena syventävän opetuksen, täytä syventävän opetuksen 
uuden oppilaan lomake, joka löytyy Uusien oppilaiden ilmoittautuminen –linkin alta. 

- Mikäli perheessä on muita uusia aloittavia oppilaita, heidän ilmoittautumiseen käytetään tätä varten 
avattua omaa lomaketta. Nämäkin lomakkeet löytyvät opiston etusivulta Uusien oppilaiden 
ilmoittautuminen –linkin alta. 

- Ryhmien tiedot ovat tässä vaiheessa alustavat. Lukujärjestys lv. 20-21 päivitetään opiston sivuille 
kesäkuun alkupuolella. 

 
Tiedotamme elokuussa kirjeitse tanssituntien alkamisesta. Mikäli oppilas syksyllä päättää, että ei ota 
oppilaspaikkaa vastaan, on siitä ilmoitettava opiston toimistoon hyvissä ajoin ennen tuntien alkua.  
 

TANSSIVA TOUKOKUU 
 

 
 
Suomen Tanssioppilaitosten liitto kokoaa nettiin kevään aikana syntynyttä aineistoa etäopetusta 
esitteleväksi foorumiksi. Teiltä vanhemmilta tullaan kysymään lupaa jakaa Tanssiopisto Uusikuun 
etäopetuksessa syntynyttä aineistoa (kuvia, videoita tai muuta materiaalia) tässä foorumissa. Tanssiva 
toukokuu jakaa näitä etäopetuksessa syntyneitä tuotoksi osoitteissa 
Verkkosivut: https://www.stopp.fi/tanssivatoukokuu/  
Facebook: https://www.facebook.com/TanssivaToukokuu-569842396841150 
 
Aurinkoista kevään jatkoa kaikille ja intoa etäopetuksen parissa, 
Tanssiopisto Uusikuun väki 

https://www.stopp.fi/tanssivatoukokuu/
https://www.facebook.com/TanssivaToukokuu-569842396841150

