Jyväskylän Tanssiopiston tiedote toukokuu 2020
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• Kesäkuussa tanssisalien ovet vihdoin aukeavat!
• Erityistoimenpiteet koronan takia
• Kevään puuttuvien lähituntien korvaaminen
• Kesälukukauden lukkarit ja hinnasto
• Ilmoittaudu kesäjaksolle Hobiverin kautta
• Lasten Dance Factory kesäleirit järjestetään, vielä ehtii ilmoittautua mukaan
• Syksyn lukujärjestys ilmestyy kesäkuun lopussa.
• Suositukset ensi lukuvuodelle tulee elokuun alussa, syksyn ilmoittautuminen alkaa 8.8.
• EK-ryhmien valintakokeet ovat 10-11.8. Niihin ilmoittaudutaan sähköpostilla.
• Jyväskylän kaupungilta voi hakea tukea 7-15 -vuotiaiden lasten- ja nuorten
harrastusmaksuihin.

Kesäkuussa tanssisalien ovet vihdoin aukeavat!
1.6. alkaen, kun kokoontumisrajoitukset lieventyvät, voimme jälleen ilolla avata tanssisalien ovet.
Toteutamme ensin kahden viikon mittaisen tiiviskesäjakson ja lasten kesäleirit sekä sitten Läpi
kesän jatkuvat tanssitunnit lähiopetuksena. Mutta jos koronatilanne myöhemmin sen vaatii niin
siirrymme tarvittaessa takaisin etäopetukseen. Halukkaille on kesäjaksolle järjestetty myös
mahdollisuus osallistua kehotietoisuus ja floor-barre LIVEtunteihin.
Kevätlukukautta pidennetään viikolla ja kevään tanssiopintoja voi suorittaa
tanssinopetusvideoiden ja LIVEtuntien muodossa toukokuun loppuun saakka.

Erityistoimenpiteet koronan takia

Jotta estetään koronaviruksen leviämistä on tanssitunneilla noudatettava ehdottomasti
seuraavia sääntöjä.
1. Tanssitunneille ei tulla sairaana. Lievissäkin flunssa-, köhä- ja kuumeoireissa jäädään
kotiin.
2. Tanssiopistolle tullaan juuri ennen tunnin alkua ja mielellään valmiiksi tanssiasussa.
Näin vältetään lähikontakteja pukuhuoneissa. Sali 1 on käytettävissä tytöille
lisäpukuhuonetilana.Tunnin jälkeen ei jäädä viettämään aikaa sisätiloissa vaan siirrytään
ulos.
3. Ennen ja jälkeen tanssituntia pestään kädet huolellisesti ja käytetään tarvittaessa
käsidesiä.
4. Tanssitunnilla ja pukuhuoneissa pidetään turvavälit ja vältetään fyysistä kontaktia
toisiin.
5. Tarvittaessa yskitään ja aivastetaan nenäliinaan tai hihaan, jonka jälkeen pestään kädet
ja laitetaan paperinenäliina roskiin.
6. Tanssituntien maksimioppilasmäärä rajataan 20 oppilaaseen.
Tehostamme Tanssiopiston siivousta myös tuntien välissä, mm. balettitangot pyyhitään
ennen tuntia. Siivooja on paikalla 16-20, ovenkahvoja ym.pintoja pyyhitään myös tuntien
välissä.

Kevään puuttuvien lähituntien korvaaminen
Nämä koronakeskeytyksen aikana kaikille oppilaille lähettämämme etäopiskelutehtävät, Onlineharjoitevideot ja huhti-toukokuun liveopetukset kuuluvat kevään lukukausimaksuun ja niiden
katsotaan kattavan tämän kevään tanssiopinnot, jotta oppilaiden opintosuoritukset voidaan
merkitä keväältä tehdyiksi. Eli tarkoitus on että kevään lukukausimaksu maksetaan normaalisti,
myös sen loppuerät. Tanssiopiston toiminnan jatkumisen kannalta on välttämätöntä, että näiden
kevään aikana järjestämiemme monimuotoisten harjoittelumahdollisuuksien katsotaan
korvaavan kevätlukukauden lähiopetuksen. Syksylle voi korvauksia siis siirtää vain
sairastapauksissa lääkärintodistuksella tai muusta pakottavasta syystä, korvaussääntöjemme
mukaisesti.
Mutta koska ymmärrämme että etäopetus ei täysin vastaa lähiopetusta eikä kaikilla ei ole
loppukevään aikana ollut mahdollisuutta opiskella videoilta itsenäisesti eikä osallistua
täysipainoisesti kaikille livetunneille niin olemme järjestäneet osalle keväältä puuttuneista
lähitunneista vielä korvausmahdollisuuden kesälukukaudella 1.6.-31.7.
Jokaista keväällä maksettua viikkotuntia kohden saa vielä korvata 4 tuntia kesä- heinäkuun
aikana. Jos korvattavaa on enemmän kuin 12 tuntia niin että maksimissaan puolet tuntien
kokonaismäärästä saa korvata Kesäjakson aikana ja toisen puolen Läpikesän tuntien aikana.
Korvaustunneille tulee ilmoittautua ja maksaa kesälukukaudelta 10€ jäsenmaksun.
Korvausoikeus annetaan nyt poikkeuksellisesti myös keväällä rajattomalla passilla treenanneille.
Korvausoikeus ei koske kisaryhmien tunteja, joiden keväältä poisjääneet harjoitukset tullaan
pitämään myöhemmin lähempänä kisoja.

Kesälukukauden lukkarit ja hinnasto
Kesälukukauden lukujärjestykset eli alkukesän 2 viikon Kesäjakson, Dance Factory-leirien sekä
Läpi kesän -tuntien lukkarit ilmestyvät nettisivuillemme ensi viikolla. Jos ilmoittautuu useammille
tunneille kun on korvattavaa niin laskutamme muista tunneista kesäjakson hinnaston
mukaisesti. Hinnastot löytyvät nettisivuiltamme.
Kannattaa ilmoittautua heti koska tunnit saattavat täyttyä nopeasti. Kullekin tunnille otetaan vain
20 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Muistathan ilmoittautuessasi korvaustuntimäärien
rajoitukset kullekin jaksolle. Niillä pyritään mahdollistamaan mahtuminen tunneille
mahdollisimman monelle oppilaalle.

Ilmoittaudu kesäjaksolle Hobiverin kautta
Kaikille kesälukukauden tunneille ilmoittaudutaan Hobiverin kautta. Ilmoittautuminen tehdään
erikseen Kesäjaksolle, jossa ilmoittaudutaan tuntikohtaisesti, ja erikseen Läpi kesän-tunneille,
joille ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti. Myös korvatessa tunneille ilmoittaudutaan ja korvata voi
molemmillakin jaksoilla. Tarkistamme ilmoittautumisen yhteydessä korvausoikeuden määrän ja
tarvittaessa laskutamme yli menevät tunnit kesälukukauden hinnaston mukaan. Myös Dance
Factory-leireille ilmoittaudutaan Hobiverin kautta.

Lasten Dance Factory kesäleirit järjestetään, vielä ehtii
ilmoittautua mukaan
Lasten Dance Factory-leirit järjestetään. Leiri 1 on ajalla 1.-5.6. ja leiri 2 ajalla 8.-12.6.
Kummallekin leirille otetaan poikkeuksellisesti tänä vuonna vain 15 oppilasta. Ensimmäiselle
leirille on vielä muutama paikka vapaana. Leiriviikon hinta ruokailuineen on vain 100€, koska
olemme saaneet aluehallintovirastolta tukea leirien järjestämiseen. Ilmoittaudu Hobiverin kautta.

Syksyn lukujärjestys ilmestyy kesäkuun lopussa.
Kesäkuun lopussa julkaisemme nettisivuillamme ensi lukuvuoden 2020-2021 lukujärjestyksen.
Tanssiopiston opinto-opas lukuvuoden aikatauluineen ja hinnastoineen julkaistaan myös
poikkeuksellisesti vain sähköisenä. Syyslukukausi alkaa 20.8., ellei epidemia tilanne sitä estä.

Suositukset ensi lukuvuodelle tulee elokuun alussa, syksyn
ilmoittautuminen alkaa 8.8.
Tänä vuonna poikkeuksellisesti emme myöskään lähetä kirjeitse henkilökohtaisia suosituksia
tuleville tunneille. Tuntisuositukset, jotka pohjautuvat tämän kevään tunti-ilmoittautumisiin,
lähetetään kaikille sähköpostilla elokuun ensimmäisellä viikolla.

EK-ryhmien valintakokeet ovat 10-11.8. Ilmoittaudu sähköpostilla.
Erikoiskoulutusryhmät on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat kehittyä monipuolisemmin ja
nopeammin teknisissä taidoissa sekä esiintyjinä. Opetus on laajan oppimäärän mukaista
ja kehittää niitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita tarvitaan hakeuduttaessa
ammatilliseen koulutukseen. Ryhmässä olo vaatii sitoutumista, opinto-ohjeiden
noudattamista sekä säännöllistä läsnäoloa tunneilla ja harjoituksissa. Ek-ryhmät ovat
mukana syyslukukaudella toteutettavassa tanssisadussa sekä esiintyvät keväällä
useammassa näytöksessä mm. Näytönpaikka ja Tanssinpäivän näytös.
Tarkemmat valintakokeiden aikataulut ilmestyvät nettisivuillemme toukokuun lopussa.
Lue lisää

Jyväskylän kaupungilta voi hakea tukea 7-15 -vuotiaiden lasten- ja
nuorten harrastusmaksuihin.
Jyväskylän kaupunki jakaa perheille avustusta lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin
Jyväskylän kaupunki jakaa avustusta lapsen tai nuoren viikoittaiseen ohjattuun harrastamiseen.
Kaupunki on saanut hankerahoitusta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, jonka avulla
harrastamista tuetaan. Tukea voi hakea alkavaan tai olemassa olevaan harrastukseen, joka
tapahtuu hankkeessa mukana olevassa liikunta- tai urheiluseurassa. Harrastustuki on tarkoitettu
vuonna 2005–2013 syntyneille jyväskyläläisille lapsille ja nuorille, joille perheen taloudellinen
tilanne on este liikunnan harrastamiselle.
Tukea voidaan myöntää enintään 50 euroa kuukaudessa per harrastaja ja kokonaisuudessaan
yhden harrastajan tukikatto on 500 euroa. Tuettavalle harrastusmaksulle ei ole alarajaa.
Harrastustuen haku on auki ja sitä voi hakea maaliskuuhun 2021 asti. Tukihakemukset
käsitellään sen mukaan, kun ne saapuvat käsittelyyn. Tukea voi hakea etukäteen talvikaudelle
2020–2021 sekä myös takautuvasti alkuvuodelle 2020.
Myös Jyväskylän Tanssiopiston oppilaat voivat tukea hakea, vaikka vielä emme mukanaolevien
seurojen ja yhdistysten listassa näykään.
Lue lisää tuen hakemisesta

Toivotamme kaikille tanssillista kevättä ja hyvää terveyttä!
T: Tanssiopiston väki
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