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Hei!

Olemme Riikka Tankka ja Meri
Tankka, Tanssikoulu Tankan omistajat.
Riikka on toimitusjohtajamme ja tanssinopettajamme. Meri toimii tanssikoululla rehtorina ja tanssinopettajana.
Pitkä työkokemus tanssijan ja
tanssinopettajan työssä on tuonut
meille vahvan ammattitaidon.
Pidämme yllä ammattitaitoamme
osallistumalla säännöllisesti alan
kursseille tanssin ja tanssinopettajan työn edistämiseksi, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Olemme ottaneet osaa moniin alan
kilpailuihin menestyksekkäästi sekä
Suomessa että kansainvälisesti.
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Olette kaikki tervetulleita toimintakaudelle 2022–2023! Tarjoamme ammattimaista tanssitaiteen opetusta Porissa.
Tanssimaan on mahdollisuus päästä
maanantaista sunnuntaihin ja mukaan
voi tulla koko kauden ajan elokuusta
toukokuuhun. Tuntivalikoimamme on
laaja ja meillä tanssia voivat kaiken
ikäiset – niin vasta-alkajat, pitkään harrastaneet kuin ammattilaisetkin. Tasot
mahdollistavat harrastuksen kaikille!
Koulumme tarjoaa sekä yleistä- että
laajaa tanssin perusopetusta. Opintojen laajuuden opiskelija voi valita itse.
Lukujärjestyksen ulkopuolella on koulussamme mahdollisuus osallistua myös
erilaisille tiiviskursseille.
Tulevalle kaudelle otamme käyttöömme workshop-kalenterin. Tällä
mahdollistamme oppilaille vielä monipuolisemman kurssitarjottimen. Varmat
workshopit löytyvät jo workshop-kalenterista, mutta kalenteri päivittyy ympäri
vuoden, kun uusia kursseja saadaan
sovittua.

Workshopeille ilmoittautuminen on
helppoa. Laitat vain sähköpostin
toimisto@danceinc.fi tai ilmoittaudut
ilmoittautumislomakkeella haluamaasi
workshopiin. Jo merkatuille workshopeille voi ilmoittautua heti, kun ne
kalenterissa näkyvät. Jos kurssi, jolle ilmoittauduit, on jo täynnä tai ei toteudu,
saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi.
Panostamme opetuksen laatuun ja monipuolisuuteen. Kaikki koulumme opettajat ovat osaavia alan ammattilaisia
ja asiantuntijoita. Tankalla olet hyvissä
käsissä ja sinä tai lapsesi voitte harrastaa
tanssia laadulla, sekä menestyä harrastuksen parissa. Tanssi tuo iloa & hyvää
oloa elämään ja pitää mielen & kehon
kunnossa. Tanssi yhdistää liikunnan,
musiikin, ihmiset ja ilmaisutaidon.
Olet sopiva juuri sellaisena kuin olet.
Tule siis tankkaamaan hyvää mieltä ja
energiaa tanssista!
Tervetuloa!

-Riikka & Meri
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YLEISTÄ
• Suositus jokaiselle oppilaalle on hankkia oma vapaa-ajanvakuutus
• Studiolla on kolme pukuhuonetta

• WC:t ja suihkutilat 2. kerroksessa, 3. kerroksessa lisäksi yksi WC
• Pidäthän tuntien aikana kännykät äänettömällä/suljettuna
• Tunnilla pitkät hiukset pidetään kiinni

• Kellot, korut ja purukumit jätetään pois tunnille tultaessa

• Studiossa käytetään vain sisäkäyttöön tarkoitettuja tossuja/kenkiä ja lajiin kuuluvaa asua
• Merkitse nimesi tanssivarusteisiisi

• Mahdollisista tuntimuutoksista ilmoitetaan ajoissa suoraan oppilaille sekä studion
ilmoitustaululla. Tuntimuutokset jokainen päivittää ilmoitustaululta itselleen.
• Koulu ei vastaa studioihin ja pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista

• Löytötavaroita voit etsiä pukuhuoneen löytötavarakaapista. Löytökellot ja -korut
säilytetään oppilastoimistossa koko toimintakauden. Kaikki löytötavarat hävitetään
kauden jälkeen.
• Pukuhuoneet suljetaan 15 min kuluttua viimeisen tunnin jälkeen
• Tuntien kaikenlainen taltiointi ja kuvaaminen on kielletty

• Tanssikoululla aika käytetään opiskeluun ja yhdessä tekemiseen, emme harrasta toisten
kiusaamista, emmekä syrjimistä
• Tupakointi, päihteiden sekä huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito tiloissamme
on kielletty
• Kunnioitamme toisen oppilaiden työskentelyä ja annamme työrauhan kaikille

• Oppilailla on käytössä jääkaappi ja mikro. Huolehdittehan itse niiden siisteydestä.
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KOULUTUSSÄÄNNÖT • YHTEYSTIEDOT
Ilmoittautuminen on voimassa koko toimintakauden.
Muistathan tehdä ilmoittautumisen ja tuntimuutokset sekä -peruutukset (myös
osatunneista) kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen seuraavan jakson alkua
oppilastoimistoon.
Jaksot, eräpäivät ja tuntiperuutukset löydät tästä toimintaesitteestä, nettisivuillamme
ja studion ilmoitustaululla. Sääntöjä saatavana studiolla sekä opettajilta.
• Lukujärjestyksen ja säännöt löydät netistä
• Teethän tuntivarauksesi sekä kaikki tuntimuutokset ja tuntien lopetukset netissä
• Huomaathan, että alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen allekirjoittaa aina huoltaja
• Lisätietoja saat oppilastoimistosta

Toimisto ja studio
Pohjoisranta 11
050 470 2233
toimisto@danceinc.fi

Riikka Tankka
Toimitusjohtaja, tanssinopettaja
040 569 3582
riikka.tankka@danceinc.fi

Meri Tankka
Rehtori, tanssinopettaja
040 569 3583
meri.tankka@danceinc.fi

Anna-Maija Aalto-Salmi
Oppilastoimisto

Elina Vahvelainen
Taloushallinto

tanssikoulutankka.fi
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ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen, tuntivaraukset ja
tuntimuutokset tehdään netissä osoitteessa:

www.tanssikoulutankka.fi
Ilmoittautuminen on voimassa koko kauden
syksystä kevääseen. Ilmoittautua voit koska vain!
Varmista että ilmoittautumiskaavakkeessa on
yhteystietosi sekä käytössä oleva sähköposti.

JAKSOT • ERÄPÄIVÄT •
VIIMEISET PERUUTUSPÄIVÄT
Syyslukukausi 2022, jaksot 1–3:
8.8.–11.12.
(3x6 viikkoa = 18 opintoviikkoa)
Kevätlukukausi 2023, jaksot 4–6:
2.1.–28.5.
(1x8 viikkoa + 2x6 viikkoa
= 20 opintoviikkoa)

Jos tunti jolle ilmoittaudut on täynnä,
henkilökunta auttaa sinua valitsemaan uuden
sinulle sopivan tunnin.
Alle 18-vuotias opiskelija tarvitsee huoltajan suostumuksen ilmoittautuakseen.
Toimintakauden ilmoittautuminen on voimassa jaksot 1–6 ajalla 8.8.2022–28.5.2023, ellei
sitä aikaisemmin koulutussääntöjen mukaan peruuteta kirjallisesti oppilastoimistoon. Kesken
jakson tunteja ei voi peruuttaa, muutoksia tunteihin voi tehdä. Oppilaalla on sääntöjemme
mukaan poissaolojensa hyvitysoikeus.

OPINTOMAKSUT • REKISTERÖINTIMAKSUT
Tunnit maksetaan joko jakso- tai lukukausimaksuna Tanssikoulu Dance Inc Oy:n
tilille. Lähetämme laskun sähköpostiisi tai voit maksaa tuntisi oppilastoimistoon sen
aukioloaikoina. Tunnit tulee olla maksettuna jakson/viikon ensimmäisille tunneille
saavuttaessa. Toimistosta saat leimatun oppilaskortin, joka näytetään opettajalle tunnille
tultaessa.
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KAUSI 22/23

JAKSO

AIKAVÄLI

KESTO

MAKSUN ERÄPÄIVÄ

VIIMEINEN PERUUTUSPÄIVÄ

1

8.8.–18.9.2022

6 viikkoa

vko 34

22.8.2022

25.7.2022 (kevään tuntivaraukset)

2

19.9.–30.10.2022

6 viikkoa

vko 38

19.9.2022

5.9.2022

3

31.10.–11.12.2022 6 viikkoa

vko 44

31.10.2022

17.10.2022

4

2.1.–5.3.2023

8 viikkoa

vko 1

2.1.2023

28.11.2022

5

6.3.–16.4.2023

6 viikkoa

vko 10

6.3.2023

20.2.2023

6

17.4.–28.5.2023

6 viikkoa

vko 16

18.4.2023

3.4.2023

Rekisteröintimaksu kaudelle 2022–2023 on 15 €/oppilas (EK-luokat 25 €/oppilas).
Rekisteröintimaksu sisältää oppilasrekisterit, jaettavat tiedotteet, todistukset,
monisteet, palautteet jne. Maksu veloitetaan syyskauden 1. jakson alussa 2022
vain kerran lukukaudessa tai lukukausimaksun yhteydessä kertamaksuna ja
se kattaa koko toimintakauden 202–22023. Rekisteröintimaksua ei veloiteta
yksittäistuntimaksajilta, tiiviskursseilta, workshopeista tai vierailijoilta.
Maksaessasi verkkopankin kautta, mainitsethan oppilaan nimen, tunnin/opettajan
ja laskun viitenumeron.
Paperilaskuista laskutuslisä on 8 €.
Maksut pankkitilillemme:

Tanssikoulu Dance Inc Oy
Nordea FI25 177630 00011860
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VAKINAISET OPETTAJAT

Riikka Tankka RT

Meri Tankka MT

Kati Aalto KA

Toimitusjohtaja
Tanssiopettaja
Tanssija/Pori Dance Company

Rehtori
Tanssinopettaja
Tanssija/Pori Dance Company

Tanssiopettaja
Tanssija/Pori Dance Company

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassinen baletti
Jazztanssi
Nykytanssi
Teatteritanssi
Repertoire
Lyrical jazz
Show jazz
Tanssiakrobatia
Hip hop
Lastentanssi
Kuntotunnit
Pilates, kehonhuolto
Workshop
EK-koulutus L1-3, S1-2
Ammatilliseen tähtäävät
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Klassinen baletti
Kärkitossutekniikka
Jazztanssi
Nykytanssi
Teatteritanssi
Repertoire
Lyrical jazz
Lastentanssi
Kuntotunnit
Workshopit
Kehonhuolto
EK-koulutus L1-3, S1-2
Ammatilliseen tähtäävät

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassinen baletti
Jazztanssi
Nykytanssi
Teatteritanssi
Repertoire
Lastentanssi
Kuntotunnit
Kehonhuolto
EK-koulutus L1-3, S1-2
Ammatilliseen tähtäävät

Kuva: Iida Hakala
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Riku Lehtopolku RL

Sara Niiranen SN

Sini Mäenpää SM

Tanssiopettaja, Koreografi
Tanssija/Pori Dance Company

Tanssiopettaja

Tanssipedagogi, Tanssija

•
•
•
•

Nykytanssi
Improvisaatio
EK-koulutus L1-3, S1-2
Ammatilliseen tähtäävät

•
•
•
•
•

Klassinen baletti
Nykytanssi
Jazztanssi
Broadway jazz
EK-koulutus L1-3

•
•
•
•
•
•
•

Klassinen baletti
Pilates
Kehonhuolto
Repertoire
Jazztanssi
EK-koulutus L1-3, S1-2
Ammatilliseen tähtäävät

Roope Virtanen RV

Pauliina Haapala

Tanssiopettaja

Fysioterapeutti

• Breakdance
• Tanssi ja temppuile

• Liikeklinikka
• Konsultointi ja opastus
13
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VIERAILEVAT OPETTAJAT

MIKKO

KONSTANTIN

Makkonen

Karin

SANAZ
Hassani

JONNA
Aaltonen

ANU

Sistonen

IINA

Juopperi

14

MALACHI
Simmons
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HYVITYKSET • TUNTIMUUTOKSET •
PERUUTUKSET
Kaikki tunteja koskevat muutokset tulee tehdä
kirjallisesti. Jos haluat esimerkiksi peruuttaa tuntisi
tee se tanssikoululta ja toimistosta löytyvällä
peruutuslomakkeella hyvissä ajoin viimeistään 14 vrk
ennen seuraavaa maksuviikkoa. Huomioi että suullinen
lopettamisilmoitus opettajalle ei riitä. Löydät tuntien
peruutuspäivät netistä ja viereisen sivun taulukosta.
Tuntimuutokset tehdään sähköpostitse osoitteeseen:

toimisto@danceinc.fi
Poissaolotunnit voit hyvittää haluamallasi koulumme
tunnilla n. kahden kuukauden kuluessa poissaolostasi. Poissaolotunteja voi hyvittää
vain ko. tunnin tuntivarauksen voimassaoloaikana. Hyvitysoikeus raukeaa, mikäli olet
peruuttanut ko. tai kaikki tuntisi. Hyvitykset voi suorittaa vain maksetulla jaksolla, eikä
niitä voi siirtää toiselle henkilölle.
Talvikauden poissaoloja ei voi hyvittää kevätkaudella. Pitkistä poissaoloista voit
neuvotella oppilastoimiston kanssa. Hyvitystunnille mennessäsi täytä poissaolostasi
hyvitystuntilipuke ja anna se opettajalle. Hyvitystuntilipukkeita löydät studion
eteisaulasta. HUOM! Koulun säännöt nähtävänä koulun ilmoitustaululla sekä netissä,
pyynnöstä lähetetään myös kotiin.
Lukukausimaksun valinneilla oppilailla ei ole peruutusoikeutta kesken lukukauden.
Lukukausimaksuja ei palauteta.
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LOMAVIIKOT

Tanssikoulu on suljettu:
Joululoma vko 50–52
12.12.2022–1.1.2023
Hiihtoloma vko 8
20.–26.2.2023
Pääsiäinen vko 14–15
7.–10.4.2023

POIKKEUKSET

Tanssikoulu on avoinna ja
tunnit pidetään normaalisti,
poissaoloja ei hyvitetä:
Syysloma vko 43
24.10.–30.10.2022
Helatorstai vko 20
18.5.2023
Kiirastorstai vko 14
6.4.2023

LOMAPÄIVÄT JA NIIDEN HYVITYKSET
Lomapäivien tunnit hyvitetään vastaavilla koulun
normaalitunneilla oman valinnan mukaan. Tarvittaessa
järjestetään ylimääräisiä hyvitystunteja, joista ilmoitetaan
erikseen. Viikolla 44 tanssikisoihin lähtijöillä tunnit
hyvittyvät kisaharjoituksissa.

2022
vko 44

Lauantai

5.11.

Pyhäinpäivä

vko 49

Tiistai

6.12.

Itsenäisyyspäivä

vko 1

Perjantai

6.1.

Loppiainen

vko 14

Perjantai

7.4.

Pitkäperjantai

vko 14

Lauantai

8.4.

Pääsiäislauantai

vko 14

Sunnuntai

9.4.

1. Pääsiäispäivä

vko 15

Maanantai

10.4.

2. Pääsiäispäivä

vko 18

Maanantai

1.5.

Vapunpäivä

2023

Vappuaatto vko 17
30.4.2023
19
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YLEISTEN TUNTIEN HINNAT
Koulumme yleisillä tunneilla käyvät opiskelijat maksavat viereisen taulukon mukaan.
Yli 10 kertaa viikossa treenaavat opiskelijat saavat yli menevät tunnit ilmaiseksi.
Hinnasto ilmoitetaan kuuden viikon (6 vkoa) jaksona. Jaksot 1–3, 5 ja 6 ovat
kuusi viikkoa ja jakso 4 on kahdeksan viikkoa.

KYMPPIKORTIT
Sis.10 käyntikertaa 45 min, 60 min, 75 min
tai 90 min normaalitunneilla.
Kortti on voimassa lukukauden kerrallaan
ja se on henkilökohtainen. Kortti ei sisällä
hyvitystuntioikeutta. Opettaja leimaa kortin
tunneittain.

YKSITTÄISTUNNIT
Maksetaan etukäteen Tanssikoulu
Dance Inc Oy tilille ja kuitti
maksusta annetaan opettajalle
tunnin alussa.

20
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krt/vko

30 min

45 min

60 min

75 min

90 min

1

64 €

67 €

73 €

78 €

86 €

/jakso

2

40 €

43 €

50 €

52 €

60 €

/jakso

3

40 €

42 €

43 €

48 €

52 €

/jakso

4

40 €

40 €

40 €

48 €

48 €

/jakso

5

-

40 €

40 €

46 €

48 €

/jakso

6

-

39 €

40 €

46 €

48 €

/jakso

Kymppikortit

-

113 €

123 €

134 €

144 €

/kortti

Yksittäistunnit

13,5 €

14,5 €

17 €

18 €

19 €

/tunti

OHJE, kuinka luet hinnastoa:
1. Kun treenaat kerran viikossa esim. 45 min/vko, on jaksomaksu = 67 €
2. Kun treenaat esim. 2 x 60 min/vko, on jaksomaksu: 73 € + 50 € = 123 €
3. Kun treenaat esim. 2 x 75 min ja 1 x 60 min, on jaksomaksu: 78 € + 52 € + 43 € = 173 €
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LUKUKAUSIMAKSU- JA PERHEALENNUS
Maksu on mahdollista ja suositeltavaa suorittaa myös lukukausittain. Saat
tällöin -10 % syys- ja kevätkauden maksuista. Lukukausimaksu tulee ns.
sitoutuvalle oppilaalle edullisemmaksi. Perhealennus on 10 % ja se koskee
samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Kun maksat lukukausimaksun
sisältäen perhealennuksen, saat maksuista -15 %.

ALENNUSTEN EHDOT
Lukukausimaksualennus 10 % yhdessä erässä ja 5 % kahdessa erässä
maksettaessa (kevätkausi), jolloin EI voi tehdä peruutuksia kesken
syys- tai kevätkauden ja maksun palautus vain pitkäaikaisissa, vakavissa
sairastapauksissa. Palautus neuvotellaan tapauskohtaisesti. Oppilaan tulee
esittää lääkärintodistus. Ei takautuvia lääkärintodistuksia. HUOM! Muissa
pitkäaikaisissa poissaoloissa omavastuu aika on 14 arkipäivää. Kts. tuntien
hyvitysoikeus.
Myönnetään vain yksi alennus kerrallaan. Alennukset eivät koske kesäkursseja,
tiiviskursseja eikä erikoishintoja kuten EK-maksut. Yhdistetyt alennukset voivat
olla enintään 15 %.
Maksut pankkitilillemme:

Tanssikoulu Dance Inc Oy
Nordea FI25 177630 00011860
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LUKUKAUSIMAKSUJEN ERÄPÄIVÄT

ALE-%

ERÄ

MAKSUN ERÄPÄIVÄ

Syyslukukausi 2022, jaksot 1–3

10 %

1/1

vko 35

29.8.2022

Kevätlukukausi 2023, jaksot 4–6

10 %

1/1

vko 1

2.1.2023

Vaihtoehtoisesti kevätkaudella
2023 kahdessa erässä:

5%

1/2

vko 1

2.1.2023

5%

2/2

vko 10

6.3.2023

I!

ESIMERKK

Lukukausimaksu
1 x vko sis.18 tuntia
Alennus 10 %

Lukukausimaksu sis. perhealennuksen
1 x vko sis.18 tuntia
Alennus 15 %

Syyskausi 2022

Syyskausi 2022

30 min
45 min
60 min
75 min
90 min

30 min
45 min
60 min
75 min
90 min

173 €
181 €
197 €
211 €
232 €

163 €
171 €
186 €
199 €
220 €

HUOM!
Kun yhdistetään
eri pituisia tunteja,
lasketaan hinnat aina
tuntien keston mukaan,
aloittaen PISIMMÄSTÄ
TUNNISTA.
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HINNASTO • EK-LUOKAT
Erikoiskoulutuksessa tanssitaiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää suorittavat
opiskelijat maksavat yleisistä tunneista seuraavan taulukon mukaan. EK-luokkien
alennus edellyttää tiettyä treenituntimäärää viikossa.
Maksaessaan lukukausimaksuna
EK-luokat saavat normaalin
krt/vko
60 min
75 min
90 min
lukukausimaksualennuksen, joka
on 10 %.
Yli 10 kertaa viikossa treenaavat
opiskelijat saavat yli menevät tunnit
ilmaiseksi.
Hinnasto ilmoitetaan kuuden viikon
(6 vkoa) jaksona. Jaksot 1–3, 5 ja 6
ovat kuusi viikkoa ja jakso 4 on
kahdeksan viikkoa.
Oikeus hinnastoon koskee
lukujärjestyksen normaalitunteja.
Tunnit on merkitty EKluokkien nimillä lukkariin.
Huomioi koulun säännöt
lukukausimaksuista! EK-luokkien
erikoisalennukset myönnetään
vain lukukausimaksuista. EKluokkalaiset saavat kurssikohtaisia
alennuksia kauden tiiviskursseista ja
näytöslippuista. Lukukausimaksuja ei
palauteta.
24

1

69 €

74 €

82 €

/jakso

2

46 €

49 €

58 €

/jakso

3

41 €

46 €

49 €

/jakso

4

38 €

46 €

46 €

/jakso

5

38 €

44 €

46 €

/jakso

6

38 €

44 €

46 €

/jakso

7

38 €

44 €

46 €

/jakso

8

38 €

44 €

46 €

/jakso

9

38 €

44 €

46 €

/jakso

10

38 €

44 €

46 €

/jakso
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AVOIMIEN OVIEN VIIKOT
SYKSYLLÄ vko 45
7.–13.11.2022
KEVÄÄLLÄ vko 10
6.–12.03.2023
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TAITEEN PERUSOPETUS
Tanssikoulu Tankka tarjoaa yleisen ja laajan opetussuunnitelman mukaista tanssin
perusopetusta ja esiintymiskoulutusta. Periaatteena on, että opiskelija voi edetä
varhaisiän opinnoista alkaen keskeytyksettä koko opiskelupolun ilman koetta tai
karsintaa opintojensa loppuun saakka ja saa opintojensa aikana sekä kirjallista että
suullista ohjaavaa palautetta ja päättötodistuksen suoritettuaan vaadittavat osiot.
Oppilaan valitsema opintojen laajuus määrää tutkintovaatimukset. Opintojen
edistymisen ja opettajien suositusten perusteella opiskelija ohjeistetaan oikealle tasolle.
Lue tarkemmat tiedot sekä tanssin laajan oppimäärän, että tanssin yleisen oppimäärän
opintojen rakenteesta koulun nettisivuilta. Sivuiltamme löydät lisäinfoa myös lajeista,
tuntisisällöistä sekä opettajista.
www.tanssikoulutankka.fi

OPETUSOHJELMAT JA TASOT LUKUVUONNA 2022–2023
LASTEN TANSSI
VALMISTAVAT OPINNOT 3 lukuvuotta

26

PERUSOPINNOT		

5–6 lukuvuotta

SYVENTÄVÄT OPINNOT

4 lukuvuotta
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LASTEN TANSSI (Varhaisiän opinnot)
3-4 -vuotiaat, 5-6-vuotiaat, Tanssi ja temppuile, Satubaletti, Mixdance minit, Nyky minit,
esiklassinen ja esinykytanssi. Tanssin harrastus aloitetaan varhaisiän opinnoilla 3–4
vuoden iässä. Tunneilla opitaan tanssin perusteita, oman kehon tuntemusta ja ryhmässä
toimimista.
VALMISTAVAT OPINNOT Perusopintojen ensimmäinen osa alkaa 7–8-vuotiaana ja
koostuu klassisen baletin, jazztanssin ja/tai nykytanssin opinnoista kolmen lukuvuoden
ajan, jolloin käyntikertoja on 1–2 tuntia viikossa. Kolmannen vuoden perusopintojen
jälkeen voi jatkaa laajassa (perusopinnot osa 2) tai siirtyä yleiseen oppimäärään.
Vaihtoehtona on myös ajan ilmiöt kuten lasten street, hiphop, tanssiakrobatia, teatteri-,
jazz-, tai nykytanssi. Nämä opinnot luovat hyvän pohjan perusopinnoille. Mikäli opinnot
aloitetaan vanhempana, ilman valmistavia opintoja, sopiva taso ja ryhmä määritellään iän
ja aiemman kokemuksen perusteella.
PERUSOPINNOT (laajuus 800 oppituntia) n. 9–15-vuotiaat opiskelevat pääainetta
kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas voi valita sivu- ja/tai valinnaisaineita
ryhmälleen tarjottavista vaihtoehdoista täydentämään opintojaan. Suoritettuaan
vaaditun opintokokonaisuuden oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
perusopintojen päättötodistuksen ja jatkaa opintojaan syventäviin opintoihin. Opintoihin
kuuluu vahvana osana esiintymiskoulutus. Perusopinnot kestävät n. viisi-kuusi vuotta.
SYVENTÄVÄT OPINNOT (laajuus 500 oppituntia) alkavat n.14–19-vuotiaana, jolloin
opiskellaan pääainetta vähintään kaksi viikkotuntia ja valittuja sivuaineita vähintään
kerran viikossa neljä vuotta. Syventävien opintojen laajuus on 500 oppituntia ja sisältää
esiintymiskoulutusta. Suoritettuaan syventävien opintojen näytetunnin/esiintymisen
teoksessa, vaaditut teosanalyysit, ja luennot/tentit, kirjalliset tehtävät ja päättötyön
hyväksytysti oppilas saa tanssin laajan oppimäärän arvioinnin ja päättötodistuksen.
Päättötyön osuus opinnoista on n. 40 tuntia. Oppilas saa vuosittain suullista ja kirjallista
palautetta. Syventävissä opinnoissa merkittävä osuus tulee esiintymiskoulutuksesta.
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ERIKOISKOULUTUSOHJELMA (EK)
Tanssikoulu Tankan antama tanssin erikoiskoulutusohjelma on osa tanssin laajaa
opintosuunnitelmaa ja esiintymiskoulutusta ja se on tarkoitettu niille lahjakkaille,
liikunnallisille nuorille, jotka haluavat laajentaa ja syventää tanssiopintojaan normaalia
laajaa opintosuunnitelmaa pidemmälle. Opiskelu on tiiviimpää ja sivuaineet määritellään
vuosittain vastaamaan koko ryhmän tarpeita. Oppilaat valitaan erikoiskoulutusryhmiin
heidän aiemmin osoittamiensa valmiuksien sekä erikseen järjestettävien testien
perusteella. Oppilaiden edistymistä seurataan ryhmässä, annetaan kirjallista ja suullista
palautetta. Opetussuunnitelmat noudattavat OPH:n ohjeistusta. Opintosuunnitelmat
tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. Lisäinfoa nettisivuiltamme.
Kaudella 2022–2023 EK-luokkien oppilaat ilmoittautuvat koulutukseen seuraavan vuoden
tunneille viikoilla 18-20/2023.
Kaudella 2022–2023 erikoiskoulutuksen luokkia on viisi:
6–9 v.
9–11 v.
12–15 v.
15–18 v.
17–19 v.
18–20 v.
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EK-Spiraali L1-2
EK-Galaxy L1-2
EK-Stars
L2-3/S 1-2
EK-Ceres L3/S 1-2
EK-Jade
L3/S 1-2
EK-Q ja Edistyneet L3/S1-2, ammatillisiin opintoihin tähtäävät
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KEVÄÄN 2023 OPPILASNÄYTÖKSET
PORIN TEATTERI
LA 27.5. & SU 28.5.
• Liput tulevat myyntiin tiistaina 2.5.
• Lasten kokonaisuuden yhteisharjoitukset
lauantaina 13.5. klo 10 studiolla
• Kenraaliharjoitukset/EK-luokat
perjantaina 26.5. Porin Teatterissa
• Näytösten kenraalit näytöspäivinä Porin teatterissa
Oppilaat, jotka haluavat esiintyä syksyn ja kevään oppilasnäytöksissä eivät
voi olla tanssitunneilta poissa jaksossa 6 kahdelta viimeiseltä viikolta eli
viikoilta 20 ja 21 (15.5.–28.5.) esiintymisjärjestelyjen, harjoitusten ja teosten
puvustuksen vuoksi.
EK-koulutuksessa olevat opiskelijat eivät voi
olla poissa tunneilta viikoilla 18–21/ (2.5.–28.5.)
Poissaoloista neuvotellaan, mikäli syy on vakava sairaus, Palmgrenkonservatorion opintoihin kuuluva konsertti/harjoitus, pääsykokeet,
ulkomaille suuntautuva leirikoulu, tms. Neuvottele ajoissa poissaolostasi
opettajasi kanssa. Ko. matka ei kuitenkaan voi ajoittua viikoille 20 ja 21!
Kenraaliharjoituksissa läsnäolo kaikille esiintyjille on välttämätön! Esiintyminen
on vapaaehtoista, mutta EK-luokille kuuluu osana esiintymiskoulutusta ja
osa taiteen perusopetuksen tutkintovaatimusta.
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TUNTISUOSITUKSET TOIMINTAKAUDELLE 2023–2024
Tuntisuositukset toimintakaudelle 2023–2024 annetaan kaikille luokille
viikoilla 18–20. Lukujärjestys toimintakaudelle 2023–2024 nähtävänä koulun
ilmoitustaululla viikosta 18 eli 2.5.2023 alkaen.

ILMOITTAUTUMINEN TOIMINTAKAUDELLE 2023–2024
45. toimintakausi 2023–2024 alkaa viikolla 32, maanantaina 7.8.2023.
Ilmoittautuminen, tuntivaraukset ja tuntimuutokset tehdään netissä osoitteessa:

www.tanssikoulutankka.fi
Ilmoittautuminen on voimassa koko kauden syksystä kevääseen.
Ilmoittautua voit koska vain!
Henkilökunta ja opettajat opastavat oppilaat kauden alussa oikeille
tunneille/tasoille.
Tanssin kansainväliset kesäkurssit ja ohjelma julkaistaan myöhemmin
netissä ja studiolla.
Kesäkaudelle ilmoittaudutaan erikseen.
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TANSSIASKEL
KAUSI 22/23 RY:N JÄSENYYS
Tanssiaskel ry on Tanssikoulu Tankan
kannatusyhdistys. Yhdistys mm.
tukee jäsentensä kisamatkoja sekä
jakaa stipendejä.
Jäsenyys maksaa
20€/jäsen/lukuvuosi. Kaksi seuraavaa
perheenjäsentä maksaa
15€/hlö/lukuvuosi. Jos samasta
perheestä jäseniä on kolme tai
useampi, koko perheen jäsenmaksu
on 50€.
Liity jäseneksi nettisivujemme kautta
www.tanssikoulutankka.fi/tanssiaskelry

Tavoitat meidät sähköpostitse
tanssiaskelry@gmail.com tai
Instagramin kautta @tanssiaskel_ry
Lämpimästi tervetuloa Tanssiaskel
ry:n jäseneksi!
Instagram: tanssiaskel_ry
Facebook: Tanssiaskel ry
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TanssikouluTankka
@tanssikoulutankka
@tanssikoulu_tankka

www.tanssikoulutankka.fi

