
ERIKOISKOULUTUSRYHMIEN TOIMINTAOHJEET LAHDEN TANSSIOPISTOLLA


KENELLE

EK-toiminta on suunnattu tanssista kiinnostuneille ja motivoituneille lapsille ja nuorille. Lahden 
Tanssiopiston erikoiskoulutusluokkatoimintaa järjestetään klassisessa baletissa ja nykytanssissa. 
EK-luokalle pyritään ja valikoidutaan näytetunnin tai pääsykokeen kautta. 

Ryhmien toiminta on tavoitteellista sekä pitkäjänteistä harrastustoimintaa ja ryhmät osallistuvat 
Tanssiopiston omien näytösten lisäksi aktiivisesti muihin esityksiin, katselmuksiin, kilpailuihin ja ta-
pahtumiin. EK-luokan oppilaat suorittavat tanssin taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää 
omassa päälajissaan. 

EK-toimintaa voidaan tapauskohtaisesti järjestää myös kurssitoteutuksena.

OPISKELU ERIKOISKOULUTUSLUOKALLA

Opiskeleminen erikoiskoulutusryhmässä edellyttää oppilaalta sitoutumista aktiiviseen osallistumi-
seen lukuvuoden viikkotunneille sekä erikseen sovittuihin harjoituksiin ja tapahtumiin. 

EK-opetuksen tavoitteena on
- Laajentaa oppilaan tanssiteknisiä valmiuksia

- Monipuolistaa oppilaan tanssitietoutta sekä käsitystä tanssin historiasta

- Tarjota erilaisia esiintymiskokemuksia monipuolisesti

- Vahvistaa oppilaan sosiaalisia taitoja

- Antaa valmiuksia hakeutua tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin 

Kasvavan ja kehittyvän lapsen ja nuoren harrastustoiminnan tulee olla mielekästä ja pysyä ajalli-
sesti sekä määrällisesti kohtuullisena. Oppilaan jaksamisen ja kehittymisen kannalta on suositelta-
vaa panostaa ja keskittyä ennemmin laadukkaaseen ja määrällisesti vähempään harjoitteluun, kuin 
ottaa liian suurta oppilasta kuormittavaa viikkotuntimäärää.

EK-opinnot koostuvat yhteensä kolmesta päälajin viikkotunnista: 
2 x viikkotunti ja 1 x EK-tunti. 

Sivulajiopinnot ovat vapaaehtoisia. Suositukset sivulajiopinnoista ikäryhmittäin ovat:
8-12-vuotiaat: max. 2 x sivulajin viikkotunti = max. 5 tanssituntia/vko
13-15-vuotiaat: max. 3 x sivulajin viikkotunti = max. 6 tanssituntia/vko
Yli 16-vuotiaat: max. 5 x sivulajin viikkotunti = max. 8 tanssituntia/vko

Sivulajiksi baletin EK-oppilaille suositellaan ensisijaisesti nykytanssia ja nykytanssin EK-oppilaille 
balettia. Halutessaan oppilas voi valita sivulajikseen myös jonkun muun lukujärjestyksestä löytyvän 
lajin.  Sivulajiopinnot voidaan valita yksilöllisesti ja opettaja auttaa tuntisuosituksissa tarpeen mu-
kaan.



Erikoiskoulutusryhmän oppilaat valmistavat joka vuosi oman koreografian joko soolona tai pien-
ryhmissä. Omat koreografiat esitetään omassa näytöksessään yleensä kevätlukukaudella huhti-
toukokuussa. Esityksen päätteeksi oppilaat saavat sanallisen palautteen opettajilta ja/tai mukaan 
kutsutuilta tanssin ammattilaisilta. Omien koreografioiden valmistus tapahtuu pääasiassa oppitun-
tien ulkopuolella. 

EK-ryhmille järjestetään erikseen sovitusti kurssimuotoisia teemaopintoja tai -luentoja. Kurssit voi-
vat sisältää esimerkiksi tanssitietoutta, tanssin historiaa tai psyykkistä valmennusta. Kurssit järjes-
tetään tapauskohtaisesti oppilaiden lisäksi myös huoltajillle ja niihin osallistuminen on suositelta-
vaa. 

Perinteisesti EK-ryhmille järjestetään vuosittain yötanssikoulu, jossa yhdistetään sekä syvennetään 
tanssiopintoja ja ryhmäytymistä. Yötanssikoulussa vietetään aikaa yhdessä ja yövytään tanssisa-
leissa.

 

TIEDOTTAMINEN JA POISSAOLOT

Tiedotamme oppilaita ja huoltajia pääasiassa oppituntien yhteydessä sekä sähköpostitse oppilas-
hallintajärjestelmä Hobiverin kautta. Lisäksi opettaja voi tiedottaa oppilaita joko yhteisessä what-
sapp-keskustelussa tai henkilökohtaisesti viestillä. 

Toivottavaa on, että oppilas ilmoittaa mahdollisista poissaoloistaan suoraan opettajalle. 

VARUSTEET

Oppilaat hankkivat tuntikohtaisesti asianmukaiset varusteet. Lisäksi EK-oppilas hankkii itselleen 
kansion, jonne kerätään materiaalia opintojen aikana. 

MAKSUT
EK-luokan opintojen maksut noudattelevat oppilasmaksuhinnastoa. Mahdolliset katselmukset sekä 
matkat eivät kuulu lukukausimaksuun, vaan ne laskutetaan erikseen tapauskohtaisesti. 



EK-LUOKAN VUOSIKELLO

EK-ryhmä esiintyy muiden ryhmien tapaan lukuvuoden aikana vähintään yhdessä Tanssiopiston 
omassa näytöksessä sekä Omat koreografiat näytöksessä. EK-luokka osallistuu vuosittain myös 
toukokuussa järjestettävään Tartu Taiteeseen- tapahtumaan. 

* Ryhmän mahdollinen esiintyminen tai muuta toimintaa tapahtumassa. Mahdollisista esiintymisis-
tä tiedotetaan tapauskohtaisesti.

** Katselmuksiin ja muihin tanssitapahtumiin pyritään tapauskohtaisesti ja esiintymistyöryhmän        
päätöksellä.

Elokuu: 
- Syyslukukausi alkaa. 
- Anttilanmäen kyläjuhlat*

Syyskuu:
- Lahti Fringe-festivaali*

Lokakuu:
- Syysloma
- Studio Spotti*
- NykytanssiPaletti- tanssikatselmus**

Marraskuu:
- Marraskuun oppilasnäytös

Joulukuu:
- Lahden Kaupungin itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla*
- Päijät-Hämeen Tanssialan tuki ry:n joulunäytös*
- Lahden Torin Joulukylä*
- Lahden Tanssiopiston joulukalenteri*

Tammikuu:
- Kevätlukukausi alkaa

- Omien koreografioiden työstäminen alkaa

- Lahden Lasten Talvikarnevaalien avajaiset*


Helmikuu:

- Kajaani Dance-koreografiakatselmus**

- Talviloma


Maaliskuu:

- Maaliskuun oppilasnäytös

- Arktiset Askeleet- tanssikatselmus**




Huhtikuu:

- BalettiPaletti- tanssikatselmus**

- Omat koreografiat- näytös


Toukokuu:

- Tartu Taiteeseen-tapahtuma

- Toukokuun oppilasnäytös

- Lukuvuosi päättyy


