
 
inSpiral Jyväskylä – kausi 2021–2022 

Etä- ja lähiopetus 
 
 
 

 
 

inSpiral Jyväskylä tarjoaa mahdollisuuden etätunteihin kaudella 2021–2022. 
Opettajana toimii Karoliina Hirvonen. 

 
Etätunnit järjestetään Zoomin välityksellä vähintään 1 kerran kuukaudessa, 
mahdollisuuksien mukaan useamminkin.  
Etätunneille osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä osallistuminen sido mihinkään.  
Voit osallistua tunneille silloin kun haluat. 
 
Tunneille ovat tervetulleita kaikki inSpiral Dance Company Finlandin tanssijat, joilla on 
voimassa oleva ilmoittautuminen jonkun kaupungin viikkotunneille.  
Suositus on, että tanssija olisi vähintään primary-tasolla osallistuessaan etätunneille. 
 
Tanssijoilla on myös mahdollisuus osallistua inSpiral Jyväskylän järjestämiin 
lähiopetustunteihin Tampereella vähintään 1 kerran kuukaudessa. 
 
 
 
ETÄOPETUS (aloitus syyskuussa 2021) 
 
Etäopetusta on saatavilla vähintään 1 kerran kuukaudessa.  
Etätuntien pituus on 60–120 minuuttia. 
 
Tuntien aikataulu sovitaan aina erikseen WhatsApp-ryhmässä, johon kaikki halukkaat 
voivat liittyä. 
 
 
 
 

LÄHIOPETUS / Tampere 
 
Lähiopetusta on saatavilla Tampereella vähintään 1 kerran kuukaudessa.  
Tuntien aikataulu sovitaan aina erikseen, mutta olemme suosineet sunnuntaiaamuja  
klo 9–11 tanssisalin edullisen hinnan vuoksi. 
 
Lähiopetukseen osallistuvat tanssijat jakavat yhdessä tanssisalin vuokran, sekä opettajan 
matkakulut Tampereelle (25 €/kerta). 
 
 



Lähiopetus muissa kaupungeissa 
Myös muissa kaupungeissa on mahdollista saada lähiopetusta pyydettäessä, tällöin 
osallistuvat tanssijat jakavat yhdessä tanssisalin vuokran sekä opettajan matkakulut 
(edullisimman mukaisesti). Opetuspalkkiot sovitaan aina erikseen. 
 
Jos siis haluat suunnitella oman pienen tiiviskurssisi, ota yhteyttä niin sovitaan 
yksityiskohdista! 
 

 
 
 
 

TUNTIEN HINNAT 
 

Lähiopetus, 25 € / kerta + osallistuminen salivuokriin ja opettajan matkakuluihin 
 

Etäopetus, 20 € / kerta 
 
 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
Jos haluat ilmoittautua mukaan inSpiral Jyväskylän järjestämille etätunneille kaudelle 
2021–2022, voit tehdä sen laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
inspiraljyvaskyla@gmail.com. 
 
Tarvittavat tiedot ovat nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.  
Ilmoittautumisen jälkeen sinut lisätään WhatsApp-ryhmään, jossa tuntien aikataulut 
sovitaan erikseen. Etätunnit aloitetaan syyskuussa 2021. 
 
 
Oletko uusi oppilas Jyväskylässä? 
Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä seuraavat asiat: 

• oletko kiinnostunut etä- vai lähiopetuksesta, vai jopa molemmista 
• millä tasolla tanssit 
• mitkä tanssit osaat jo milläkin tasolla 
• yleiset toiveet opetukseen liittyen 

HUOM! 
 

Tanssijoilta edellytetään voimassa olevaa ilmoittautumista Helsingin, Jyväskylän, 
Tampereen tai Turun viikkotunneille.  

 

Etätunneille osallistuminen ei anna osallistumisoikeutta kilpailuihin tai tiiviskursseille, 
vaan ovat tarkoitettu lisätreeniksi tanssijoille. 


