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Tanssiva iltapäiväkerho
- Matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jonka
tarkoituksena on innostaa lapsia liikunnallisen
elämäntavan ja tanssiharrastamisen pariin.
- Järjestettyä toimintaa klo 13-17 kolmena päivänä
viikossa (ma, ke ja pe). Oppilas voi tulla harrastamaan
suoraan koulusta tai koulun iltapäiväkerhosta.
- Tanssiva iltapäiväkerho sopii kaikille, eikä aiempaa
kokemusta harrastamisesta tarvita!
- Tanssivassa iltapäiväkerhossa oppilas tutustuu uusiin
kavereihin, oppii tanssi-ilmaisun perusteet, kokeilee
erilaisia tanssityylejä ja viettää koulun jälkeen aikaa
mukavan, rennon ja aktiivisen tekemisen 
parissa. (dancemix = nyky/jazz/show/street) 
- Kivaa vaihtelua koulun iltapäiväkerhoon osallistuville!
- Kun harrastamaan pääsee suoraan koulusta, on illalla
enemmän aikaa perheelle ja kavereille!



Milloin ja miten?

• Järjestettyä harrastustoimintaa miltei koko lukukauden

• Ma, ke,pe 16.08.2021 - 17.12.2021, 1-3 päivää/vko, 1-3 tuntia/päivä

• Lukukausimaksu määräytyy valitun viikkotuntimäärän mukaan.

• Oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä

• Aiemmin mukana olleilla ennakkoilmoittautumisoikeus.

• Toimintaan voi tulla mukaan myös kesken kauden.

• 1. kokeilukerta on ilmainen!



Miksi "Tanssiva iltapäiväkerho"?

• Kokonaisvaltainen hyvinvointi
• Koulussa jaksaminen
• Liikunnallinen elämäntapa
• Tanssi ja taide – osallisuus
• Oppilaslähtöisyys
• Ammattiopettajat
• Joustavat järjestelyt
• Keskeinen sijainti
• Edullinen hinta



Lukukausimaksut Syksy 2021
1 päivä/vko HINTA VERTAILUHINTA

1 tunti 50€ 145€ - 185€

2 tuntia 100€ 270€ (2x vko)

2 päivää/vko

1 tunti (2 tuntia) 100€ 270€ (2x vko)

2 tuntia (4 tuntia) 175€ 445€ (3x vko)

3 päivää/vko

1 tunti (3 tuntia) 150€ 415€ (4x vko)

2 tuntia (6 tuntia) 200€ 495€ (Rajaton)

Lisätunnit ma/ke/pe Klo 16-17 Iltapäiväkerho-
hinnoilla

Lisätunnit ti/to Tai ma/ke/pe 
17 jälkeen

+ 100€, max. 495€



Aikataulu-esimerkki
RYHMÄ 1 (1-3lk.): Koulusta tanssikoululle haettavat, ja koulun iltapäiväkerhoon palaavat tai

kotiin lähtevät
Esimerkki-aikataulu 1-2lk.:
12.25 - Koulun iltapäiväkerho
14.00-15.00 Tanssitunti 1 (1-3-luokkalaiset) – haku
Kotiin/Koulun iltapäiväkerhoon/

RYHMÄ 2 (3-6lk.): Koulusta tanssikoululle itsenäisesti tulevat ja tanssikoululta kotiin lähtevät

Esimerkki-aikataulu 3-6lk.:
15.00-16.00 Tanssitunti 2 (3-6-luokkalaiset) – haku
16.00-17.00 Lisätunti - haku



Dancemix
(kiddiemix/juniormix)

• = mukaansatempaava ja monipuolinen tanssilaji, joka tutustuttaa nykytanssin, jazzin, 
streettanssilajien ja showtanssin maailmaan, ilmaisuun ja liikekieleen. Vauhdikas ja 
innostava tansstunti, jolla tanssi-ilmaisun alkeet/perusteet opitaan rennossa 
ilmapiirissä. Omaan kehoon, ryhmässä yksin ja yhdessä liikkumiseen, musiikin ja 
liikkeen rytmiin, sekä erilaisiin tilankäytön tapoihin tutustutaan tanssin 
perusharjoitteiden, pienten tanssisommitelmien, liikuntaleikkien ja oman luovan 
liikkeen avulla. Perusliikuntataidot, kehontuntemus, kehonhallinta, rytmitaju, voima, 
tasapaino ja liikkuvuus kehittyvät. Tavoitteena on, että oppilas kokee iloa omasta 
liikkuvasta kehostaan ja innostuu jatkamaan tanssiharrastustaan!



Tanssikoulu
Tanssitiimi (ry)

• Jo vuodesta 1982 toiminut yksityinen, tanssin taiteen perusopetusta kaikeni
käisille ja -tasoisille tanssijoille järjestävä pieni tanssikoulu Turun
ydinkeskustassa.

• Tanssitiimin tunneilla harrastat turvallisessa ja 
kannustavassa ilmapiirissä, ammattiopettajan ohjauksessa. 
Opetuksen lähtökohtana ovat paitsi ikäryhmäkohtaiset lähtökohdat ja 
päämäärät, myös oppilaiden omat yksilölliset edellytykset, tarpeet, 
tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet.. Kaikilla Tanssitiimin tunneilla tärkeintä 
on tanssin ilo!



"Tanssi kuuluu tasapuolisesti kaikille!"
Sitoudumme kaikessa tanssikoulun toiminnassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, sekä 
sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyyteen. Tanssiva iltapäiväkerhotoiminta on tarkoitettu kaikille tanssista 
kiinnostuneille alakouluikäisille!



Tanssi ja taide opetusalan tutkimuksissa

• ARTS EQUAL: Toimenpidesuositus: Tanssi liikuttaa ja tukee oppimista
https://www.artsequal.fi/ajankohtaista/lue-sisalto/-/asset_publisher/yhbRkxQLJGsz/content/toimenpidesuositus-tanssi-
liikuttaa-koululaisia-rakentaa-yhteisollisyytta-ja-tukee-oppimista

• OKM:n koululaiskysely 2020: "Tuloksena oli, että koululaisista 55 % haluaa aloittaa jonkun 
harrastuksen. Joka viidenneltä puuttuu mieleinen harrastus. Heistä yli 60 % haluaisi aloittaa 
harrastamisen." Kyselyn perusteella tanssi on eritoten tyttöjen toiveharrastus.

https://minedu.fi/-/tyttoja-kiinnostavat-kuvataide-ruuanlaitto-ja-elainharrastukset-poikia-mopot-pelit-parkour-ja-jalkapallo

• OKM:n koululaiskysely 2019 kultturi & taide ja liikunta: Alakouluikäisistä tytöistä 38%/33%, 
yläköuluikäisistä tytöistä 44%/40% valitsi tanssin 5. eniten kiinnostavimman alan pariin.

https://minedu.fi/documents/1410845/4059654/Koululaiskyselyn+2019+tulosyhteenveto.pdf/c54b3017-0336-1be6-7227-
17d74b74c54d/Koululaiskyselyn+2019+tulosyhteenveto.pdf


