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TANSS I

 Muutama vuosi sitten Saila Kontu oli ties monennen- 
ko kerran katsomassa lastensa tanssiesityksiä Lappeen- 
rannan Tanssiopiston kevätnäytöksessä. Kun tuli loppu- 
kiitosten aika, kaikilla esiintyjillä näytti olevan älyttö- 
män hauskaa.
 ”Olin aina ajatellut, etten tykkää tanssia. Mutta esiin-
tyjistä välittynyt ilo sai minut päättämään, että kokeilen. 
Seuravana syksynä aloitin aikuisten Just dance -ryhmäs- 
sä.” Vuotta myöhemmin Saila siirtyi aikuistennykytans-
siin.

”Olen edelleen sitä mieltä, etten osaa tanssia mutta 
ajatus, etten tykkäisi tanssista, on osoittautunut vääräk-
si. Olen ollut yllättynyt siitä, miten kokonaisvaltaisesti 
liikkeen ja musiikin yhdistäminen vaikuttaa kehoon ja 
aisteihin. Tanssi auttaa myös nollaamaan aivot vaativan 
työpäivän jälkeen.”

Kontujen perheessä Saila on se, joka on aloittanut 
tanssiharrastuksen viimeisimpänä. Perheen lapset, 12-
vuotias Emmi, 10-vuotias Siiri ja 6-vuotias Tuomas ovat 
aloittaneet nelivuotiaina lastentanssissa. Pisimmälle 
ehtinyt Emmi tanssii klassista balettia, karakteritanssia, 

nykytanssia ja showjzzia. Siiri aloittaa syksyllä baletin, 
nykytanssin ja karakteritanssin.

Emmi on ollut varsinainen tanssimoottori, joka on  
imenyt mukaansa sekä sisarukset että äidin. ”Emmi il- 
moitti kolmevuotiaana, että hänestä tulee balettitanssija. 
Se tuli kyllä ihan puskista, koska meillä vanhemmilla ei 
ole minkäänlaisia tanssigeenejä”, Saila kertoo.

Tanssi on ollut läsnä lasten elämässä Emmin kipinästä 
lähtien. Lapset kertovat, että tanssitunneille on aina kiva 
lähteä. Se on ollut myös olennainen osa heidän leikke-
jään. Emmi on järjestänyt tanssitunteja Siirille ja Tuo-
makselle, kun he ovat olleet vielä vaipoissa ja Saila on 
saanut lapsilta synttärilahjaksi tanssiesityksen.

Tänä syksynä Emmillä on tanssitunteja kahdeksan ker-
taa ja Siirillä neljä kertaa viikossa. Tuomaksen tunti on 
onneksi Joutsenossa, jossa perhe asuu. Lasten harrastus-
ten, työn ja arjen yhteensovittaminen on vaativaa, mutta 
kaiken väärti.

”En olisi ikinä uskonut, että tanssista tulee näin 
kokonaisvaltainen juttu meidän perheelle. On myös ihana 
nähdä, miten lapset nauttivat tanssista ja esiintymisistä.”

Tanssiharrastus on usein koko perheen yhteinen harrastus. Alla olevassa Tiina Suomalaisen kirjoittamassa
jutussa Konnun perhe kertoo, miten ja miksi perheen äiti ja kolme lasta ovat kiehtoutuneet tanssista.

Lappeenrannan Tanssiopiston 
uutiset

Tiedotuslehdessämme kerromme  
Lappeenrannan Tanssiopiston sekä tans-
sin taiteen perusopetuksen paikallisista ja 
valtakunnallisista kuulumisista.

Lappeenrannan Tanssiopiston alkavan lukuvuoden 
slogan on ”Tanssin maailma on auki!”.

Parin kuluneen lukuvuoden hiljaisemman ja varo-
vaisemman kauden jälkeen on upeata tanssia taas 
täysillä.

Lehtemme ensimmäisellä aukeamalla on asiaa tär- 
keästä teemasta: tanssi on kaikkien saavutettavis-
sa. Pari kulunutta vuotta ovat kaikille meille olleet 
erilaisia ja haasteellisia. Moni asia on maailman-
laajuisen pandemian 
vuoksi tilapäisesti ollut 
saavuttamattomissa. 
Nyt on entistäkin tär-
keämpää, että niin lap-
set, nuoret kuin aikui-
set saavuttavat jälleen 
normaaliin päivärytmiin 
ja pääsevät osallistu-
maan toimintaan tai 
harrastukseen, joka 
tuottaa iloa, energiaa, 
hyvinvointia ja uusia 
kavereita. 

Tanssi-lehdestämme, 
joka nyt kolmannen  
kerran ilmestyy lap-
peenrantalaisten tai- 
teen perusopetusta 
antavien taidekou-
lujen Taiteet-lehden 
välissä, voit kattavasti 
tutustua, miten sinä tai 
lapsesi voi aloittaa  
tanssin harrastamisen 
ja millaisia tanssiin 
liittyviä tapahtumia 
elokuussa on Lap- 
peenrannassa tarjolla. 
 
Tanssillisin terveisin
Kaija Kontunen-Forsblom
rehtori
Lappeenrannan Tanssiopisto

Tanssi yhdistää
äitiä ja lapsia

TANSSIN MAAILMA
ON AUKI!
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Tiesitkö, että Lappeenrannan Tanssiopis- 
tolla on tarjolla huomattava määrä ta-
loudellisesti tuettuja oppilaspaikkoja: 
lapsen tai nuoren lukukausimaksu kate-
taan osin tai kokonaan Lappeenrannan 
kaupungin, Balettiyhdistys Attitydin tai 
muiden Tanssiopiston yhteistyökumppa-
neiden tarjoamalla harrastustuella.

Taloudellisesti tuetun oppilaspaikan 
hakeminen on tehty mahdollisimman 
yksinkertaiseksi. Tanssiopiston kotisivuilta osoitteesta 
https://www.lprto.fi/harrastustuki-syyslukukausi-2022/ 
löytyy selkeät ohjeet sekä sähköisesti täytettävä hakulo-
make. Taloudellisesti tuettua oppilaspaikkaa voi hakea 
läpi lukuvuoden.

TANSSI- 
TUNNIT  
K A I K K I E N 
SAAVUTET-
TAVISSA

Myös perhealennuksemme ovat hyvät: 
kun samasta taloudesta kaksi henkilöä on •	
oppilaanamme, kumpainenkin saa 7,5 % 
alennuksen lukukausimaksusta
kun samasta taloudesta on kolme tai •	
useampi oppilaanamme, kukin saa 15 % 
alennuksen lukukausimaksusta

Taiteen perusopetus on paikallisissa taidekouluissa 
vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteel-
lista, valtakunnalliseen  opetussuunnitelmaan sidottua ja 
sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori voi kes- 
kittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteen alaan mo- 
tivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa.  
Siellä hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luo- 
vuutta.

 Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä 
sosiaalien ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelä- 
mässä tärkeitä taitoja.

Taiteen perusopetus

nessä, voit 25 euron ilmoittautumismaksulla kokeilla 
kokonaisen kuukauden valitsemallasi tanssitunnilla. 

Poikia erityisesti haluamme kannustaa kokeilemaan 
tanssia ja siksi uusina oppilaina ilmoittautuville pojille 
tarjoamme erittäin edullisen kokeilutarjouksen. Uusina 
oppilaina willipojat- tai akromix-ryhmiin ilmoittautu-
vat pojat voivat koko syyslukukauden kokeilla valitse-
mallaan tanssitunnilla maksamalla ainoastaan 25 euron 
ilmoittautumismaksun.

Breakdancen alkeisryhmän edullinen tutustumistarjous 
on niin tytöille kuin pojille: uusina oppilaina breakdance 
1. ryhmään ilmoittautuvat voivat niin ikään koko syys-
lukukauden tutustua tuolla 25 euron ilmoittautumismak-
sulla.Kannustamme kaikkia ja kaiken ikäisiä kokeilemaan 

tanssitunneillamme. Siksipä kokeileminen on meillä 
tehty edulliseksi ja helpoksi: kun ilmoittaudut 15.8. men-

Haluamme myös tarjota lapsille ja nuorille mahdol-
lisuuden aloittaa tanssin harrastaminen lähellä omaa ko-
tia, mieluusti heti päiväkoti- tai koulupäivän päätteeksi.

Tiesitkö, että Lappeenrannan Tanssiopistolla 
on tanssinopetusta tarjolla Linnoituksessa 
sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi:

Joutsenon koululla•	
Lappeen koululla•	
Myllymäen koululla•	
Pontuksen koululla•	
Luumäellä Taavettihallissa•	

Tutustu tarkemmin tarjontaamme sekä uusille  
oppilaille suunniteltuihin tarjouksiin www.lprto.fi. 
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UUSIEN OPPILAIDEN
ILMOITTAUTUMINEN
KÄYNNISSÄ
ILMOITTAUTUMINEN kotisivuilla  
www.lprto.fi tai soittamalla Lappeenrannan  
Tanssiopiston toimistoon vaihde 0400 854 281. 
Kun ilmoittaudut 14.8. mennessä, voit 25 euron 
ilmoittautumismaksulla kokeilla kokonaisen kuu-
kauden ennen sitoutumista koko kauden ajaksi.

Willipoikien,  willimiesten tai akromix-ryh-
miin uusina oppilaina ilmoittautuvat pojat voivat 
koko syyslukukauden kokeilla ja tutustua tanssiin 
maksamalla ainoastaan 25 euron ilmoittautumis-
maksun.

Breakdance 1. ryhmään uusina oppilaina 
ilmoittautuvat tytöt ja pojat voivat koko syys-
lukukauden kokeilla maksamalla vain 25 euron 
ilmoittautumismaksun.

Uutuutena 

Willimamas & -papas 1. ryhmä, eli ryhmä +  
60-vuotiaille vasta-alkajille

Vasta-alkajille Lappeenrannan Tanssi- 
opistolla on tarjolla yli 40 eri-ikäisten ja  
eri tanssilajien ryhmää. 

Lapsille

lapsi (lapsi 2-3 v.) ja vanhempi • 
lastentanssi 4-6 v.• 
willipojat 5-7 v.• 

Ala-aste ikäisille ja teineille

tanssin perusteet yli 7 v.• 
akromix yli 7 v. • 
karakteritanssi yli 9 v.• 
klassinen baletti yli 9 v.• 
teinibaletti yli 10 v.• 
just dance yli 9 v.• 
nykytanssi yli 10 v.• 
jazztanssi yli 10 v.• 
showjazz yli 10 v.• 
breakdance yli 10 v.• 
street dance yli 9 v.• 

Aikuisille

aikuisten just dance• 
aikuisten baletti• 
aikuisten nykytanssi • 
aikuisen jazztanssi• 
aikuisten showjazz• 
aikuisten street dance• 
willimamas & -papas• 
williäijät• 

Linnoituksen päätoimipisteen lisäksi meillä on 
toimipisteet Joutsenon, Lappeen, Myllymäen 
ja Pontuksen kouluilla sekä Taavettihallilla 
Luumäellä.
Oppilaat otetaan ilmoittautumis- 
järjestyksessä.

Lappeenrannan Tanssiopisto
Suvorovinkuja 3, 53100 Lappeenranta 
Vaihde 0400 854 281 
Toimisto avoinna arkisin klo 12.00-17.00 
www.lprto.fi

ELOKUUN  
TANSSILLINEN  
TAPAHTUMA-
KALENTERI
Elokuussa Lappeenrannassa on runsaasti 
tarjolla erilaisia tapahtumia, joissa tanssi 
on esillä. 

7.8. Lappeenrannan kaupungin syntymäpäivät  
Satamatorilla

Tanssiopiston oppilaat esiintyvät klo 13.00• 
klo 13.00-17.00 Tanssiopiston opettajat haastavat • 
leikkimielisiin tanssi- ja tietokisoihin.  
Kisoissa hyvät palkinnot. 

8.-10.8. Tanssikauden starttifestarit  
Lappeenrannan Tanssiopistolla

laaja valikoima tanssin tiiviskursseja lapsille, • 
nuorille ja aikuisille vasta-alkajista edistyneisiin 

15.8. Lappeenrannan Tanssiopistolla syys- 
lukukausi alkaa

katso erinomaiset tutustumistarjouksemme uusille • 
oppilaille 

26.8. Nukketeatteri Sytkyt – Lasten Balettigaala
kaupunginkirjastolla kauppakeskus Iso-Kristiinassa • 
klo 9.30 ja klo 10.15
Lappeenrannan Tanssiopisto on tapahtumassa mu-• 
kana 

26.-27.8. Lappeenrannan Balettigaala Lappeenran-
nan kaupunginteatterilla

esitykset perjantaina 26.8. klo 19.00 ja lauantaina • 
27.8. klo 14.00
lue lisää Balettigaalan upeasta ohjelmasta lappeen-• 
rannanbalettigaala.com
pääsyliput lippu.fi ja asiakaspalvelukeskus Winkki • 

27.8. Sataman valot -tapahtuma Satamatorilla
Lappeenrannan Tanssiopiston oppilaat esiintyvät  • 
klo 16.35
klo 17.25 Tanssityöpaja Kasinon puistossa• 

TANSSIKAUDEN STARTTIFESTAREIDEN 
TIIVISKURSSIT 8.-10.8.

STARTTIFESTAREILLAMME LAPSILLE, NUORILLE 
JA AIKUISILLE MONIPUOLINEN VALIKOIMA TANS-
SIN TIIVISKURSSEJA 

vasta-alkajille useita vaihtoehtoja, joille voi tulla • 
kokeilemaan, millaista tanssitunneilla on tai mikä 
olisi se sinun tanssilajisi

tanssia aiemmin harrastaneille useita tiiviskursseja, • 
joilla pääset fiilistelemään ennen kuin syyslukukausi 
alkaa tai kokeilemaan itsellesi uutta tanssilajia 
 
LASTEN TIIVISKURSSIT  
    • Lasten tanssimatka  
    • Willimiehen kintereillä  
    • Tanssia turuilla ja toreilla 
    • Tutustuminen baletin maailmaan 
 
VARHAISTEINIEN JA TEINIEN TIIVISKURSSIT 
    • Just dance (ti-ke 9.-10.8.) 
    • Street dance/hip-hop (ma 8.8.) 
    • Baletti ja kehonhuolto 
    • Lyrical Jazz (ti-ke 9.-10.8.) 
    • Musikaaliteemainen showjazz 
    • Cheerdance (ma 8.8.) 
 
AIKUISTEN TIIVISKURSSIT 
    • Kehonhuollollinen baletti 
    • Karakteritanssi 
    • Showjazz 
    • Street Femme Adults (ma 8.8.) 
 Lue lisää ja ilmoittaudu 4.8. mennessä. 

www.lprto.fi
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