
YLEISET POISSAOLOKÄYTÄNNÖT

Tästä ohjeesta löydät tietoa Etelä-Hämeen tanssiopiston poissaoloilmoituksiin 
liittyvistä käytännöistä. Käytäntöjen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää 
poissaoloista ilmoittamista. Yhteiset käytännöt selkeyttävät niin opintojen 
kirjaamista kuin tuntien suunnitteluakin. 

Olethan siis ystävällinen ja noudatat seuraavia käytäntöjä ilmoittaessasi 
poissaoloista: 

1. Poissaolojen ilmoittaminen tehdään suoraan tunnin opettajalle tekstiviestillä 
tai Whats app viestillä. Vietiin loppuun laitetaan poissaolevan oppilaan koko 
nimi. Poissaoloja ei ilmoiteta luokkien yhteisissä Whats app ryhmissä.

2. Ilmoita kaikki etukäteen tietämäsi poissaolot kuten lomamatkat heti kauden 
alkaessa tai heti niistä tiedon saatuasi. Ilmoitusten tullessa ajoissa opettaja 
pystyy huomioimaan poissaolon suunnittelussaan, tällöin tilanteesta ei aiheudu 
turhaa haastetta muun ryhmän opetukseen tai esiintymisiin.

3. Jos oppilas on tunnilta poissa voi hän käydä korvaamassa tunnin joko saman 
tason tai alemman tason tunnilla. Huomioithan kuitenkin, että esitysten 
lähestyessä tunneilla saatetaan harjoitella myös esityksiä. Varmista siis sopiva 
korvaustuntiajankohta etukäteen tunnin opettajalta.  

4. Huomioithan myös, että jos oppilaan poissaolot vuoden aikana ylittävät yli 
30% tunneista jää opintosuoritus kyseiseltä opintovuodelta vajaaksi. Tällöin 
opintojen tekeminen pitkittyy ja taiteen perusopintojen todistuksen saaminen 
saattaa viivästyä. 

5. Luethan lisäksi esitysharjoitteluun liittyvät poissaolokäytännöt esityksiin 
valmistautumisen kohdalta. 

Opettaja antaa puhelinnumeron poissaoloilmoituksia varten syyskauden alussa. 



ESITYKSIIN VALMISTAUTUMINEN JA ESITYSHARJOITUKSIIN 
LIITTYVÄT POISSAOLOT

Esitykseen valmistautuminen on pidempi kaari, jossa lapset ja nuoret 
opettelevat esityksessä tarvittavia taitoja pikkuhiljaa. Näitä ovat muun muassa 
askelmateriaali, tilan hahmottaminen koreografian kuvioissa, koreografian 
järjestyksen muistaminen ja muut esitystilanteen hallintaan liittyvät asiat. 
Näiden taitojen harjoittelu etenee johdonmukaisesti tunti tunnilta kohti 
esityshetkeä. Jokaisen esityksessä mukana olevan tanssijan tuleekin ymmärtää 
koko kokonaisuus, jotta tanssiteos toimii näyttämöllä. Näiden syiden vuoksi 
esitysharjoitteluprosessin ollessa käynnissä oppilaiden säännöllinen 
osallistuminen harjoituksiin on erityisen tärkeää.

Esitysharjoittelun viimeisenä vaiheena on näyttämöharjoitukset, jossa lapsi tai 
nuori tutustuu seuraaviin elementteihin: Miten harjoiteltu tanssi suhteutetaan 
näyttämön kokoon ja tilaan. Mistä kukakin tulee lavalle sisään ja miten kuviot 
lavalla liikkuvat. Lisäksi täysin uutena elementtinä on näyttämövalaistus. 
Näiden syiden vuoksi kaikkien esiintyvien oppilaiden osallistuminen 
näyttämöharjoitukseen on välttämätöntä. Yhdenkin tanssijan poissaolo kun 
vaikuttaa väistämättä heti myös muihin tanssijoihin ryhmäkoreografioissa. 
Tästä syystä olemme luoneet seuraavat ohjeet poissaoloihin liittyen 
esitysprosessin harjoitteluun: 

1. Näyttämöharjoitus ja viimeisen viikon esitysharjoitukset ovat 
välttämättömiä kaikille esiintyville oppilaille. Ainoa poikkeus tästä on 
sairastapaukset. Jos oppilas on sairaana, tee ilmoitus välittömästi opettajalle. 
Mikäli oppilas on poissa ilman ilmoitusta, opettaja voi tehdä tunnilla tai 
näyttämöharjoituksessa koreografiaan muutokset siten, että kyseinen oppilas 
ei ole esityksessä mukana. 

2. Jos opettaja katsoo, että oppilaan poissaolomäärä harjoittelukaudella on sen 
verran iso, ettei oppilas pysty hallitsemaan joko liikemateriaalia tai muuta 
keskeistä osaa esityksessä, hän voi ottaa yhteyttä perheeseen. Tällaisessa 
tilanteessa opettajalla on oikeus korvata kyseisen tanssijan paikka esityksessä 
muulla tavoin. 

Pyydämmekin ystävällisesti teiltä vanhemmilta apua siinä, että kiinnitätte 
erityistä huomiota oman lapsenne säännölliseen osallistumiseen tanssitunneille 
esitysprosessin ollessa käynnissä. Näin saamme yhdessä muodostettua kaikille 
harjoitusprosessista mahdollisimman mielekkään ja turvallisen kokemuksen. 
Jos huomaatte lapsen sairastelun tai muun perheessä olevan tilanteen 
aiheuttavan poissaoloja poikkeuksellisen paljon, on asiasta hyvä olla 
yhteydessä aina pikimmiten opettajaan, jotta voidaan tilannekohtaisesti sopia 
miten asiassa toimitaan. Kiitos kun kiinnitätte asiaan huomiota ja autatte tällä 
tavoin kaikkien oppilaiden ja opettajan työskentelyä. 


