
LOHJAN TANSSIOPISTO  
HINNASTO 2021-2022 
 
Syyslukukausi 2021 /16 opetusviikkoa  
Opetus alkaa 16.8.2021  
Tunteja ei pidetä: 
Viikko 38 Syysloma (ks. lisätietoja alta)  
la 6.11. Pyhäinpäivä 
ma 6.12. Itsenäisyyspäivä   
1 x 45 min. 128 €      
1 x 60 min. 152 €      
1 x 75 min. 176 €      
 
2 x 60 min. 288 €      
3 x 60 min. 408 €      
4 x 60 min. 512 €      
 
2 x 75 min. 320 €      
4 x 75 min. 576 €      
6 x 75 min. 720 €  
 
Erikoiskoulutusluokat: 
 
Ekl 1 (10v alkaen) :  
Kaikki tunnit ovat 60 minuuttia pitkiä ja lukukausimaksu hinnaston mukaan. 
 
Ekl 2 (14v alkaen):  
Jos lajeja kaksi + ekl:n oma tunti 
4 x 75 min. + 60 min = 691 €     
4 x 75 min + 60 min = 778 € 
 
Jos lajeja 3 + ekl:n oma tunti 
6 x 75 min + 60 min = 816 €     
6 x 75 min. + 60 min = 918 € 
 
Joillekin ekl:n oppilaille voi tulla poikkeukselliseti erilaisia tuntikomboja riippuen lajikohtaisista 
tunneista. Näistä lasketaan lukukausimaksut erikseen oppilaskohtaisesti. 
 
Perhealennus -10 € nuoremman lukukausimaksusta, kun kaksi perheestä harrastaa ja -15 € 
nuorimman lukukausimaksusta kun kolme perheestä harrastaa. 
 
Tiiviskurssit laskutetaan erikseen ja hinta riippuu kulloisenkin kurssin pituudesta. 
 
Opetusviikot sisältävät oppilasnäytökset sekä niihin liittyvät harjoitukset. 
 
 
HUOM! Ensimmäisen toimintavuoden aikataulut: 
 
Syyslukukaudella Lohjan Tanssiopiston syysloma on poikkeuksellisesti viikko 38 (20.9.-
26.9.2021). Näin ollen yleisellä koulujen syyslomaviikolla, viikko 42 (18.10.-24.10.2021) tanssitaan 
normaalisti. Tämä johtuu siitä, että olen mukana monivuotisessa Eu-projektissa DanceMe UP ja 
viikolla 38 on minulla esiintyminen projektin tiimoilta Italiassa, mikäli koronatilanne sen sallii. 
 
Koko lukuvuoden hinnaston ja tarkempian tietoja alla olevasta linkistä.  



 
Kevätlukukausi 2022 /18 opetusviikkoa 
    
Opetus alkaa 10.1.2022 
Kevään aikataulu on osittain vielä     
muodostumassa (ks. lisätietoja alta) 
 
Tunteja ei pidetä:      
pe 15.4.- ma 18.4. Pääsiäinen 

 
 
1 x 45 min. 144 € 
1 x 60 min. 171 € 
1 x 75 min. 198 € 
 
2 x 60 min. 324 € 
3 x 60 min. 459 € 
4 x 60 min. 576 € 
 
2 x 75 min. 360 € 
4 x 75 min. 648 € 
6 x 75 min. 810 € 
 
Erikoiskoulutusluokat: 
 
Ekl 1 (10v alkaen) :  
Kaikki tunnit ovat 60 minuuttia pitkiä ja lukukausimaksu hinnaston mukaan. 
 
Ekl 2 (14v alkaen):  
Jos lajeja kaksi + ekl:n oma tunti 
4 x 75 min. + 60 min = 691 €     
4 x 75 min + 60 min = 778 € 
 
Jos lajeja 3 + ekl:n oma tunti 
6 x 75 min + 60 min = 816 €     
6 x 75 min. + 60 min = 918 € 
 
Joillekin ekl:n oppilaille voi tulla poikkeukselliseti erilaisia tuntikomboja riippuen lajikohtaisista 
tunneista. Näistä lasketaan lukukausimaksut erikseen oppilaskohtaisesti. 
 
Perhealennus -10 € nuoremman lukukausimaksusta, kun kaksi perheestä harrastaa ja -15 € 
nuorimman lukukausimaksusta kun kolme perheestä harrastaa. 
 
Tiiviskurssit laskutetaan erikseen ja hinta riippuu kulloisenkin kurssin pituudesta. 
 
Opetusviikot sisältävät oppilasnäytökset sekä niihin liittyvät harjoitukset. 
 

 

 

 
 
 
 



HUOM! Ensimmäisen toimintavuoden aikataulut: 
 
Syyslukukaudella Lohjan Tanssiopiston syysloma on poikkeuksellisesti viikko 38 (20.9.-
26.9.2021). Näin ollen yleisellä koulujen syyslomaviikolla, viikko 42 (18.10.-24.10.2021) tanssitaan 
normaalisti. Tämä johtuu siitä, että olen mukana monivuotisessa Eu-projektissa DanceMe UP ja 
viikolla 38 on minulla esiintyminen projektin tiimoilta Italiassa, mikäli koronatilanne sen sallii. 
 
Myös kevätkaudelle 2022 saattaa tulla pieniä muutoksia normaaliin, sillä projektin osalta 
minulla on vielä tekemättä osuuteni vierailevana opettajana Turun Taideakatemialla. Tätä on nyt 
siirretty koronan takia useaan kertaan ja näillä näkymin Turun opetukset toteutuvat keväällä 2022. 
Lohjan Tanssiopiston kevään opetus järjestetään kuitenkin niin, että 18 opetusviikkoa 
täyttyy. Kevään aikataulusta ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista kun Taideakatemian aikataulut 
varmistuvat. Projekti päättyy keväällä 2022 ja ei näin ollen aiheuta erikoisjärjestelyitä kuin 
ensimmäisen toimintavuoden osalta. 
 
Toivon mukaan tämä ei aiheuta kohtuuttomasti ylimääräisiä järjestelyjä kenellekään ja saamme 
Lohjan Tanssiopiston ensimmäisen vuoden rullaamaan sujuvasti eteen päin. 
 


