
YLEISTÄ
Kurssipaikkana toimii Kylpylähotelli Kunnonpaikka, 
käyntiosoite Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela. Kurssihinta 
sisältää opetustunnit, ruokailut sekä pääsylipun 50v juh-
lagaalaan. Olethan ilmoittanut erikoisruokavaliosta tai 
allergiasta ennakkoon joko ilmoittautumisen yhteydessä 
tai sähköpostitse sales@kuopiodancefestival.fi. 

Kurssilaiset huolehtivat itse matkajärjestelyistään ja 
-kuluistaan kurssipaikalle sekä juhlagaalaan Kuopion 
Musiikkikeskukselle. Pysäköinti hotellin parkkipaikalla 
on ilmaista, mutta vaatii majoittuvilta asiakkailta auton 
rekisteröimisen hotellin pysäköintipalveluun vastaan-
otossa. Pysäköintikiekolla pysäköintiaika on 8 tuntia. 
Huomioittehan, että parkkipaikalla harjoitetaan pysä-
köinninvalvontaa. 

Yhteyshenkilö pyörätuolitanssikurssiin liittyvissä asiois-
sa on Harri Kokkonen, puh. 044-363 3007 tai 
harri.kokkonen(at)dnainternet.net. 

AVUSTAJAT
Avustajapaketin etukäteen tilanneiden majoitus järjes-
tetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa, kahden hengen 
huoneessa. Avustajapakettiin kuuluvat kurssiaikataulun 
mukaiset ruuat.

MAJOITUS 
Majoituspaketin etukäteen tilanneiden majoitus järjes-
tetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa, yhden tai kahden 
hengen huoneessa. Aamiainen sekä kylpylän ja kuntosa-
lin vapaa käyttö sisältyy majoituspaketin hintaan. Kaikissa 
huoneissa on kylpytakit aikuisille. Huone on käytettävis-
sä tulopäivänä klo 15 ja luovutus tapahtuu lähtöpäivänä 
klo 12 mennessä.

Aika:  14. & 15.6.2019
Paikka:  Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Opettaja:  Mikko Ahti

Kurssiaikataulu (muutokset mahdollisia):
perjantai 14.6. 
klo 12.00 – 14.00   opetusta
klo 14.00 – 14.30  kahvitauko
klo 14.30 – 16.00 opetusta
klo 16.30 – päivällinen
klo 18.00 – 50v juhlagaala Musiikkikeskuksella

lauantai 15.6.
klo 9.00 – 11.00    opetusta
klo 11.00 – 12.30       lounas
klo 12.30 – 14.00 opetusta
klo 14.00 – 14.30  kahvitauko
klo 14.30 – 16.00 opetusta
klo 16.30 – päivällinen
klo 18.00 – 50v juhlagaala Musiikkikeskuksella

Mikko Ahti
Mikko aloitti kilpatanssin Helsingissä vuonna 1981 ja valmistui 
Mäkelänrinteen urheilulukiosta, tanssilinjalta, vuonna 1995. 
Hän siirtyi ammattilaiseksi keväällä 2003, suorittaen sekä 
kotimaisen että kansainvälisen tutkinnon (STOL, IDTA). 
Pyörätuolitanssin Mikko löysi vuonna 2011 pyörätuolitanssin 
tuomarikoulutuksesta, ja on sen jälkeen päässyt 
tuomaroimaan niin kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailuja mm. 
Hollannissa, Pietarissa, Saksassa ja Maltalla. Mikko opettaa 
tanssia Turussa ja ympäri Suomea. Tanssinopettajana Mikko 
on luova, määrätietoinen ja monipuolinen.

Tervetuloa Pyörätuolitanssikurssille  
Kuopioon 14. & 15.6.2019

Yhteistyössä Suomen 
pyörätuolitanssiliitto 
PYTLI ry:n kanssa

KANSALLISET PYÖRÄTUOLITANSSIKILPAILUT 
SU 16.6.2019 KLO 10 ALK. 
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