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Teatteri Soittorasia tarjoaa kaikkien alojen ammattilaisille ilmaisu- ja 

esiintymistaidonkoulutusta. Uskomme, että kaikilla aloille tarvitaan 

taitoa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Miten tulla rohkeammaksi 

esiintymisessään, miten jännittämisen voi kääntää eduksi, sekä miten 

draaman ja teatterin keinoja voidaan hyödyntää työssä jaksamisessa 

tai yhteisön työskentelyssä. 

 

Tarjonnastamme löydät varmasti ratkaisun pohdintoihin ja me 

mielellämme autamme Teitä valitsemaan oikein. Kaikki 

koulutuksemme ja tuotannot toteutetaan ammattitaitoisesti alusta 

loppuun. Koulutusten sisällöt kartoitetaan työyhteisön tarpeita 

vastaaviksi ja koulutus voi sisältää tarvittaessa myös yksilöohjausta.  

 

Tähän esitteeseen on koottu myös muutamia muita ideoita 

palvelujemme käyttöön osana työpaikkanne toimintaa. 

 

Kokonaisuuden rakentuminen pala palalta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malmintie 2, 06500 Porvoo 

www.teatterisoittorasia.com 

info@teatterisoittorasia.com 

050 366 3232 

 

KOULUTUS 
Koulutustarjontamme olkaa hyvät! 

 

Varauksenne jälkeen suoritamme alkukartoituksen, jonka jälkeen sisältö ja 

koulutuksen kesto kohdennetaan Teidän tarpeitanne vastaaviksi. 

Koulutuksen sisällön voitte koota alla olevista vaihtoehdoista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OHJELMAPALVELUT 
Saisiko olla ohjelmaa… 

Pikkujouluihin, seminaareihin, tapahtumiin, messuille, 

edustustilaisuuksiin… 

 

Tuttu Tilaustyömme on nyt Ohjelmapalvelu. Ohjelmapalvelumme 

loihtii esityksen, työpajan, kurssit, koulutukset, pikkujouluohjelmat, 

teemajuhlien yllätysnumerot, kaupunki opastuksen, sekä muut 

ohjelmalliset kokonaisuudet kaikkiin tilaisuuksiin. Kokonaisuus 

suunnitellaan ja toteutetaan Teidän toivomusten mukaan!  

 

Asiakkaamme ovat kiitelleet palveluamme sen luotettavuudesta ja 

korkeasta tasosta. Voitte seurata Tilauksenne valmistumista koko 

valmistusprosessin ajan.   

  

Kotisivuillamme voi tutustua asiakkaidemme tilaamiin kokonaisuuksiin 

vuosien varrella! 

 

PikkuJoulut tai Kokous TeatteriTalossa 

 

Teatteri Talomme tarjoaa erilaisen kokous- tai juhlatilan yrityksenne 

tilaisuuteen. Kokonaisuuteen voidaan sisällyttää monipuolisia 

ohjelmia, musiikkia, tarjoiluja tai koulutusta tarpeidenne mukaan.  

Kysy lisää ja varaa!   

 

Tilavaihtoehtojamme Teatterisali 60m², Pieni Sali 20m² 

 

PikkuJoulut TeatteriTalossa tarjoavat illan täynnä huumoria, 

mukavaa yhdessäoloa, tarjoilua ja tietysti kauniissa jouluisessa 

ympäristössä. Ilta on siis täynnä Teatterin taikaa! Varaa ikimuistoiset 

PikkuJoulut TeatteriTalossa hyvissä ajoin ryhmällesi! 

 

VUOKRAUS 
 

Vuokraamme laadukkaan puku-, rekvisiitta- ja lavastevarastomme 

aarteita erilaisiin tarkoituksiin. Olemme paketoineet puhtaat ja 

 huolletut vaatteet ja asusteet kokonaisuuksiksi mm. vuodenaikojen 

tai teemojen mukaan.  

 

 

LAHJAKORTIT 
Teatterimme Lahjakortti on hieno tapa muistaa yrityksen  

työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita, sekä heidän perheitään 

tarjoamalla heille yhteisiä Elämyksiä! 

 

 

Haluatteko olla mukana luomassa Lastenkulttuuria? 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 

 

Ilmaisu ja vuorovaikutus 

Miten oma ilmaisuni vaikuttaa 

vuorovaikutukseen ja miten 

viestini ymmärretään. Miten 

välitän viestini varmasti ja 

millainen esiintyjä olen. 

Jännittääkö?  

Painopiste on esiintymisvarmuudessa 

ja -jännityksessä. Kurssilla jaetaan 

kokemuksia, sekä kokeillaan päästä 

irti pelosta ja käännetään jännitys 

voimavaraksi. Koulutus sopii 

kaikenikäisille ja erialojen 

ammattilaisille. 

 

Teatterikerho 

Yrityksen omalle henkilökunnalle 

suunnattu toimintamuoto, jonka 

avulla tutustutaan toisiin, 

virkistäydytään ja luodaan 

esimerkiksi tarjontaa henkilökunnan 

omaan virkistystoimintaan tai 

yrityksen tapahtumiin. 

 

Ilmaisu- ja esiintymistaito 

Kokonaisuus keskittyy ilmaisutaidon 

perusharjoituksiin. Tutustutaan 

omaan ilmaisuun ja esiintymiseen, 

sekä tutkitaan sitä. Pyritään 

poistumaan omalta mukavuusalueelta 

ja laajentamaan ilmaisua. Koulutus 

sopii kaikenikäisille ja erialojen 

ammattilaisille. 

Draaman keinot käyttöön 

Miten voin hyödyntää 

teatteria ja draamaa työssäni, 

sekä mitä niiden käyttö 

tarkoittaa ja mahdollistaa.  

TyHy / TyKy kokonaisuudet 

Kokonaisuus suunnitellaan tilaajan 

haastattelun ja tarvekartoituksen 

pohjalta. Kokonaisuus voi keskittyä 

tutustumiseen ja ryhmäytymiseen, 

ryhmädynamiikkaan, sekä voidaan 

käsitellä työyhteisöä puhuttavaa 

teemaa. Kokonaisuuteen voidaan 

liittää jatkuva toiminta esimerkiksi 

viikoittainen ryhmätyöskentely.  
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Kerhonohjaaja 

Paljon toivottu kokonaisuus löytyy nyt 

valikoimastamme!  

Kerhonohjaaja koulutus tarjoaa 

monipuolisia työkaluja erilaisten 

kerhojen ohjaajille. Koulutuksen 

teemoja:  

- leikki ja leikittäminen 

- draaman ja teatterin keinot 

käyttöön 

- minä ohjaajana ja ryhmän ohjaus 

- palautteen merkitys 

 

alkukartoitus 

kokonaisuus 

jatkosuunnitelma 

räätälöinti 

 

  

 

Jäikö jotakin puuttumaan? Me räätälöimme sen! 

 

KOULUTUSKOKONAISUUS 

ESIMERKKI 1. TeatteriTalossa 

- aamuherätys tutustuen ja 

ryhmäytyen, sekä aamukahvi 

- YRITYKSEN OMA SISÄLTÖ 

- eräoppaan johdolla luonnossa 

toimien 

- lounas 

- esiintymistaidonkoulutus 

- YRITYKSEN OMA SISÄLTÖ 

- päätös 



 
Tervetuloa Koko Perheen TeatteriTaloon! 

 

Olemme Itä-Uudenmaan Lasten-, Nuorten- ja Koko Perheen Teatteri. 

Tarjonnastamme löytyy varmasti jokaiselle jotakin ja kaikki 

vaihtoehdot löytyvät kotisivuiltamme! Käy tutustumassa… 

 

Tervetuloa viihtymään seurassamme ympäri vuoden! 

 

ESITYKSET 

Tarjonnastamme löydät koko perheen esitykset ja tapahtumat 

TeatteriTalossa, kiertäviksi luodut esitykset ja kesäisin voit liittyä 

mukaan Kierroksille muun muassa Vanhassa Porvoossa. 

 

LIPUNMYYNTI 

Lipunmyyntimme on avoinna esityksestä riippuen 60–20 minuuttia 

ennen esityksen alkua. Tarkemmat tiedot kotisivuiltamme! 

 

Lippuja esityksiimme saa vuorokauden aikaan katsomatta  

piletti.fi – palvelusta. Maksuvälineinä tilisiirto, pankki- tai 

luottokortit. Paikanpäällä vain käteinen. 

 

YHTEYSTIEDOT 

 
Malmintie 2, 06500 Porvoo 

www.teatterisoittorasia.com 

info@teatterisoittorasia.com 

050 366 3232 

 

 

Tervetuloa Koko Perheen Teatteriin! 

 

 

 

 
Tarkista aukioloajat kotisivuiltamme ja ryhmille ennakkovarauksella! 

Sisäänpääsy: 5€/Lapsi, Aikuiset ilmaiseksi 

 

Tule tutustumaan Teatteri Taloomme!  

Teatteri Talossa opitaan teatterin tekemistä, esiinnytään, kuunnellaan 

tarinoita, askarrellaan ja touhutaan Työpajoissa! Samalla voi nauttia 

myös kupin kahvia, teetä tai mehua ja vastaleivottua pullaa! 

 

Teatteri Talomme tarjoaa erilaisia tiloja edullisesti eri 

toimintaryhmille! Kysy lisää… 

Tervetuloa Teatteriin! 

 

Juhlat tai PikkuJoulut TeatteriTalossa ! 

  

TeatteriTalon monipuolinen Teatteri-, Toiminta- ja Juhlasali 

sopii erilaisiin Juhlatilaisuuksiin. Teatterin kautta järjestyvät myös 

tarjoilut ja erilaiset ohjelmat ammattitaidolla.  

PikkuJoulu-Paketit marras-joulukuussa! 

 

OHJELMAPALVELUT 
Tuttu Tilaustyömme on nyt Ohjelmapalvelut.  

Ohjelmapalvelumme loihtii esityksen, työpajan, kurssit,  

koulutukset, pikkujouluohjelmat, teemajuhlien yllätysnumerot, 

kaupunki opastuksen, sekä muut ohjelmalliset kokonaisuudet kaikkiin 

tilaisuuksiin oli kyseessä sitten häät, lastenkutsut tai merkkipäivät!  

 

Me teemme sen juuri teidän toiveitanne vastaaviksi!  

 

Kotisivuilla voi käydä tutustumassa asiakkaidemme tilaamiin 

Elämyksiin vuosien varrella osoitteessa 

www.teatterisoittorasia.com 

 

VUOKRAUS 
Vuokraamme pukuja, asusteita, lavasteita ja 

 muuta tarpeistoa! Olemme paketoineet puhtaat ja 

 huolletut vaatteet ja asusteet kokonaisuuksiksi mm. vuodenaikojen 

tai teemojen mukaan.  

 

Puvustostamme löytyy pukuja myös eri-ikäisille lapsille!  

Vuokraamme myös naamiaisasuja, tule ja kokoa oma asusi! 

 

 

 

KERHO- JA HARRASTUSTOIMINTA 
TEATTERIKERHOT 

Teatterikerhossa tutustutaan teatteriesityksen tekoon ja  

harjoitellaan esiintymistä. Keväällä Teatterikerho tarjoaa elämyksiä 

perheilleen esityksillään. Teatterikerhot alkavat elokuussa 

TeatteriTalossa ja niitä käynnistetään yhteistyössä koulujen, sekä 

vanhempainyhdistysten kanssa.  

Teatterikerhon opetus suunnitellaan ikäryhmän mukaisesti kaikissa 

kerhoissa. Ryhmät Lapsille, Nuorille ja Aikuisille 

 

TYÖPAJAT 

Työpajoja järjestetään eri kestoisina eri tilanteissa.  

Työpajojen lähtökohtana on tutustuttaa osallistujat  

kiinnostavan teeman ympärille toiminnan keinoin.  

Lapsille, Nuorille ja Aikuisille 

 

HARRASTUSTOIMINTA 

Tarvitsemme kaiken ikäisiä innokkaita teatterista ja sen monista osa-

alueista kiinnostuneita harrastajia.  

Tartu Soittorasian veiviin ja tule mukaan innokkaaseen joukkoon!  

 

Ilmoittaudu kerhoihin, työpajoihin, sekä harrastustoimintaan 

osoitteessa www.teatterisoittorasia.com 

 

PÄIVÄKODIT, KOULUT JA RYHMÄT 
Kohdennettu tarjontamme on koottu  

TeatteriKirje! Päiväkodeille ja kouluille -esitteeseen. 

Tarjonnastamme löytyy kurkistuksia kulissien taakse,  

kiertue-esityksiä, työpajoja, sekä muuta kevätretkiohjelmaa!  

 

Tarvittaessa räätälöimme Teille kokonaisuuden liittyen valitsemaanne 

teemaan tai aiheeseen. Voimme tulla myös Teille esiintymään! 

Lisätietoja ja varaukset p. 050 366 3232 

 

 

SYNTTÄRIT TeatteriTalossa!  
Nyt vois myös järjestää Synttärit omalla teemalla 

Teatteri Talossa Porvoon Suomenkylässä!  

 

Teatteri Talon Pieni sali muuttuu teatterin taian avulla 

synttärisankarin valitseman teeman ihmemaaksi! 

Peruspakettiin sisältyy Juhlatilan ja valitun teeman mukaisen 

koristelun, synttäriemäntä/-isäntä, ohjelmaa ja leikkejä sekä 

touhuamista TeatteriTalossa!    

 

TEEMOJA: Intiaanit, Merirosvot, Prinsessat, Viidakko, Merenneidot, 

Täti Monika, Seikkailu,  
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