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OPPILAAN OPAS 

Tervetuloa Harrastamaan Teatteria!  

Teatteri harrastuksena on löytöretki omaan itseen tekijänä ja kokijana. Teatterissa kiinnostuksen kohteita voi 

olla monia, joista tunnetuin on esiintyminen tai näytteleminen, kumpikin nimitys käy. Tiesitkö, että 

Teatteriharrastus voi olla myös kirjoittamista, lavastamista, pukujen ompelua, maskeerausta, rekvisiitan 

valmistamista, julisteiden suunnittelua, valokuvausta, tanssia, laulua, soittamista. Kuten huomaat, 

vaihtoehtoja on useita, joista sinä voit kokeilemalla valita omasi! Teatteria tehdessä opit taitoja, joita 

hyödynnät koulussa, harrastuksissa, kotona ja tulevaisuuden työpaikallasikin. Näitä taitoja on muun muassa 

toisten kanssa toimeen tuleminen, kompromissit, ideointi, mielikuvitus, keskusteleminen ja toimiminen 

yhdessä muiden kanssa, omien mielipiteiden esiin tuominen sekä toisten huomioon ottaminen.  

Tärkeää meille kaikille on tulla nähdyksi ja kuulluksi! Meillä huomioidaan kaikki ryhmän jäsenet ja yhdessä 
olemme enemmän; kaikkia tarvitaan tekemään onnistunut lukuvuosi esityksineen ja tapahtumineen.  

Tästä oppaasta löydät ideoita ja ohjeita toimintaan!  

Muista tutustua TPO-sivuihin verkossa, josta löydät uudet päivitykset ja uutiset!  
 

PIKALINKIT  

 TPO:n kotisivut 
Muista tutustua TPO-sivuihin verkossa, josta löydät uudet päivitykset ja uutiset 

www.teatterisoittorasia.com/tpo  
 

 HELLEWI - Oppilasjärjestelmä ilmoittautumiseen ja omien suoritusten seurantaan  

www.pilvikanava.fi/teatterisoittorasia  
 

 Opettajien yhteystiedot  
www.teatterisoittorasia.com/yhteystiedot  

 

http://www.teatterisoittorasia.com/tpo
http://www.teatterisoittorasia.com/tpo
http://www.pilvikanava.fi/teatterisoittorasia
http://www.pilvikanava.fi/teatterisoittorasia
http://www.teatterisoittorasia.com/yhteystiedot-2
http://www.teatterisoittorasia.com/yhteystiedot-2
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LUKUVUODEN 2019-2020 AIKATAULUT JA OPETUKSETTOMAT AJAT 

HUOM! Teatterilaboratorioiden aikataulut saattavat poiketa kokoontumisajoiltaan sekä esitysaikatauluiltaan!  
 

SYKSY 2019 
VK 37 Kotiryhmät käynnistyvät (MA 9.9. alkaen lukujärjestyksen mukaisesti)  

VK 42 (14.-18.10.) Syysloma, ei opetusta!  

LA 2.11. klo 15-18 TeatteriTalon Halloween Kekkerit  

SU 8.12. klo 14 ja 16 Koko Perheen Kuusijuhla – Syyslukukauden huipennus  
 

KEVÄT 2020  
VK 2 Kotiryhmät palaavat joulutauolta! (HUOM! TI 7.1. alkaen)  

VK 8 (17.-21.2.) Talviloma, ei opetusta!  

VK 15 (6.-10.4.) Pääsiäistauko, ei opetusta! 

PE 1.5. Vappu, ei opetusta!  

LA-SU 2.-3.5. Kotiryhmien kenraaliharjoitukset  

MA-PE 4.-8.5. Päätösnäytökset kotiryhmien kokoontumisaikojen puitteissa 

LA 9.5. klo 11-20 Kaikkien kotiryhmien Päätösesitykset!  

MA-PE 11.-15.5. Päätösnäytökset kotiryhmien kokoontumisaikojen puitteissa 

LA 16.5. klo 12-14 PäätösGaala 2020  

 

Mitä Teatteritaiteen perusopetus on ja miten se toimii?  

Varhaisiän TPO (0-6 vuotiaat)  

Meillä elinikäinen teatteriharrastus voi alkaa jo aivan pienestä pitäen. 

Varhaisiän opinnot pohjustavat tekemistä ja tutustuttaa varsinaiseen 

taiteen perusopetukseen. Teatteri Soittorasia tarjoaa varhaisiän opinnot 

niin teatteritaiteen kuin musiikin saralla. Ryhmiämme ovat 

Teatterimuskarit, Satuteatterit sekä PerheTeatterit. Varhaisiän TPO:n 

kotiryhmiä toimii Porvoossa myös osana varhaiskasvatusta; yksityisissä 

päiväkodeissa ja yksityisillä perhepäivähoitajilla:  

 Päiväkoti Piccolossa (Keskusta) www.paivakotipiccolo.fi  

 Päiväkoti Solhem (Keskusta)  

 YPPH Hannan Touhula (Pappilanmäki) www.hannantouhula.fi  

 YPPH Jenni Bergman (Kevätkumpu)  

 YPPH Jenny Salo (Haikkoo) www.kultapalat.fi  

 

 

 

 

http://www.paivakotipiccolo.fi/
http://www.paivakotipiccolo.fi/
http://www.hannantouhula.fi/
http://www.hannantouhula.fi/
http://www.kultapalat.fi/
http://www.kultapalat.fi/
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TPO (7 vuotiaasta alkaen) 

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. 

Taiteenalan yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen 

tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä 

omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin.   

Yleisen oppimäärän tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. 

Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja 

ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta.    

Kotiryhmät 

Nimitystä käytetään ryhmistä, jotka kokoontuvat viikoittain. Kotiryhmien sisältö ja toiminta 

vaihtelee ryhmittäin ikätason ja oppilaiden kokemuksen mukaan. Kotiryhmissä harjoitellaan 

perustaitoja sekä kerrataan niitä ja valmistetaan esitykset. Kotiryhmissä voidaan hyödyntää 

ryhmän jäsenten taitoja esityksen valmistamisessa, jolloin oppilaat itse voivat puvustaa, 

lavastaa, suunnitella julisteen ja käsiohjelman sekä maskeerata. Tarvittavia taitoja hankitaan 

Teemaopintojen kautta.  

Teemaopinnot 

Näissä opinnoissa täydennät osaamistasi ja hankit aivan uutta taitoa omaan tekemiseen. 

Teemaopinnot kattavat kaikki teatterin osa-alueet. Löydät kaikki vaihtoehdot, niiden 

kuvaukset ja tavoiteet opetussuunnitelmasta. Hellewistä löydät ajankohtaiset kurssit!  

Huomioithan, että kurssit toistuvat useamman kerran syksyn ja kevään aikana, vaikka kurssi 

olisi juuri ollut!  

Teosprojektit 

Näissä ryhmissä oppilaat ovat eri-ikäisiä ja eri kotiryhmistä sekä jopa toiminnan ulkopuolelta. 

Teosprojekti suuntaa valmistamaan esityksen sovitussa aikataulussa ja ennalta sovitun 

teeman mukaisesti. Teosprojekteihin kannattaa erityisesti tutustua, mikäli haluat tehdä 

esityksiä, esityksiä ja esityksiä!  

Tarjottavat Teosprojektit löydät Hellewistä!  

Omaprojekti 

Oppilas valmistaa yhdessä pienryhmän kanssa oman teoksen. Teoksen valmistaminen on 

ryhmän yhteisen työskentelyn lopputulos, jonka osa-alueista oppilaat itse vastaavat. 

Painotuksia voivat olla esiintyjyys, ohjaajuus, visuaalinen suunnittelu (puvustus, lavastus, 

valo- ja ääni), tuotanto.   

 

 

 

Hellewi – Oppilasjärjestelmä  

Oppilasjärjestelmän kautta ilmoittaudut kotiryhmiin, teemaopintoihin ja projekteihin! Ilmoittautuessa 

kannattaa käyttää osallistujan henkilötunnusta, jotta suoritukset kohdistuvat oikein laskutuksiin ja 

todistuksiin. Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostilla suoraan opettajalle, mikäli oppilaan tiedot on 

aiemmin annettu Hellewiin. Tulevaisuudessa Hellewiä kehitetään, jotta järjestelmään voisi kirjautua ja 

suorituksia voisi seurata myös itse sovelluksen kautta.  

Ilmoitathan kaikista ongelmista palveluun liittyen, jotta palvelua ja sen toimivuutta voidaan parantaa!  

Tarkistathan aina antamasi tiedot ennen ilmoittautumista sekä ilmoitat mahdollisista muutoksista. Hellewiin 

ilmoitetaan myös kuvausluvat tai turvakielto.    
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Lukuvuoden aloitus 

Lukuvuosi käynnistyy syyskuussa ilmoitettujen opetusaikojen puitteissa. Ensimmäisellä kerralla vanhemmat 

ovat tervetulleita tutustumaan opetukseen. Lukuvuoden aloitukseksi voidaan myös järjestää lukuvuoden 

avajaiset, jossa kerrotaan lisää lukuvuoden teemoista ja aikatauluista.  Opetus alkaa lukuvuonna 2019-2020 

viikolla 37, maanantaista 9.9.2019.  

Viestintä  

Opetusryhmän poikkeusaikataulut mm. loma-ajoille löytyvät teatterin kotisivujen TPO – osiosta. Opettajat 

informoivat lapsia ja vanhempia kokoontumiskertojen päätteeksi, mikäli poikkeuksia on luvassa. Akuuteissa 

ilmoitustapauksissa huoltajalle lähetetään tekstiviesti. Opettaja on tavattavissa ennen opetusryhmän 

alkamista ja opetuksen jälkeen. Tarvittaessa opettaja voi kutsua vanhemmat vanhempainvarttiin kuulemaan 

toiminnasta ja oppilaan edistymisestä.    

Esitykset 

Opetusryhmät osallistuvat esitystoimintaan lukuvuosittain. Syyslukukausi päättyy Kuusijuhlaan, jonka 

ohjelmatarjonnasta opetusryhmät vastaavat. Kevätlukukausi päättyy toukokuun alkupuolella ja sitä edeltää 

eri opetusryhmien esityskaudet. Esitys ajankohdat saattavat poiketa tavanomaisista 

opetusryhmien kokoontumisajoista.  Esitysten valmistaminen lisää viikoittaista 

kokoontumistuntimäärää. Lisäharjoitusten ja esitysten ajankohdista tehdään kysely 

vanhemmille.  Seuraaviin ajankohtiin on hyvä varautua ja muistathan ilmoittaa 

poissaolosta hyvissä ajoin!  

 TeatteriTalon Halloween Kekkerit LA 2.11. klo 15-18  

Teatterilaiset voivat osallistua ohjelmaan kotiryhmissä tehtävien ohjelmien 

mukaisesti. Opettaja ohjeistaa miten mm. päivän aikataulut, 

pukeutuminen tulee järjestää. Teatterilaiset saavat osallistua Kauhein 

asu – kilpailuun! Ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään erikseen 

Hellewin kautta tai ilmoituksella opettajalle! Osallistumismaksu 

10€/Teatterilainen tai TPO Passilla!  

 

 Koko Perheen Kuusijuhla 

Suomenkylän koulun perinteisiin kuului aikanaan koululaisten 

esitykset, joihin kokoontui vanhemmat, isovanhemmat sekä sisarukset 

seuraamaan esityksiä. Kotiryhmät valmistavat Kuusijuhlaan sketsejä, 

pienoisnäytelmiä sekä paljon muuta. Luvassa on myös 

yhteislaululeikkejä sekä perinteiden mukaisesti myös seuraleikkejä. 

Teatteri varustaa kaikki Teatterilaiset juhlaan sopivalla tonttulakilla ja 

punaisella huivilla! Ota kotoa mukaan yksiväriset, tummat vaatteet tai 

tietysti joulunpunainen käy myös! Kuusijuhlan jälkeen kootaan pukkarin 

tavarat talteen ja juhlistamme yhdessä joululoman alkua!  

Kuusijuhlaa varten Teatterilaiset kokoontuvat TeatteriTalolle klo 12 

alkaen!  

Päivää varten opettajat toimittavat erillisen aikataulun! Päivään on 

hyvä varautua klo 12-18!  

 

 Päätösnäytökset 2020   

Lukuvuosi huipentuu kotiryhmien valmistamiin esityksiin. Jokainen ryhmä 

esiintyy oman kotiryhmän kokoontumispäivän mukaisesti. LA 9.5. kaikki 

kotiryhmät esiintyvät peräkkäin aikavälillä klo 11-20! Esitykset arkisin klo 

19 ja Teatterille esiintyjien tulee saapua noin 17.30-18!  
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Poissaolot 

Teatteritaiteen perusopetus tapahtuu ryhmämuotoisena opetuksena, jolloin poissaolot vaikuttavat kaikkien 

opetusryhmän oppilaiden opiskeluun. Poissaoloista tai lopettamisesta tulee ilmoittaa opetusryhmän 

opettajalle mahdollisimman hyvissä ajoin ennen kokoontumista. Poissaolot tai lopettaminen eivät oikeuta 

lukuvuosimaksun palautukseen tai hyvityksiin. Mikäli oppilaalla on kolme ilmoittamatonta poissaoloa 

peräkkäin on opettaja yhteydessä vanhempiin.   

Lukuvuoden päätös 

Varhaisiän TPO kotiryhmien lukuvuosi päätetään omien ryhmien kesken ja mahdollisuuksien mukaan 

esitysten merkeissä, joihin perheet ovat tervetulleita. Varhaisiän TPO:n lukuvuosi päättyy huhti-toukokuun 

vaihteessa.  

Lukuvuosi päättyy kaikkien TPO ryhmien yhteiseen PäätösGaalaan, jossa jaetaan osallistumistodistukset sekä 

muut tunnustukset. PäätösGaala lukuvuonna 2019-2020 pidetään TeatteriTalossa LA 16.5.2020. klo 12-14 

Todistukset 

 Lukuvuoden päätöksen yhteydessä jaamme kaikille kotiryhmiin osallistuneille oppilaille 

osallistumistodistuksen muistoksi kuluneesta kaudesta. Osallistumistodistus ei ole virallinen todistus.  

 Kaikista suorituksista ja osallistumisista toimintaan on saatavissa virallinen todistus esimerkiksi 

hyväksi lukemista varten. Maksullisen kurssitodistuksen saat Teatterin Infosta  

 Oppilaan suoritettu koko Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän; yhteiset opinnot (300 

oppituntia) ja teemaopinnot (200 oppituntia) saa oppilas virallisen Päättötodistuksen.    

 

TPO Passi 

Oppilaalla on mahdollisuus hankkia itselleen TPO Passi, jolla oppilas pääsee Teatterin esityksiin. 

Teatteriesitysten käyntikerrat kirjataan ja suoritukset merkitään osaksi opintoja. TPO Passin hinta on 

lukuvuonna 2019-2020; 50€/oppilas ja se on voimassa koko lukuvuoden Teatteri Soittorasian tuotantoihin.  

 

Teatteriharrastuksen ei tarvitse päättyä loma-

aikaan!  

Teatterimme järjestää vuosittain päiväleirit koulujen 

loma-aikaan. Päiväleireillä seikkaillaan Teatterin 

ihmeellisessä maailmassa, tehdään esityksiä tai omia 

elokuvia… Unohtamatta tietysti viettää hauskoja hetkiä 

kavereiden kanssa! Vaikka teatterin tekeminen ja 

esiintyminen ei kiinnostaisi voi päiväleireillemme silti 

tulla vain hauskanpitoon.  

Päiväleirien yhteydessä järjestetään perinteitä 

kunnioittaen, Teatterin YÖ.  

Tulevien loma-aikojen ohjelmat löydät Hellewistä jo 

nyt ja voit ilmoittautua mukaan! Teatterilaisillemme on 

tuttuun tapaan alennushinta ja alennushintaan voi 

myös ottaa kaverinkin!  

Loman Parhaat Päivät vietetään täällä!  

Mahtavaa Teatterivuotta sekä Elämyksellisiä 

hetkiä Teatteriharrastuksen parissa! 


