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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
EEPOS – Oppilastietojärjestelmä ilmoittautumiseen ja omien suoritusten seurantaan
https://soittorasia.eepos.fi
Opettajien yhteystiedot
www.teatterisoittorasia.com/yhteystiedot
TPO LOGOTUOTTEET - Hupparit, T-paidat, treenikassit ja vihkot
www.teatterisoittorasia.com/tpo/logotuotteet
TURVALLISUUSTIEDOTTEET JA OHJEISTUKSET
www.teatterisoittorasia.com/tiedotteet
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LUKUVUODEN 2022-2023 AIKATAULUT JA OPETUKSETTOMAT AJAT
HUOM! Teatterilaboratorioiden aikataulut saattavat poiketa kokoontumisajoiltaan sekä esitysaikatauluiltaan!
SYKSY 2022
VK 35 Kotiryhmien toiminta käynnistyy Porvoossa ja Loviisassa MA 29.8. alkaen!
VK 42 Syysloma, ei opetusta (17.–23.10.) Syysloman päiväleiri ILMOITTAUDU TÄSTÄ!
VK 44 ma-pe 30.10.–5.11. Halloween Viikko | MiniTPO ryhmät eivät kokoonnu!
LA 19.11. Porvoon Joulunavaus
LA 10.12. klo 11–12 MiniTPO:n Koko Perheen MiniKuusijuhla
SU 11.12. klo 12:00, 15:00 ja 18:00 TPO:n Koko Perheen Kuusijuhlat, Joulutauko alkaa!
KEVÄT 2023
VK 2 Kotiryhmät palaavat joulutauolta ma 9.1. alkaen
VK 8 Talviloma, ei opetusta (20.–26.2.) Talviloman päiväleiri ILMOITTAUDU TÄSTÄ!
VK 14 Pääsiäistauko (TI 4.4.–10.4.), ei opetusta
LA 29.4. Kenraali (Tarkempi, ryhmäkohtainen aikataulu ilmoitetaan lähempänä)
TI-PE 2.–5.5. Päätösnäytökset kotiryhmien kokoontumisaikojen puitteissa
LA 6.5. Kaikkien yhteinen esityspäivä! Muista TPO Passi!
MA-PE 8.–12.5. Päätösnäytökset kotiryhmien kokoontumisaikojen puitteissa
PE 19.5. klo 18–19 MiniTPO:n MiniPäätösjuhla
LA 20.5. klo 12–14 PäätösGaala TeatteriTalolla
Mikä ihmeen TPO?!
Varhaisiän opinnot tai valmentava opetus = MiniTPO (0–6-vuotiaat)
Meillä elinikäinen teatteriharrastus alkaa jo aivan pienestä pitäen. Varhaisiän opinnot
pohjustavat tekemistä ja tutustuttaa varsinaiseen taiteen perusopetukseen.
UUTUUS! Satuteatterit ovat nyt SEIKKAILUteatterit!
Seikkailemme koko vuoden vaihtuvin teemoin!
MiniTPO:lla on myös ihan ikioma maailmansa; nimittäin Sirkus Soittorasia. Tutustumme
Sirkuksen väkeen ja hullutellemme hahmojen kanssa. Lähiopetuksen lisäksi on luvassa
myös virtuaalista ohjelmaa kotona Koko Perheen katsottavaksi!
Teatteri Soittorasia tarjoaa varhaisiän opinnot niin teatteritaiteen kuin musiikin saralla.
Ryhmiämme ovat Teatterimuskarit, Seikkailuteatterit sekä Perheteatterit.
MiniTPO:n kotiryhmiä toimii Porvoossa myös osana varhaiskasvatusta:
Päiväkoti Piccolossa (Keskusta) www.paivakotipiccolo.fi
MiniKuusijuhla ja MiniPäätösjuhla
Lukukaudet huipentuvat yhdessä tehden ja nauttien valmistetuista
ohjelmista. Lue lisää Esitykset ja Tapahtumat -osiossa.
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7-vuotiaasta alkaen aina aikuiseksi asti!

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 Osa Teemaopinnoista myös verkkokursseina!
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. Eepoksesta
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!
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.

Teatteriharrastuksen ei tarvitse päättyä loma-aikaan!
Teatterimme järjestää vuosittain päiväleirit koulujen loma-aikoina.
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
Eepoksesta jo nyt ja voit ilmoittautua mukaan! Teatteri laisillemme
on tuttuun tapaan alennushinta ja alennushintaan voi myös ottaa
kaverinkin! Loman Parhaat Päivät vietetään täällä!
Ilmoittaudu jo etukäteen soittorasia.eepos.fi
Lue lisää… www.teatterisoittorasia.com/lomalla
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EEPOS – Oppilastietojärjestelmä
Oletkin jo varmasti tavannut oppilasjärjestelmämme, Eepoksen. Sen kautta
ilmoittaudutaan toimintaan sekä oppilas ja vanhempi voivat seurata
opintojen etenemistä reaaliajassa. Se toimii myös viestintäkanavana kodin ja
oppilaitoksen välillä.
Huom! Eepos pitää sisällään myös etäopetustoiminnon, mikäli
pandemiatilanteen takia jouduttaisiin siirtymään lähiopetuksesta
etäopetukseen. Ilmoitathan kaikista ongelmista palveluun liittyen, jotta
palvelua ja sen toimivuutta voidaan parantaa! Tarkistathan aina antamasi
tiedot ennen ilmoittautumista sekä ilmoitat mahdollisista muutoksista.
Eepokseen ilmoitetaan myös kuvausluvat tai turvakielto.
> Vanhempainilta KE 7.9. ja 28.9. klo 17 aiheena vanhemman tunnukset ja Eepoksen käyttö

Oppilasmaksu 25 €
Kaikki uudet oppilaat saavat oman Teatterin T-paidan ja ”vanhat” Teatterilaiset
logotuotteiden uutuuden tai vaihtoehtoisesti T-paidan,
Eepos-järjestelmän apin sekä vakuutuksen. Oppilasmaksu peritään jokaiselta
osallistujalta ja se on lukuvuosikohtainen.
TPO Passi 50 €
TPO-Passi sisältää pääsyn TeatteriTalon omiin esityksiin ja tapahtumiin, muun muassa
Halloween Viikolla, sekä opintoihin sisältyviin opintovierailuihin. Teatteriesitysten
käyntikerrat kirjataan ja suoritukset merkitään osaksi opintoja. TPO Passin hinta on lukuvuonna 2022–2023
50 €/oppilas. Se on oppilaskohtainen ja on voimassa koko lukuvuoden.

Viestintä
Opetusryhmän poikkeusaikataulut mm. loma-ajoille löytyvät teatterin kotisivujen TPO – osiosta. Opettajat
informoivat lapsia ja vanhempia kokoontumiskertojen päätteeksi, sekä oppilasjärjestelmä Eepoksen kautta,
mikäli poikkeuksia on luvassa. Opettaja on tavattavissa ennen opetusryhmän alkamista ja opetuksen jälkeen.
Tarvittaessa opettaja voi kutsua vanhemmat vanhempainvarttiin kuulemaan toiminnasta ja oppilaan
edistymisestä.
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 ja PäätösGaala 2023
Lukuvuosi päättyy PäätösGaalaan TeatteriTalolla LA 20.5.2023 jolloin
perinteisesti kokoonnutaan yhteen vielä viimeistä kertaa ennen kesätaukoa.
PäätösGaalassa oppilaat valitsevat kotiryhmistään tunnustusten saajat: vuoden
innostaja, vuoden heittäytyjä ja vuoden ilmaisija. Opettajat jakavat tunnustukset
ansioituneille oppilaille ja lisäksi tilaisuudessa jaetaan myös TPO Stipendi.
> Vanhemmat voivat seurata tilaisuutta livelähetyksenä Teatterin YouTubekanavalla

Mahtavaa Teatterivuotta sekä Elämyksellisiä hetkiä Teatteriharrastuksen parissa!

www.teatterisoittorasia.com/tpo

OPPILAAN OPAS

TPO 2022-2023

ESITYKSET JA TAPAHTUMAT LUKUVUONNA 22-23
Opetusryhmät osallistuvat esitystoimintaan lukuvuosittain. Syyslukukausi päättyy Kuusijuhlaan, jonka
ohjelmatarjonnasta opetusryhmät vastaavat. Kevätlukukausi päättyy toukokuun alkupuolella ja sitä edeltävät
eri opetusryhmien päätösnäytökset. Esitysajankohdat saattavat poiketa tavanomaisista opetusryhmien
kokoontumisajoista. Esitysten valmistaminen lisää myös viikoittaista kokoontumistuntimäärää.
Lisäharjoitusten ja esitysten ajankohdista tehdään kysely vanhemmille. Seuraaviin ajankohtiin on hyvä
varautua ja muistathan ilmoittaa poissaolosta hyvissä ajoin!
Perheenjäsenten ja sukulaisten kannattaa hankkia liput ennakkoon edullisemmin sekä varmistaa paikat
esityksessä... www.lippuautomaatti.fi/soittorasia
Halloween Viikko 30.10.-5.11.2022
Halloween Kekkereiden perinteet muuttuivat viime lukuvuonna, kun TeatteriTalo muutettiin Kauhujen
kartanoksi koko viikon ajaksi. Yleisö pääsee kiertämään TeatteriTalon perheittäin ja vastaan tulee mitä
kammottavampia ilmestyksiä. Teatterilaiset vastaavat ohjelmasta kotiryhmittäin erillisen aikataulun mukaisesti,
mutta tarkoituksena noudattaa lukkarin aikoja. TPO Passilla pääsee katsomaan muiden ryhmien vuorolla!
Tänä syksynä Halloween Kekkerit palaa, mutta juhlapaikkana onkin WSOY-talon opetuspaikka!
Porvoon Joulunavaus LA 19.11.2022
Kaiken ikäiset Teatterilaiset osallistuvat perheineen Porvoon Joulunavaukseen, kun vieraaksi saadaan itse
Joulupukki. Tapahtuman järjestelyistä tiedotetaan erikseen!
Koko Perheen Kuusijuhla sekä MiniKuusijuhla
Suomenkylän koulun perinteisiin kuuluivat aikanaan koululaisten esitykset, joita vanhemmat, isovanhemmat
sekä sisarukset kokoontuivat seuraamaan. Liput kannattaa hankkia etukäteen, näin perheenjäsenet;
isovanhemmat, sedät ja tädit voivat varmistaa omat paikkansa juhlissa.
MiniKuusijuhlassa MiniTPO ryhmät eli TeatteriTalon nuorimmat osallistujat esittävät omat pienet esityksensä,
ja yhdessä vanhempien kanssa leikitään laulu- ja seuraleikkejä. MiniKuusijuhla pidetään klo 11-12.
MiniKuusijuhlan henkeen kuuluu, että vanhempi on osallistujan tukena ja turvana esiintymistilanteessa ja
lasketaan näin esiintyjäksi. Muut perheenjäsenet voivat hankkia lippunsa ennakkoon edullisemmin.
TPO:n 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 12–20!
Päätösnäytökset 2023
Lukuvuosi huipentuu kotiryhmien valmistamiin esityksiin. Mahdollinen kenraaliharjoitus pidetään LA 29.4.josta
tiedotetaan mahdollisimman hyvissä ajoin. Jokainen kotiryhmä esiintyy oman kotiryhmän kokoontumispäivän
mukaisesti kahden viikon ajan.
LA 6.5. kaikki kotiryhmät esiintyvät peräkkäin aikavälillä klo 11–20!
Esitykset arkisin klo 19 ja Teatterille esiintyjien tulee saapua noin 17.30–18! Kotiin lähtö noin klo 20.00, kun
tavarat on palautettu yhdessä paikoilleen.
Vierailut
Pyrimme järjestämään kotiryhmille mahdollisimman paljon esiintymiskokemuksia lukuvuoden ajalle
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LUKKARIT Porvoon keskusta 2022–2023

LUKKARIT TeatteriTalo 2022–2023
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Tule harrastamaan Teatteria suunnittelemalla sekä valmistamalla ja
tuunaamalla asuja, lavasteita ja rekvisiittaa sekä paljon muuta!
Toiminta sopii niin lapsille, nuorille kuin aikuisille! Lukuvuosimaksu 160 € tai
Teatterilaisille, jotka kuuluvat Teatteriryhmiin Lukuvuosimaksu 80 €
ViSu-paja Kulissi: maanantaisin klo 18–19.30 Opetuspiste: Å-Huset
ViSu-paja Esirippu: tiistaisin klo 18–19.30 Opetuspiste: Å-Huset
ViSu-paja Podesta: torstaisin klo 18–19.30 Opetuspiste: Å-Huset
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