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Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu on
Tikkurilan Teatteri ry:n ylläpitämä oppilaitos,
jossa annetaan taiteen perusopetuslain
mukaista opetusta teatteri- ja sirkustaiteessa.
Sirkusopetusta on Tikkurilassa, ja teatteriopetusta Tikkurilassa ja Korsossa.
Teatteri- ja sirkustaiteen opetuksessa
on käytössä laajan oppimäärän mukainen
opetussuunnitelma. Teatteritaiteen opetussuunnitelmaan on opetus- ja kulttuuriministeriöstä saatu koulutuksen järjestämislupa. Sirkusopetus toteutetaan Vantaan
kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen
puitteissa.
Teatteriopetus saa valtiolta opetustuntiperusteista valtionosuutta. Lisäksi
oppilaitoksen
toimintaa
rahoitetaan
Vantaan kaupungin toiminta-avustuksin,
lukukausimaksuin ja pääsylipputuloin.
Oppilaita on teatteriopetuksessa 248
(toukokuu 2020) ja sirkusopetuksessa 72
(toukokuu 2020). Teatterikouluryhmiä on
yhteensä 24. Sirkusryhmiä on yhteensä 9.

OPETUSPAiKAT
TEATTERI
Unikko, Unikkotie 2 C, 2. kerros, Tikkurila
Lumosali, Urpiaisentie 14, Korso
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36:
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- Tabula Rasa, 2. kerros
- Vinssisali, 3. kerros
SIRKUS
Dickursby Skola, Urheilutie 4, Tikkurila
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LUKUVUOSi 2020-2021

Syyslukukausi
17.8. / 31.8. 			
13.12.2020
Kuusijuhla		
su 13.12. klo 17
Kevätlukukausi 		
7.1. - 23.5.2021
Sirkuksen kevätnäytös 5.5. (kenraalih.4.5.)
Teatterikoulun kevätfestarit vko 20
Koko koulun kevätgaala la 22.5.2021
Ei opetusta:
Syysloma		
Hiihtoloma 		
Pääsiäinen		

12.10. - 16.10.2020
22.2. - 26.2.2021
2.4. - 5.4.2020

TiEDOTUS

Opinto-opas Parenteesi toimitetaan kaikille oppilaille ennen lukuvuoden alkua. Lisäksi
lähetämme ryhmäkohtaisia tiedotteita Wilmassa. Mikäli oppitunti jostain syystä joudutaan perumaan, ilmoitetaan siitä tekstiviestillä vanhemmille (alle 14-vuotiaat oppilaat) tai
oppilaille. Siksi onkin erityisen tärkeää, että meillä on aina tiedossa ajantasaiset yhteystietonne! Omia yhteystietojaan voi päivittää Wilmassa. Niille, joilla ei vielä ole Wilma-tunnuksia, lähetetään avainkoodi ja liittymisohjeet lukuvuoden alussa.
Teatteri- ja sirkuskoulun vanhemmille on omat suljetut ryhmänsä Facebookissa.
Ryhmät toimivat keskustelualustana oppilaiden vanhemmille ja koulun henkilökunnalle.
Facebook-ryhmät eivät ole tiedotuskanavia, vaan tiedotus tapahtuu Wilman kautta.
Ryhmät löytyvät hakemalla Facebookista: Tikkurilan Teatterikoulun vanhemmat ja Tikkurilan
Sirkuskoulun vanhemmat.
Tikkurilan Teatteri löytyy sosiaalisesta mediasta Facebookista (Tikkurilan Teatteri),
Instagramista (@TikkurilanTeatteri). Some-kanavilla tiedotetaan yleisöä koko Tikkurilan
Teatteri ry:n toiminnasta. Nettisivumme löytyvät osoitteesta www.tikkurilanteatteri.fi.

KUVAUSLUPA

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toiminnasta julkaistaan kuvamateriaalia teatterin
verkkosivuilla, esitteissä, some-kanavilla,
lehdistössä ja muissa koulun toimintaan
liittyvissä julkaisuissa. Esityksistä tiedottamisessa kuvamateriaali on erityisen
tärkeää. Koulun hakemuksessa kysytään
vanhempien suostumusta kuvien julkaisemiseen edellämainituissa paikoissa. Lupa
koskee myös sitä, että lapsen nimen saa
julkaista tarvittaessa edellä mainittuihin
liittyen. Valitsemalla hakemuksen kuvauslupakohdan, annatte suostumuksen
siihen, että kuva- ja videomateriaalia, jossa
lapsenne esiintyy, saa julkaista. Valitsemme
kuvat huolella, emmekä julkaise sopimatonta materiaalia. Mikäli haluatte tarkistaa
tai muuttaa lapsenne kuvauslupaa, olkaa
yhteydessä Aino Järvi-Eskolaan.

KUN TULET TUNNiLLE

• Teatteri ja sirkus ovat läsnäoloa vaativia,
sitoutumista edellyttäviä taiteenlajeja.
Etenkin esitysten lähestyessä kaikkien
ryhmään kuuluvien oppilaiden läsnäolo
on todella tärkeää. Saavuthan siis ajoissa
paikalle harjoituksiin.
• Mikäli sairastumisen vuoksi tai muusta
hyvästä syystä joudut olemaan poissa harjoituksista, ilmoitathan siitä aina opettajallesi tekstiviestillä!
• Pukeudu asianmukaisesti. Pitkät hiukset
kannattaa sitoa sirkustunnille.
• Pidä kännykkäsi suljettuna ja laukussa.
• Purukumit roskakoriin.

LUKUKAUSIMAKSUT &
ALENNUKSET

Lukukausimaksut laskutetaan lukukausittain ennen kauden alkua. Laskut lähetetään vain
sähköpostilla. Maksun voi suorittaa joko yhdessä tai kolmessa erässä. Sisaralennus on 10 %
kustakin sisaruksesta. Lukukausimaksu maksetaan ennen seuraavan lukukauden alkua.
Laskutuksesta vastaa Leena Tiuri, p. 050 566 8646 / leena.tiuri@tikkurilanteatteri.fi.
Lukukausimaksuun voi anoa maksunalennusta taloudellisin perustein. Maksunalennusta anotaan kirjallisesti hakemuksella, jonka saa nettisivuiltamme. Hakemus toimitetaan
rehtorille elokuun loppuun mennessä.
Mikäli oppilas keskeyttää opinnot, on tästä ilmoitettava rehtorille sähköpostitse.
Lukukausimaksujen laskutus keskeytyy, kun ilmoitus on tullut. Lukukausimaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

Ohjeet turvalliseen teatteri- ja sirkusharrastamiseen
Harrastukseen ei saa tulla sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm.
yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla teatteri- tai sirkusharrastuksen pariin, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Jos oppilas sairastuu harjoitusten aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa ohjaajan valvonnassa. Ohjaaja välttää
lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Jos aikuinen
teatteriharrastaja sairastuu harjoitusten aikana, on hänen välittömästi poistuttava harjoituksista. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Riskiryhmään kuuluvat
Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski
ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on
hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata harrastuksen pariin. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin
aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.
Tikkurilan Teatterin aikuiset riskiryhmään kuuluvat harrastajat harkitsevat
itse tai hoitavan lääkärin kanssa onko osallistuminen teatteriharjoituksiin
mahdollista.
Opettajien ja ohjaajien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Teatteri- ja sirkushar-

joituksissa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden
kanssa.
•

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole oppilaitosten kohdalla
annettu määräyksiä, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

•

Taiteen perusopetuksessa tapahtuva toiminta eikä teatteriryhmän
harjoitukset ole kokoontumislain mukaisia yleisiä kokouksia tai
yleisötilaisuuksia. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.

•

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa
sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta
koskevassa lainsäädännössä.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
•

Oppilaat, harrastajat ja ohjaajat pesevät kätensä aina tullessaan harjoituksiin sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

•

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.
Käsihuuhdetta on tarjolla opetus- ja harjoitustiloissa. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

•

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään
tämän jälkeen.

Siivous
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii
tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.
Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa
lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.

Kiinnitämme erityistä huomioita siivoukseen ja noudatamme omissa tiloissamme Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
Yhteiskäytössä olevien sirkusvälineiden ja rekvisiitan käyttöä vältetään tai
ne puhdistetaan aina käyttäjän välillä. Opettajat ja ohjaajat huolehtivat tästä
yhdessä ryhmän kanssa.

Jos Tikkurilan Teatteri-ja Sirkuskoulussa tai Tikkurilan Teatterissa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla
oppilaitoksessamme tai teatterissa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois teatteri- ja sirkusharjoituksista vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa
pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton
ennen kuin palaa takaisin harjoituksiin.
Iloitaan rakkaasta harrastuksesta ja pidetään samalla hyvää huolta itsestämme ja toisistamme!
Ystävällisin terveisin,
Carita Välitalo, teatterinjohtaja-rehtori
Tikkurilan Teatteri & Tikkurilan Teatteri-ja Sirkuskoulu

