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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 teatteri-
opetusta Tikkurilassa ja Korsossa.

Teatteri- ja sirkustaiteen opetuksessa 
on käytössä laajan oppimäärän mukainen  
opetussuunnitelma. Teatteritaiteen opetus- 
suunnitelmaan on opetus- ja kulttuurimi- 
nisteriöstä saatu koulutuksen järjestämis- 
lupa. Sirkusopetus toteutetaan Vantaan 
kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen 
puitteissa.

Teatteriopetus saa valtiolta opetus- 
tuntiperusteista valtionosuutta. Lisäksi  
oppilaitoksen toimintaa rahoitetaan  
Vantaan kaupungin toiminta-avustuksin, 
lukukausimaksuin ja pääsylipputuloin.

Oppilaita on teatteriopetuksessa 223 
(kesäkuu 2022) ja sirkusopetuksessa 46 
(kesäkuu 2022). Teatterikouluryhmiä on 
yhteensä 23. Sirkusryhmiä on yhteensä 4.
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Teatterinjohtaja-rehtori 
Carita Välitalo               p. 040 073 1276
Hallintopäällikkö
Leena Tiuri               p. 050 566 8646
Tuotantokoordinaattori
Marjut Eskola                   p. 044 013 0086 
Puvustaja 
Anu Kamppila               p. 040 054 5700 

e-mail etunimi.sukunimi@tikkurilanteatteri.

HENKiLÖKUNTA

Syyslukukausi 17.8.-18.12.2022
Avajaiset  17.8.2022 klo 17.30       
Kuusijuhla 11.12.2023 klo 15.00
  
Kevätlukukausi   9.1. - 31.5.2023  
Kevätgaala  toukokuussa  
 
Ei opetusta: 
 Syysloma               17.10. - 21.10.2022 
 Itsenäisyyspäivä            ti 6.12.2022 
 Hiihtoloma   20.2. - 24.2.2023  
 Pääsiäinen     7.4. - 10.4.2023

LUKUVUOSi 2022-2023

Teatteri
Silja Eriksson  p. 040 587 9560
Sanna Liski  p. 044 522 6639 
Ilja Mäkelä  p. 050 599 2416
Tuukka Tiihonen                   p. 050 533 7906 

Sirkus
Alisa Murtomäki  p. 040 414 8867 

e-mail etunimi.sukunimi@tikkurilanteatteri.fi

OPETTAJAT

TEATTERI 
Unikko, Unikkotie 2 C, 2. kerros, Tikkurila 
(Huom: Unikossa ei ole hissiä!) 
Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36:
Vernissasali, 1. krs. & Vinssisali, 3. krs. 
Pessi, Vernissakatu 4, Tikkurila 
Lumosali, Urpiaisentie 14, Korso 
 
SIRKUS
Dickursby Skola, Urheilutie 4, Tikkurila

OPETUSPAiKAT



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. Laskutukseen liittyviin kysymyksiin vastaa hallintopäällikkö.

Lukukausimaksuun voi anoa maksunalennusta taloudellisin perustein. Maksunalen- 
nusta anotaan kirjallisesti hakemuksella, jonka saa nettisivuiltamme. Hakemus toim-
itetaan rehtorille elokuun loppuun mennessä. 

Mikäli oppilas keskeyttää opinnot, on tästä ilmoitettava rehtorille sähköpostitse.  
Lukukausimaksujen laskutus keskeytyy, kun ilmoitus on tullut. Lukukausimaksu palau-
tetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

LUKUKAUSI- 
MAKSUT & 

ALENNUKSET

TiEDOTUS
Opinto-opas Parenteesi toimitetaan kaikille oppilaille ennen lukuvuoden alkua. Lisäksi 
lähetämme ryhmäkohtaisia tiedotteita Wilmassa. Mikäli oppitunti jostain syystä joudu-
taan perumaan, ilmoitetaan siitä tekstiviestillä vanhemmille (alle 14-vuotiaat oppilaat) tai 
oppilaille. Siksi onkin erityisen tärkeää, että meillä on aina tiedossa ajantasaiset yhteysti-
etonne! Omia yhteystietojaan voi päivittää Wilmassa. Niille, joilla ei vielä ole Wilma-tun-
nuksia, 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 Tik-
kurilan 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

• Teatteri ja sirkus ovat läsnäoloa vaativ-
ia, 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 har-
joituksista, ilmoitathan siitä aina opettajal- 
lesi tekstiviestillä! 
• Pukeudu asianmukaisesti. Pitkät hiukset 
kannattaa sitoa sirkustunnille.
• Pidä kännykkäsi suljettuna ja laukussa.
• Purukumit roskakoriin.

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toimin- 
nasta  julkaistaan kuvia teatterin verkko-
sivuilla, esitteissä, some-kanavilla, leh-
distössä ja muissa koulun toimintaan  
liittyvissä julkaisuissa. Esityksistä tiedot-
tamisessa kuvamateriaali on erityisen 
tärkeää.  Koulun hakemuksessa kysytään 
vanhempien suostumusta kuvien julkai-
semiseen edellämainituissa paikoissa. 
Lupa koskee myös sitä, että lapsen nimen 
saa julkaista tarvittaessa edellä mainit-
tuihin liittyen. Valitsemalla hakemuksen 
kuvauslupakohdan, annatte suostumuk-
sen siihen, että kuva- ja videomateriaalia, 
jossa lapsenne esiintyy, saa julkaista. Val-
itsemme kuvat huolella, emmekä julkaise 
sopimatonta materiaalia. Mikäli haluatte 
tarkistaa lapsenne kuvauslupaa, olkaa 
yhteydessä tuotantokoordinaattoriin. 

KUN TULET TUNNiLLEKUVAUSLUPA



www.tikkurilanteatteri.fi

OHJEET  
Kiusaamisen  

tai  
häirinnän  

varalle



OHJEET Kiusaamisen  
tai häirinnän varalle

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa kaik-
kien yhteinen tehtävä on vaalia yhteisöl-
lisyyttä ja kannustavaa ilmapiiriä.  On 
tärkeää, että jokainen voi tuntea olonsa tur-
valliseksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. 

Jos sinua kiusataan tai häiritään tai jos huo-
maat, että joku muu kohtaa asiatonta kohtelua, 
kerrothan siitä aina koulumme henkilökunnalle.

Oppilaitoksella on kiusaamis- ja häirintätilanteita 
varten kaksi tukihenkilöä. Voit ottaa heihin yhteyt-
tä oman opettajasi lisäksi tai jos haluaisit puhua 
tilanteestasi jonkun muun aikuisen kuin oman 
opettajasi kanssa. Voit olla yhteydessä, vaikka 
olisit epävarma tilanteestasi tai haluaisit vain kes-
kustella mahdollisista tavoista puuttua häirintään.  

Tukihenkilöt: 

Marjut Eskola, tuotantokoordinaattori 
marjut.eskola@tikkurilanteatteri.fi / 044 013 0086  

Carita Välitalo, teatterinjohtaja-rehtori 
carita.valitalo@tikkurilanteatteri.fi / 0400 731 276

Tutustu oppilaitoksemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan: 
http://tikkurilanteatteri.fi/tt_tiedostot/TTSK_TAJYS_2021.pdf


