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TIKKURILAN TEATTERI RY:N 
HALLITUKSEN TOIMINTAKER-
TOMUS VUODELTA 2008

Hallitustyöskentely

Kertomusvuoden aikana yhdistyksen 
hallitus kokoontui seitsemän kertaa. 

Hallitus järjesti elokuussa strategia-
seminaarin, jossa hallintohenkilöstö, 
opettajat, hallituksen jäsenet sekä tai-
teellinen toimikunta päivittivät teatterin 
toiminnan vision, arvojen ja toiminta-
ajatuksen sisältöjä. Strategisessa 
painopisteessä on toiminnan vahvista-
minen ja vakiinnuttaminen. Vuosittain 
pidettäviä strategiaseminaareja jatke-
taan edelleen. 

Jäsentoiminta

Taiteellinen toimikunta järjesti kaksi 
jäseniltaa yhdistyksen vaali- ja vuosi-
kokouksen yhteydessä. Jäsentiedote 
ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana.

Syyskuussa järjestettiin pääsykokeet, 
joiden kautta otettiin neljä uutta jäsentä 
teatteriin. Jäsenmäärä oli vuoden 2008 
lopussa yhteensä 101 (edellisenä 
100).

Luottamustoimet

Teatteri- ja Sirkuskoulun rehtori Carita 
Välitalo toimii Nordisk Amatörteater-
rådetin (NAR) hallituksen jäsenenä 
sekä puheenjohtajana Suomen AITA/
IATA ja NAR-keskuksessa. Hän toimi 
myös Esittävien taiteiden oppilaitosten 
liiton (ETOL) puheenjohtajana. Toimin-
nanjohtaja Leena Tiuri  jatkoi Työväen 
Näyttämöiden Liiton (TNL) hallituksen 
jäsenenä. Hän on myös Työväen Näyt-
tämöpäivien ohjelmatoimikunnan jäsen, 
Seinäjoen harrastajateatterikesän neu-

vottelukunnan jäsen, Kustannus Oy Te-
atterin hallituksen varajäsen ja Esittä-
vien Taiteiden oppilaitosten liiton vara-
puheenjohtaja.

Esitystoiminta ja yleisö

Teatterin esityksiä kertyi 84 (edellisenä 
84). Katsojamäärä laski edellisestä 
vuodesta. Lasku johtui erityisesti ke-
säteatterin yleisön vähentymisestä. Kat-
sojia kävi teatterin esityksissä yhteensä 
4 175 (8 067).

Teatteri- ja Sirkuskoulu tuotti 35 julkista 
yleisöesitystä (edellisenä 35). Katso-
jamäärä pysyi lähes samana. Katsojia 
kävi Teatteri- ja Sirkuskoulun esityksissä 
yhteensä 1 703 (1 653). 

Koko esitystoiminta – 32 sisäistä de-
moa mukaan lukien – käsitti yhteensä 
151 esityskertaa (140), joissa katsojia 
7 148 (10 449). Esitystä kohti katsojia 
kävi keskimäärin 47 (75).

Lipputuloja teatterin esityksistä saatiin 
24 855 € (49 403 €). 

Teatteri- ja Sirkuskoulu sai lipputuloja 
4 436 € (6 546 €). 

Koko esitystoiminnan lipputulot 
29 291 € (55 949 €).

Toimitilat

Hallintohenkilökunta toimii Vernissan 
tiloissa Tikkurilassa. Toiminnanjohtajan 
toimisto sijaitsee kellarikerroksessa 
ja rehtori, tiedottaja ja teatterikoulun 
pääopettaja jakavat Vernissan toisen

kerroksen  toimistotilan.  Lisäksi Vernis-
san ulkorakennuksessa sijaitsee teatte-
rin ompelimo ja ullakkotiloissa puvuston 
ja lavasteiden säilytystilat. Tilaongelmat 
kuormittavat edelleen niin esitystoimin-
taa kuin hallintohenkilöstön työtä. 

Talous

Yhdistyksen talous ja maksuvalmius 
pysyivät kunnossa tiukan taloudenhoi-
don ansiosta. Toimintavuodelta jäi yli-
jäämää 5 779 euroa, vaikka pääsylip-
putulot laskivatkin huomattavasti muun 
muassa sateisesta kesästä johtuen.

Lukukausimaksuja alennettiin syyslu-
kukaudesta alkaen. Tämän mahdollisti, 
opetusministeriön myöntämä valtiono-
suus, jota saadaan laskennallisten 
opetustuntien mukaan teatteritaiteen 
perusopetukseen. Valtionosuutta myön-
nettiin 1750 opetustunnille (65 845 € 
vuodessa).

Vuoden 2009 alusta lähtien valtiono-
suutta saadaan 1870 opetustunnille 
(73 000 €).  



     TULOT          318 936 €    KULUT              313 157 €

TALOUSYHTEENVETO 2008

Henkilöstökulut       255 126 €
* opetus        134 068 €
* esitystoiminta                       80 015 €
* hallinto         41 043 €

Muut kulut         55 912 €

Poistot           2 119 €

Ylijäämä          5 779 €

Omarahoitus                 172 524 €
* taideopetus                     133 585 € 
* lipputulot                       29 291 € 
* jäsenmaksut                         1 760 € 
* muut omat tulot            7 888 €

Avustukset       146 412 € 
Opetusministeriö:                        
* valtionosuus                        65 845 € 
Vantaan kaupunki:   
* toiminta-avustus                  45 000 € 
* kohdeavustukset          13 087 € 
* Tikkurilan aluetoimikunta        2 000 € 
Valtion kurssiavustukset          20 480 €
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TIKKURILAN TEATTERIN
VUODEN 2008 
ESITYSTOIMINTA

Tikkurilan Teatterin esitystoiminnassa 
vuonna 2008 tulivat esiin vahvasti ih-
missuhteita käsittelevät teemat. Kaikkia 
näytelmiä yhdisti ajatus ihmisyydestä, 
joka kehittyy ja vahvistuu suhteessa 
toiseen. Ihminen tarvitsee toista ihmistä 
peiliksi itselleen, jotta voi kohdata omat 
kipunsa ja jakaa ilonsa. 

Jokainen näytelmä lähestyi ihmis-
suhteiden teemoja täysin omintakeises-
ta näkökulmasta. Yleisesti voikin todeta, 
että esitysten tyylilajit ulottuivat aina 
satutunnelmista syväluotaavan kerron-
taan ja hurttiin huumoriin.

Vahva ja kaikenvoittava 
ystävyys antoi voimaa

Kevään aluksi Tikkurilan Teatterin ja 
Tikkurilan Teatterikoulun yhteisproduk-
tiossa lähdettiin mielikuvitusmatkalle 
Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärin-
tyttären  maisemiin. Tanja Hauta-
kankaan ohjauksessa tämän hetken 

kylmään ja kovin aineellistuneeseen 
maailmaan saatiin perspektiiviä vahvan 
ystävyyden kautta. 

Tarina ohjasi kohtaamaan pelkoja ja aut-
toi hyväksymään, ettei aina tarvitse sel-
vitä yksin.  Se rohkaisi myös avarakat-
seisuuteen ja antoi ymmärtää, että 
muutos parempaan on mahdollinen.

Astrid Lindgrenillä on uskomaton taito 
vedota tarinoissaan myös aikuisen sisäi-
seen lapseen. Tarinan lumous sai katso-
jan näkemään asioita lapsen silmin.

Kuka auttaa auttajaa?

Kimmo Tähtivirran rohkea ohjaus 
Peter Shafferin Equus näytelmästä, 
tarjosi katsojilleen haastetta pohtia 
ihmiskunnan perimmäisiä kysymyksiä. 
Mikä ylipäätään on normaalia? Onko 
parempi elää elämänsä ”tavallisesti” ti-
ettyjen arkirutiinien mukaan, vai antau-
tua intohimolle ja uskaltaa elää? 

Tarina johdatti katsojat keskelle 
moniselitteistä arvomaailmaa ja mahdot-
tomia valintoja. Me luotamme vakaasti 
tiettyihin ihmisiin: lääkäreihin, opettajiin, 
terapeutteihin ja vanhempiin, nostamme 
heidät jalustalle ja unohdamme, että 
heillä on samat tarpeet kuin meilläkin. 
Esitys jätti jälkeensä tärkeän kysymyk-
sen: kuka auttaa auttajaa?

Ystävien seikkailu läpi satei-
sen kesän

Sirkku Peltolan teksti Knut Pitkäjalka 
viihdytti kesäteatteriyleisöä kotiseu-
tutalon Påkaksen pihapiirissä. Knut, 
Keijo Karvainen, Tanssija-Oili ja muut 
hurmaavat Peltolan hahmot seikkaili-
vat kesän aikana 20 esityksen verran. 
Sateinen kesä verotti yleisömäärää ai-
empiin kesiin verrattuna huomattavasti.

Carita Välitalon ohjaamassa näytel-
mässä seurattiin orvoksi jääneen, mutta 

kuitenkin niin positiivisen, Knutin sel-
viytymistä maailmassa. Esitys viihdytti 
niin aikuisia kuin perheen pienimpiä.

Väliajalla nautittiin makkarasta ja kah-
vista kunnon kesäteatterimaiseen tyy-
liin. Tiskin takana loistivat teatterin 
aktiivijäsenet, vanhempainpoppoolaiset 
sekä muutama uusi kasvo. 

Tapahtui eräänä juhannuk-
sena 

Syyskauden avasi Milja Vojinovicin 
ohjaama Suvisempalot. Senioriryhmä 
Virtuoosien oma käsikirjoitus suku-
laisporukan juhannusjuhlista, joissa 
perintöasiat alkavat aiheuttaa häm-
minkiä. Näyttämöllä nähtiin kavalkadi 
supisuomalaisia osuvia henkilöhahmoja 
kapinoivasta teinistä taiteilijaan. 

Ronja Ryövärintytär: Samuli Havas ja Sami 
Rytkönen

Equus: Milja Vojinovic ja Janne Niinivaara



Näyttämöilmaisua ryydittävät osuvasti 
videoheijasteet sekä komeaääniset lau-
lut. 

Virtuoosit-ryhmä keikkaili kevään ja 
syksyn aikana vieden edellisen kauden  
esityksen Vispiläkauppaa ja Vitamiinia 
sekä Suvisempaloita vanhusten palve-
lutaloihin eri puolille Vantaata. 

Virtuoosit jatkavat jo uuden esityksen 
kimpussa. Vuonna 2009 ensi-iltaan tu-
lee Hölmöläiset, joka on senioriryhmän 
ensimmäinen ei itse käsikirjoittama 
näytelmä. 

Täyttä laukkaa eteenpäin 
syyskauden viimeisessä 
ensi-illassa

Marraskuun alussa sai ensi-iltansa Tik-
kurilan Teatterin jäsenproduktio, koti-

mainen draamakomedia, Juoksuaika. 
Parisuhteita hämmentävän näytelmän 
käsikirjoitus oli Harri Virtasen käsia-
laa ja ohjauksesta vastasi Tanja Hauta-
kangas. 

Näytelmä kuului Tikkurilan Kulttuuri-
viikon ohjelmistoon ja ensi-ilta keräsi 
yläsalin täyteen yleisöä. Myös muut 
loppuvuoden esitykset saivat Vernissan 
yläsaliin mukavan määrän ihmisiä.

Juoksuaika jatkaa Tikkurilan Teatterin 
ohjelmistossa keväällä 2009.

Volvo käynnistyi uudellen, 
päämääränä Mikkeli 

Juha Hurmeen autotrilogian kuriton 
neljäs osa: Volvo Amazon (ensi-ilta 
lokakuussa 2007) nähtiin parin esityk-
sen verran tammikuussa Vantaalla ja 

kuun lopulla mikkeliläisyleisö sai kyytiä 
Volvo Amazonin kaartaesa Mikkelin 
Työväen Näyttämöpäiville, niin kuin 
edellisetkin autotrilogian osat ovat teh-
neet. 

Mikkelissä järjestettävät Työväen Näyt-
tämöpäivät on Suomen suurin har-
rastajateatteritapahtuma. Myös vuoden 
2009 näyttämöpäiville on valittu Tikku-
rilan Teatterin esitys. Tällä kertaa Mik-
keliin laukkaa Equus.

Knut Pitkäjalka:  Aapo Pöyhönen ja Chike Ohanwe

Juoksuaika: Timo Luotonen ja Sidi Lahdenperä

Suvisempalot: Marja-Leena Jutila

Hetken taiteen ilotulistusta 

Toista kertaa järjestetty i´mpro-
festivaali laajeni koko viikon mittaiseksi 
tapahtumaksi ja oli osa Vantaan kaupun-
kijuhlan ohjelmistoa. 

Toukokuinen tapahtuma tarjosi työpajo-
ja päiväkoti- ja koululaisryhmille, klubi-
illan Lilly´s-ravintolassa, improvisaatio-
ryhmä Häpeämättömien esityksen lap-
sille sekä kaksipäiväisen katselmuksen 
improvisaatiojoukkueiden parhaimmis-
toa. Joukkueita saapui Vernissalle Ou-
lusta, Jyväskylästä, Turusta, Riihimäeltä 
sekä pääkaupunkiseudulta. 

Lauantaisen kisan raadissa istuivat 
Vantaan kulttuurijohtaja Iiris Leh-
tonen, näyttelijä Ville Myllyrinne 
sekä näyttelijä-juontaja Jani Toivonen. 
Kovatasoisen kilpailun voiton vei jyväs-
kyläläinen Joo-ryhmä. 



Suosittu Stand Up-klubi val-
loitti Tikkurilan Kulttuuri-
viikoilla

Marraskuussa järjestetty stand up -klu-
bi oli osa Tikkurilan Kulttuuriviikkojen 
ohjelmistoa. Tapahtumaa varten Vernis-
san alasali oli sisustettu ravintolatunnel-
maan ja pöydissä nautittiin virvokkeista 
ja hersyvästä huumorista.

Klubilla nähtiin kotimaiset konkarikoo-
mikot Tomi Walamies ja Ida Grön-
lund sekä Art Goes Kapakka stand up 
kilpailun finalistikolmikko Marju-Nella 
Kiviharju, Mikko Koskinen  ja Niko-
lai Antonov.

Vuoden aikana järjestettiin myös 
kaksi i´mpro -klubia, joissa oli tarjolla 
mieleenpainuvia kohtauksia, lauluja, 
runoja ja puheita sekä vieraita ja keksit-
tyjä kohujulkkiksia, jotka saatiin yleisön 
ehdottamista aiheista.

Turkulainen Sixfingers The-
atre  vieraili Tikkurilan Teat-
terin syksyssä

Turkulaisen nukketeatteriryhmä Sixfin-
gers Theatren vierailuesitys Poika joka 
sukelsi  kertoi pienestä Ryo-pojasta, 
joka tahtoi pelastaa meren korallit ja 
kotisaarensa saastumiselta. 

Maiju Puupponen esitti näytelmää 
päiväkoti- ja koululaisyleisöille Vernis-
san huoneteatterissa. Esitys kuului 
myös  Tikkurilan Kulttuuriviikon ohjel-
mistoon.

Ensi-illat:
13.1.  Astrid Lindgren:
Ronja Ryövärintytär
Ohjaus: Tanja Hautakangas
11 esitystä 686 katsojaa
Vernissa alasali 
Yhteistyöproduktio Tikkurilan Teatterikoulun 
kanssa (esityskerrat ja katsojamäärä jaetaan teat-
teirikoulun  esitystoiminnan kanssa)

8.3. Peter Shaffer:
Equus
Ohjaus: Kimmo Tähtivirta
14 esitystä 416 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

8.6. Sirkku Peltola:
Knut Pitkäjalka
Ohjaus: Carita Välitalo
20 esitystä 1191 katsojaa
Kotiseututalo Påkas

6.9. Virtuoosit:
Suvisempalot
Ohjaus: Milja Vojinovic
12 esitystä 315 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

8.11. Harri Virtanen:
Juoksuaika
Ohjaus: Tanja Hautakangas
7 esitystä 234 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

Muut esitykset:

Juha Hurme:
19.1.ja 20.1. Volvo Amazon
Ohjaus: Juha Hurme
2 esitystä 45 katsojaa
Vernissa alasali

14.-17.5. i´mpro2008-festarit
4 esitystä 241 katsojaa
Ravintola Lilly´s, Vernissa alasali, 
Vernissa huoneteatteri

14.3., 15.8. ja 7.11. 
i´mpro- ja stand up -klubit
3 esitystä 259 katsojaa
Vernissa kahvila/alasali

Vierailuesitys: 

3.-6.11. Sixfingers Theatre: 
Poika joka sukelsi 
7 esitystä 305 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

Festarit ja keikat:

30.1. Volvo Amazon
Mikkelin Työväen Näyttämöpäivät
3 esitystä 311 katsojaa

28.2. ja 5.3. Vispiläkauppaa ja 
vitamiineja
2 esitystä 155 katsojaa
Palvelutalo Viola ja Vihdin Kaari-
klubi

29.9.-15.10. Suvisempalot
5 esitystä 360 katsojaa
Palvelutalot eri puolilla Vantaata

   Esityksiä       84
   Katsojia    4175

TIKKURILAN TEATTERIN ESITYSTOIMINTA VUONNA 2008

i´mpro2008 festivaali

I´mpro-klubi: Iika Hartikainen

Volvo Amazon: Tomi Sirén



TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN 
TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2008

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu on 
Tikkurilan Teatteri ry:n ylläpitämä te-
atteri- ja sirkustaiteen perusopetusta 
antava oppilaitos. Teatteritaiteen pe-
rusopetus on aloitettu vuonna 1994 ja 
sirkustaiteen vuonna 1998.

Oppilaitoksen toiminta-
ajatus

Koulu tarjoaa oppilaille paikan, jossa voi 
turvallisesti harjoittaa ja kehittää omia 
taitojaan, iloita onnistumisestaan sekä 
kuulumisesta ryhmään ja yhteisöön. 
Opetuksen lähtökohtana on teatteri ja 
sirkus esittävinä taiteina.

Opiskelu on ryhmässä tapahtuvaa toi-
mintaa, jossa tuetaan oppilaan hen-
kilökohtaisen näkemyksen syntymistä 
teatteri- ja sirkustaiteessa ja rohkais-
taan itsenäiseen ajatteluun ja ryhmässä 
toimimiseen.

Taiteen perusopetus

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun anta-
ma taiteen perusopetus perustuu ope-
tushallituksen vahvistamaan opetussu-
unnitelmaan ja lakiin. Teatteritaiteessa 
opetusta annetaan laajan oppimäärän 
ja sirkustaiteessa yleisen oppimäärän 
mukaan. Teatteritaiteen opetukseen 
koululla on opetusministeriön antama 
opetuksen järjestämislupa. Sirkusope-
tus tapahtuu Vantaan kaupungin kanssa 
tehdyn sopimuksen puitteissa.

Opetuspaikat kevätlukukaudella 2008: 
Tikkurilan Vernissassa, Tikkurilan luki-
ossa, Korson Lumossa, Taidetalo Totee-
missa ja Veromäen koulussa. 

Syyslukukaudella 2008: Tikkurilan 
Vernissassa, Neilikkatien Pajatalossa, 
Korson Lumossa, Taidetalo Toteemissa, 
Koivukylän Kirnussa, Orvokkitien kou-
lussa, Jokirannan koulussa ja Veromäen 
koulussa. 

Tiedotus koulun ja kotien 
välillä

Lokakuussa järjestettiin vanhempain-
ilta, johon osallistui noin 60 vanhem-
paa. Vanhempainilta toteutettiin toi-
minnallisin menetelmin muun muassa 
sosiometriä käyttäen. Vanhempien ja 
henkilökunnan kesken syntyi antoisaa 
keskustelua koulun toiminnasta ja 
taiteen opetuksesta yleensä. 

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun 
tiedotuslehti, Parenteesi, postitettiin 
kaikkien oppilaiden koteihin sekä kevät- 
että syyslukukauden alussa. Parenteesi 
on luettavissa myös teatterin verkkosi-
vuilta. 

Keväällä toteutettiin kysely oppilaiden 
huoltajille ja oppilaille. Huoltajien kyse-
lyyn saatiin 144 vastausta. Oppilaiden 
kyselyyn vastasi 175 oppilasta. Eri-
tyisinä vahvuuksina vastaajat, niin huol-
tajat kuin oppilaatkin pitivät opetuksen 
korkeaa tasoa ja ryhmien yhteishenkeä. 
Tyytymättömyyttä herättivät erityisesti 
esityskertojen liian alhainen lukumäärä 
ja tilojen sopivuus teatteri/sirkushar-
rastuksen.

Vanhempainpoppoo

Koululaisten vanhemmat eli Vanhem-
painpoppoolaiset järjestivät kahvitusta 
esitysten väliaikoina ja Ke-vätfestareilla. 
Lisäksi he osallistuivat kesäteatterin 
buffettitoimintaan. Syksyllä Vanhemp-

ainpoppoo tiedotti toiminnastaan van-
hempainillassa ja sai mukaan muutamia 
uusia jäseniä.

Yhteistyö

Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa 
yhteistyö jatkuu LAKU-työryhmässä, 
joka muun muassa ideoi joulukuussa 
järjestetyt joulukalenteritapahtumat eri 
puolilla Vantaata. Teatteri- ja Sirkuskou-
lun yhteistyöproduktio Joulusirkus Him-
meli  ja  Veromiehen koulussa toimivan 
ryhmän (perustaso 4) esitys Adalmiinan 
Helmi  olivat osa kyseistä tapahtumaa.  

Opetuksen ulkopuolinen 
toiminta

Taitelijatapaaminen näyttelijä Mer-
vi Takatalon kanssa järjestettiin 
7.10.2008. Oppilailla oli mahdollisuus 
keskustella hänen kanssaan näyttelijän-
työn haasteista niin teatterissa, eloku-
vissa kuin televisiossa. Oppilaita oli pai-
kalla 38.

Henkilökunta

Teatteriopetusta antoi Teatterikoulussa 
viikoittain kevät- ja syyslukukaudella 
kuusi opettajaa. Rehtorilla oli opetus-
velvollisuutta kuusi tuntia viikossa. 

Opettajista yksi toimi kuukausipalkkai-
sena täyttä työaikaa tekevänä opet-
tajana, jonka tehtäviin sisältyi myös 
hallinnollisia tehtäviä. Muut opettajat 
toimivat tuntiopettajina, joista keväällä 
kolme ja syksyllä yksi päätoimisena 
(opetusta vähintään 12 oppituntia vii-
kossa). Sirkuskoulussa oli sekä kevät- 
että syyslukukaudella yksi tuntiopettaja.

Koulun hallinnosta vastasivat rehtori ja 
Tikkurilan Teatterin toiminnanjohtaja. 
Lisäksi henkilökuntaan kuuluivat koko
päiväinen puvustaja ja osa-aikaisina tie-
dottaja, webmaster sekä valo- ja ääni-
mies.



Teatterikoulu

Teatteritaiteen perusopetuksessa pai-
nottuvat teatteriesityksen valmista-
minen ja teatterin eri osa-alueiden 
ymmärtäminen esityskokonaisuutena. 
Oppilas saa ikäkauteensa soveltuvaa 
kokemusta teatterin tekemisestä ja 
tietoa teatterille ominaisista ilmaisu-
keinoista vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa.

Opetusta annetaan 7-22-vuotiaille. 
Perusopintojen ja syventävien opin-
tojen päätteeksi oppilaat suorittavat 
päättötyön, joka koostuu esityksestä ja 
harjoitusprosessin aikana kirjoitetusta 
oppimispäiväkirjasta. Yli 12-vuotiaana 
aloittaville on omat ryhmänsä, joissa 
edetään nuorempia hieman nopeam-
min. 

Viikoittaista opetusta annetaan peruso-
petusryhmille vuosittain 64–132 oppi-
tuntia. Kevätlukukaudella opetusryhmiä 
oli 21, joista 11 toimi Vernissassa, 2 
Tikkurilan lukiossa, 4 Lumo-salissa, 2 
Taidetalo Toteemissa ja 2 Veromäen 
koulussa.

Syyslukukaudella opetusryhmiä oli 21, 
joista 7 toimi Vernissassa, 2 Neilikkatien 
Pajatalossa, 4 Lumo-salissa, 3 Taideta-
lo Toteemissa, 2 Orvokkitein koululla, 
1 Koivukylän Kirnussa ja  2 Veromäen 
koulussa.

Teatteritaiteen perusopetusta annet-
tiin keväällä 1064 oppituntia ja syksyllä 
1014. Yhteensä tunteja kertyi 2078.
Oppilaita teatteritaiteen perusopetuk-
sessa vuoden lopussa oli  249.

Keväällä perusopintojen päättötyön teki 
22 oppilasta, joista 16 sai päättötodis-
tuksen. Syksyllä päättötyön teki 11 op-
pilasta, jotka saavat päättötodistuksen 
keväällä 2009. Päättötyön arvioi kaksi 
työryhmän ulkopuolista arvioitsijaa, 
jotka antavat oppilaan työstä suullisen 
sekä kirjallisen palautteen. 

Lukukausimaksut olivat opetustasosta 
ja tuntimäärästä riippuen 328–590 eu-
roa.  Sisaralennus perheen toisesta lap-
sesta lähtien on 20 euroa vuodessa. 

Oppilaamme koulua 
edustamassa

Sara Lång ja Karen Soinila edustivat 
kouluamme maaliskuussa viikon mit-
taisilla Bravo-festivaaleilla toimimalla 
festivaalin raadin jäseninä.

Anne Frankin unet -esitys vieraili 
Lastenteatteritapahtumassa Kuulas 
17–18.5.2008. Esityskertoja oli kaksi. 
Ohjauksesta vastasi Anu Myllyniemi. 
Esitys oli samalla ryhmän päättötyö. 

Lasten oikeuksien päivänä 20.11. 
järjestetyssä stipendienjakotilaisuudes-
sa esiintyi Toteemissa toimiva peruso-
petustason B2 ryhmä. Ohjaajana Ro-
sa-Maria Perä.

Lumossa toimiva perustason A4 ryhmä 
osallistui Korso-seuran järjestämään  
Joulupolkuun esityksellään Kirje joulu-
pukille.  Ohjaajana Kaisa Koskinen.

Lyhytkurssit  

Hiihtolomalla 18.2.–22.2 järjestettiin 
Vernissassa hiihtolomakurssi, teemana 
oli Tarinoiden maa. Oppilaita kurssille 
osallistui 18. Opettajana toimi Kaisa 
Koskinen.

Kesäloman aluksi 2.6.–12.6. järjes-
tettiin Vernissassa kaksi kahdeksan 
päivän mittaista kesäkurssia. Teemana 
oli Kauniit ja Hirveät.  Oppilaita kahdella 
kurssilla oli yhteensä 25. Ohjaajina 
toimivat Tanja Hautakangas ja Kimmo 
Tähtivirta.

Syyslomalla 16.–17.10. järjestettiin 
teatterikurssi nimeltään Teatterin väriä 
syksyyn. Ohjaajana toimi Tanja Hauta-
kangas.  Oppilaita kurssilla oli 8.

Sirkuskoulu

Sirkuskoulun perusopetuksen tavoit-
teena on antaa elämyksiä ja näkemystä 
sirkustaiteesta sekä kokemusta esiin-
tymisestä. Opetus ohjaa turvalliseen 
harjoitteluun ja taitojen ylläpitoon. 
Sirkustaiteen perusopintojen aikana 
oppilas omaksuu perustaidot akroba-
tiasta, jongleriasta, klovneriasta ja tai-
katempuista.

Sirkusopetusta annetaan 7–16 
-vuotiaille vuosittain 60-90 tuntia. 
Sirkustaiteen perusopetusta annettiin 
keväällä 127,5 oppituntia ja syksyllä 
187,5 oppituntia. Yhteensä koko vuon-
na 315 opetustuntia.

Opetusryhmiä kevätkaudella oli viisi ja 
syyskaudella kuusi. Ryhmät toimivat Or-
vokkitien koululla ja Jokirannan koululla. 
Oppilaita vuoden lopussa oli 61.

Lukuvuosimaksu opetustasosta ja tun-
timäärästä riippuen oli 385–543 euroa. 
Sisaralennusta sai perheen toisesta lap-
sesta lähtien 20 euroa vuodessa.

Sirkusoppilaat kouluamme 
edustamassa

Vantaa-päivänä 15.5 sirkuslaiset 
esiintyivät Kaupungintalolla kaupun-
ginjohtajan järjestämässä tilaisuudes-
sa. Kutsuvieraina oli neljä alakoulun 
nelosluokkaa. 

Korson Lumossa järjestettiin huhtikuus-
sa monikulttuurinen Tullaan tutuksi 
-tapahtuma, jossa sirkuslaiset esiin-
tyivät.

Sirkuslaiset esiintyivät myös Ysi-agentti 
tapaamisessa 3.10. Vernissalla.



Teatteri- ja Sirkuskoulun 
opettajat vuonna 2008

Taiteen perusopetuksesta vastasi reh-
tori Carita Välitalo.

Viikoittaista teatteritaiteen perusope-
tusta opettivat kevätlukukaudella 
Tanja Hautakangas, Kaisa Koskinen, 
Anu Myllyniemi, Anu Puska ja Kimmo 
Tähtivirta.

Syyslukukaudella Tanja Hautakangas, 
Kaisa Koskinen, Anu Myllyniemi, Rosa-
Maria Perä, Tuukka Tiihonen, Kimmo 
Tähtivirta ja Carita Välitalo.

Viikoittaista sirkustaiteen perusope-
tusta opetti sekä kevät- että syysluku-
kaudella Annu Nietula.

Sijaisopettajina toimivat Aino Eske-
linen ja Hanna Lekander.

Äänenkäytön opettajana Janne Niini-
vaara.

Opetusryhmiä         21
* perusopetus              15 
* syventävä taso            6     
Opetustaso/oppilas-
määrä
* perusopetus           173    
* syventävä taso         76

Oppilaiden ikäjakauma
*   7–11-vuotiaat         52  
* 12–16-vuotiaat       142 
* yli 16-vuotiaat           55 
 

Oppilaita         61 
* tyttöjä          55    
* poikia             6    

Opetusryhmiä          6
* perusopetus                5 
* työpajaopetus            1     

Opetustaso/oppilas-
määrä
* perusopetus              53   
* työpajaopetus            8

Oppilaiden ikäjakauma
*   7–11-vuotiaat         43  
* 12–16-vuotiaat         18       

Opetuspaikat
* Vernissa (Tikkurila)
* Orvokkitien koulu (Tikkurila)
* Neilikkatien pajatalo (Tikkurila)
* Tikkurilan lukio (Tikkurila)
* Taidetalo Toteemi (Myyrmäki)
* Veromäen koulu (Pakkala)
* Kirnu (Koivukylä)
* Lumo (Korso)

Perusopinnot
* päättötyöt          33
* päättötodistukset   16  

Teatteritaiteen perusope-
tusta annettiin yhteensä 
2078 tuntia

                     Tilanne 31.12.2008

Opetuspaikat
* Orvokkitien koulu (Tikkurila)
* Jokirannan koulu (Viertola)

Sirkustaiteen perus-
opetusta annettiin 
yhteensä 315 tuntia

                    Tilanne 31.12.2008

TIKKURILAN SIRKUSKOULU 2008

TIKKURILAN TEATTERIKOULU 2008

Oppilaita                249
* tyttöjä       199
* poikia         50



TIKKURILAN TEATTERI- JA 
SIRKUSKOULUN VUODEN 
2008 ESITYSTOIMINTA

Esitystoiminta on keskeinen 
osa koulun opetustyötä

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 
antaa oppilailleen mahdollisuuden 
saada kokemusta esitystoiminnasta 
jo aikaisessa vaiheessa teatteri- ja 
sirkustaiteen opiskelua. Yleisön eteen 
mennessään nuori opiskelija saa tuntu-
maa omasta roolistaan ja samalla hän 
pystyy arvioimaan omaa näyttelijän-
työtään sekä ryhmätyön toimivuutta. 
Esitystoiminta antaa ulkopuolisille oivan 
mahdollisuuden kurkistaa sisään koulun 
toimintaan.

Oppilaiden esitykset ovat joko julkisia 
esityksiä tai sisäisiä demoja. Demot on 
tarkoitettu lähinnä oppilaiden vanhem-
mille, koulun muille oppilaille ja hen-
kilökunnalle.

Perusopintojen ja syventävien opintojen 
päätteeksi oppilaat valmistavat päättö-
työn. Tämä voi olla oppilaan oma dra-
matisointi- ja ohjaustyö, oma teksti tai 
roolityö esityksessä.

Perusopintojen päättötöitä tehtiin yh-
teensä kolmessa esityksessä; Ronja 
Ryövärintytär, Luulosairas ja Näytelmäni. 
Arvioitsijoina toimivat Tanja Hautakan-
gas, Kimmo Tähtivirta ja Carita Välitalo.
 
Ronja ja ryövärit valloittivat

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun esi-
tyskausi käynnistyi vauhdikkaasti heti 
tammikuussa 2008, kun Vernissan ala-
salin näyttämölle rynnisti joukko Astrid 
Lindgrenin iki-ihania Matiaksen metsän 
ryöväreitä. 

Tanja Hautakankaan ohjaamassa Ronja 
Ryövärintyttäressä teatterikoulun taita-
vat oppilaat saivat vahvistusta Tikkuri-
lan Teatterin kokeneista näyttelijöistä, 

joita nähtiin näytelmän aikuisrooleissa. 

Ronjan tarina on yhtaikaa voimakas 
ja herkkä. Se osoittaa, kuinka ihmisen 
todellinen voima on lähtöisin hänen 
herkkyydestään, kyvystä olla ystävä, 
luottaa ja antaa anteeksi.

Pölyt pois klassikon päältä

Teatterikoulun 13–17-vuotiaat oppi-
laat valmistivat perusopintojen päättö-
työnään Molièren klassikon Luulosairas. 
Esityksen ohjasi Anu Puska.

Teatterikoululaiset heittäytyivät roh-
keasti yli kolmesataa vuotta vanhaan 
näytelmään, jonka teemat ovat tiukasti 

kiinni tässäkin päivässä. Komedian tur-
vin puitiin ihmisten heikkouksia, kuten 
ahneutta, tekopyhyyttä ja huomionkip-
eyttä. Koomista oli myös näytelmässä 
puhuttu kieli, joka poikkesi melkoisesti 
nykykielestämme.

Nykydraama nuorille

Marraskuussa sai ensi-iltansa Tikkuri-
lan Teatterikoulun oppilaiden peruso-
pintojen päättötyö Näytelmäni. Esitys 
kuljetti katsojansa nuoren naisen, Adan, 
maailmaan, joka kuvasi omaa elämäänsä 
ja haaveitaan näytelmän kautta. Tämän 
kolme kertaa syyskauden 2008 ohjel-
mistoa ilahduttaneen esityksen käsikir-

Ronja Ryövärintytär: (vas.) Iiro Ristola, Lotta 
Harsi, Ella Provialer ja Emmi Vauhkonen

Näytelmäni: Viivi Tumppila (kuva yllä)
Luulosairas: (vas.) Meri Lento-Hukkinen ja 
Minna Laine (kuva alla)



joitus oli Sanna-Sofia Vuoren käsi-
alaa ja ohjauksesta vastasi Kimmo 
Tähtivirta.  

Teatterikoululaisten omat 
tekstit näyttämöllä

Syksyn pimeintä aikaa piristivät 
näytelmät Elämä – ei palautus-oikeutta 
ja Sateenkaari yöllä, jotka nähtiin non-
stop-esityksinä Vernissan huoneteat-
terissa. Näytelmät olivat teatterikoulu-
laisten omaa käsialaa ja ohjauksesta 
vastasivat Tanja Hautakangas ja Anu 
Myllyniemi. Näytelmät viihdyttivät nuorta 
yleisöä marraskuussa yhteensä kolmen 
esityksen verran.

Ullakon täydeltä joulun tun-
nelmaa

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun ohjel-
mistokauden päätti itsenäisyyspäivänä 
ensi-iltansa saanut joulusirkusesitys 
Himmeli. Näyttämöllä seikkailivat ka-
donnutta himmeliä etsivä Sofia-tyttö 
ja  hänen äitinsä sekä joukko ullakon 
kätköistä henkiin heränneitä jouluko-
risteita.  

Esitys oli teatteri- ja sirkuskoulun op-
pilaiden yhteistyöproduktio, jonka 
ohjauksesta ja dramaturgiasta vasta-
sivat Leena Tiuri ja Carita Välitalo sekä 
sirkusnumeroiden ohjauksesta Annu 
Nietula. 

Tikkurilan Teatteri- ja 
Sirkuskoulun Kevätfestarit 
2.–4.5.2008

Toukokuisella Vernissalla nähtiin jälleen 
monipuolinen kattaus nuorten teatteri- 
ja sirkusoppilaiden produktioita. Kaiken 
kaikkiaan ohjelmistossa oli 13 teatte-
riesitystä, sirkusesitys sekä improtur-
najaiset. 

Festivaalin avasi sirkuskoululaisten 
sirkussikermä, jossa nähtiin sirkuskou-
lulaisten taidonnäytteitä vuoden varrel-
ta.
 
Ohjaajantyön oppilaat olivat valmis-
taneet kohtauksia näytelmistä Avoin 
liitto ja Hyvää yötä äiti. Ryhmien itse 
käsikirjoittamia demoja olivat Sohva, 
Kotirintamat, Sateenkaari yöllä ja Elämä 
– ei palautusoikeutta. Moliérin klassikko 
Luulosairas sai ensi-iltansa kevätfesta-
reilla. Esitys oli ryhmän päättötyö pe-

rusopetustasolta. Lisäksi nähtiin kaksi 
klassikkosatunäytelmää, Hannu ja Kert-
tu sekä Lumikki ja seitsemän kääpiötä, 
joiden tulkinnat eivät olleet niinkään 
perinteisiä. Venäläistä nykydraamaa 
tarjosi syventävän tason oppilaiden esi-
tys Kotiin.

Perinteisesti festareilla miteltiin myös 
vuoden JEES! -ryhmän tittelistä. Impro-
turnajaisten finaalissa yleisön suosikiksi 
nousi teatterikoulun ryhmä Kahvila 
vieden tittelin itselleen.  Voittajajoukku-
eessa kisasivat Tatu Järvinen, Pyry 
Pakkala ja Anniina Veijalainen.  

Anne Frankin unet ja unelmat 
jatkuivat kevätkaudella 

Edelliseltä tuotantokaudelta ohjelmis-
tossa jatkoi koskettava päättötyö Anne 
Frankin Unet. 

Esitys kertoi tarinaa maailman tun-
netuimmaksi tulleen päiväkirjan syn-

tyvaiheista yh-
distäen absurdia 
kerrontaa ja herk-
kää näyttelijän-
työtä. Ohjauksesta 
vastasi Anu Myl-
lyniemi. Näytelmä 
valittiin myös KUU-
LAS -Kansainväli-
seen Lasten Teat-
teritapahtumaan.

Sateenkaari yöllä: (vas.) Anis Voijola, Maija Koskinen ja Elina Kivistö

Joulusirkusesitys Himmeli

Anne Frankin unet: Rosa Räsänen ja Karen 
Soinila



Ensi-illat:

13.1.  Astrid Lindgren:
Ronja Ryövärintytär
Ohjaus: Tanja Hautakangas
11 esitystä 686 katsojaa
Vernissa alasali 
Yhteistyöproduktio Tikkurilan Teatterin 
kanssa (esityskerrat ja katsojamäärä jaetaan teat-
terin  esitystoiminnan kanssa)

3.5. Moliér:
Luulosairas Taso A6-S1
Ohjaus: Anu Puska
5 esitystä 189 katsojaa
Vernissa alasali

11.11. Sanna Sofia Vuori:
Näytelmäni Taso A6
Ohjaus: Kimmo Tähtivirta
3 esitystä 112 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

18.11. Työryhmä:
Sateenkaari yöllä ja Elämä - ei 
palautusoikeutta Taso A5 ja A4
Ohjaus: Anu Myllyniemi ja Tanja 
Hautakangas
3 esitystä 123 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

6.12. Leena Tiuri ja Carita 
Välitalo: Himmeli Sirkuskoulun 
työpajaopinnot 
Ohjaus: Annu Nietula, Leena Tiuri ja 
Carita Välitalo
6 esitystä 252 katsojaa
Vernissa alasali

Muut esitykset:

7.2. Bernard Kops:
Anne Frankin unet Taso 6
Ohjaus: Anu Myllyniemi
5 esitystä 144 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

Festarit ja keikat:
26.4. Sirkuskeikka
1 esitys 185 katsojaa

Esityksiä yhteensä      35
Katsojia yhteensä   1703

15.5. Sirkuskeikka
1 esitys 102 katsojaa
Vantaan kaupungintalo

17.5. Anne Frankin unet
2 esitystä 99 katsojaa
KUULAS -Kansainvälinen Lasten 
Teatteritapahtuma, Kuusankoski

14.12. Kirje joulupukille Taso A4
Ohjaus: Kaisa Koskinen
2 esitystä 120 katsojaa
Ankkalampi, Korso

22.12. Adalmiinan helmi Taso A4

Ohjaus: Tanja Hautakangas
1 esitys 34 katsojaa
Point, Pakkala

Demoesitykset:

26.3. Demo1 Taso A1
Ohjaus: Kaisa Koskinen
1 esitys 41 katsojaa
Lumosali; Korso
8.4. Kohtauspaikka Taso B2
Ohjaus: Anu Puska
3 esitystä 92 katsojaa
Toteemi; Myyrmäkii
15.4. Yhdeksän kohtausta Taso B2

Ohjaus: Anu Puska
1 esitys 38 katsojaa
Vernissa huoneteatteri
23.4. Hannu ja Kerttu Taso B2
Ohjaus: Kaisa Koskinen
2 esitystä 115 katsojaa
Lumosali; Korso
28.4. Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä Taso B2
Ohjaus: Tanja Hautakangas
2 esitys 88 katsojaa
Vernissa huoneteatteri
2.–4.5. Teatteri- ja Sirkus-
koulun kevätfestarit
Demoesityksiä teatteri- ja sirkus-
koulun ryhmiltä 
14 esitystä 590 katsojaa
Vernissan eri tilat
6.5. Sateenkaari yöllä Taso A4
Ohjaus: Anu Myllyniemi
1 esitys 15 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

Demoja yhteensä        32
Katsojia yhteensä   1270

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN ESITYSTOIMINTA VUONNA 2008

6.5. Kotiin Taso S2-3
Ohjaus: Anu Myllyniemi
1 esitys 58 katsojaa
Vernissa huoneteatteri 
6.5. Tanssii riippuvuuksien 
kanssa Taso B1
Ohjaus: Kimmo Tähtivirta
1 esitys 32 katsojaa
Lumosali; Korso
7.5. Elämä - ei palausoikeutta
Taso B2
Ohjaus: Tanja Hautakangas
1 esitys 26 katsojaa
Vernissa huoneteatteri
8.5. Dilledong Taso A2
Ohjaus: Anu Puska
1 esitys 52 katsojaa
Veromäen koulu; Pakkala
12.5. Kotirintamat Taso S1
Ohjaus: Kimmo Tähtivirta
1 esitys 17 katsojaa
Vernissa huoneteatteri
13.5. Runoilijan talo Taso B2
Ohjaus: Anu Puska
1 esitystä 56 katsojaa
Toteemi; Myyrmäkii
14.5. Kohtauksia Taso B1
Ohjaus: Anu Puska
1 esitystä 41 katsojaa
Toteemi; Myyrmäki
20.5. Hyvää yötä äiti ja Avoin 
liitto Taso S2-4
Ohjaus: Kimmo Tähtivirta
1 esitys 9 katsojaa
Vernissa huoneteatteri

Sohva: Saara Mäki-Reinikka ja Onni Mustonen



Tikkurilan Teatteri ry
Tikkurilan Teatteri ry on vuonna 1961 
rekisteröity yksityinen kulttuuriyhdistys, 
joka ylläpitää ammattijohtoista har-
rastajateatteria sekä taiteen perusope-
tusta antavaa teatteri- ja sirkuskoulua.

Rahoitus
Rahoitus koostuu omarahoitusosuudes-
ta ja avustuksista. Avustuksia saadaan 
opetusministeriöltä, joka myöntää 
tuntiperusteista valtionosuutta teat-
teritaiteen perusopetukseen.  Vantaan 
kaupunki tukee  toimintaa antamalla 
tilat ja toiminta-avustusta taiteen pe-
rusopetuksen järjestämiseen. Lisäksi 
teatteri sekä teatteri- ja sirkuskoulu 
saivat kaupungilta kohdeavustuksia 
produktioihin. Opintokeskusten kautta 
saatiin avustuksia yli 15-vuotiaiden 
opintokursseihin.

Omarahoitus koostuu pääsääntöisesti 
lukukausi- ja kurssimaksuista sekä pää-
sylipputuloista.

Päätöksenteko 2008
Hallitus
Varsinaiset jäsenet: Matti Nieminen(pj), 
Annukka Lyra ent. Saari (varapj.), 
Pekka Korhonen, Timo Luotonen, Pau-
liina Penttinen, Teija Ripatti-Holmström 
ja  Kimmo Tähtivirta 

Varajäsenet: Seija Kataja, Janne Niini-
vaara, Iiris Soinila ja Outi Utriainen

Vapaa-ajan lautakunnan edustajat:
Hanna Kuntsi ja Riitta Rantala

Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä 
toimi toiminnanjohtaja Leena Tiuri. Te-
atteri- ja sirkuskoulun asioiden esitteli-
jänä oli rehtori Carita Välitalo.

Taiteellinen toimikunta 
Eeva Vekki, Sanna Vuori, Tuulia Suih-
konen, Janne Niinivaara, Päivi Pulkki-
nen, Karoliina Siira ja Outi Utriainen 

Kirjanpito ja palkanlaskenta
Tilitoimisto Humberg Oy 

Tilintarkastus
Tilintarkastaja Sakari Yli-Rahko, HTM

Jäsenyydet
Tikkurilan Teatteri ry on jäsenenä 
Työväen Näyttämöiden Liitossa (TNL), 
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitos-
sa (ETOL), Helsingin Kauppakamarissa 
ja Suomen Nuorisosirkusliitossa

Hallinto ja henkilöstö
Toiminnanjohtaja Leena Tiuri, 
p. 050-5668646 
leena.tiuri@tikkurilanteatteri.fi

Teatteri- ja Sirkuskoulu
Rehtori Carita Välitalo, 
p. 040-0731276 
carita.valitalo@tikkurilanteatteri.fi

Teatterikoulun pääopettaja
Kimmo Tähtivirta 11.8.2008 asti, Tanja 
Hautakangas, 11.8.-
p. 044-0130078
tanja.hautakangas@tikkurilanteatteri.fi

Puvustaja
Aila Pelkonen, p. 044-0130036

Tiedottaja, tuottaja ja lipunmyynti
Satu Salmi 11.4.2008 asti, Eeva Vekki 
11.4.–25.8.2008, Anu Myllyniemi 
25.8.-
p. 044-0130040
anu.myllyniemi@tikkurilanteatteri.fi

Webmaster
Anu Pöyry
webmaster@tikkurilanteatteri.fi

Tuntiopettajat ja ohjaajat
Aino Eskelinen, Tanja Hautakangas, Kai-
sa Koskinen, Hanna Lekander, Anu Myl-
lyniemi, Janne Niinivaara, Annu Nietula, 
Rosa-Maria Perä, Anu Puska, Tuukka Tii-
honen, Kimmo Tähtivirta, Milja Vojinovic  
ja Carita Välitalo

Musiikki ja valot
Maria Santavuori, Pyry Pakkala, ja Tomi 
Tikka

Puku- ja lavastesuunnittelijat
Hanna Hakkarainen, Iiro Ristola ja Esa 
Valkeajärvi

Julisteet 
Iiro Harra, Samuli Lahtinen ja Iiro Ris-
tola

Työharjoittelijat
Karen Soinila (työelämään tutus-
tumisjakso), kuusi Stadian teatteri-
ilmaisunohjaajaopiskelijaa sekä Tuuli 
Lahti (ompelijaharjoittelija, Helsingin 
palvelualojen oppilaitos)

Yhteistyö
Produktioiden toteutus on tehty 
yhteistyössä Lasten- ja Nuorten Kultturi-
talo Vernissan kanssa

Julkaisupäivä 20.3.2009

TIKKURILAN TEATTERI RY
TEATTERI, TEATTERI- JA SIRKUSKOULU



Takakannen kuva: Vantaa-päivänä 15.5. sirkuskoululaiset esiintyivät kaupungin- 
talolla kaupunginjohtaja Juhani Paajasen järjestämässä tilaisuudessa. Kuvassa 
kaupunginjohtajan kanssa sirkuskoululaiset Mette Linturi ja Lotta Öhmark. 
Kuva: Heidi Hölttä/Vantaan kaupunki, sivistystoimi



Tikkurilantie 36, 01300  VANTAA

www.tikkurilanteatteri.fi


