1. TIKKURILAN TEATTERI RY
1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ
Yhdistyksen päätehtävänä on monipuolisen teatteritaiteen tekeminen ja
esittäminen. Tätä tehtävää toteutetaan Tikkurilan Teatterissa, joka on
ammattijohtoinen harrastajateatteri sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa,
joka on yhdistyksen ylläpitämä taiteen perusopetusta antava taidekoulu.
Harrastajateatterin sekä teatteri- ja sirkuskoulun omat toimintasuunnitelmat
ovat yhdistyksen toimintasuunnitelman jälkeen, luvuissa kaksi ja kolme.

1.2 NYKYINEN TOIMINTA
Yhdistyksen hallitus vastaa Tikkurilan Teatterin ja Tikkurilan Teatteri- ja
Sirkuskoulun toiminnasta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi
varsinaista ja neljä varajäsentä, jotka valitaan vuosittain pidettävässä
vaalikokouksessa. Vähintään yksi hallituksen varsinaisista jäsenistä on
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun opettaja ja yksi oppilaiden vanhempien
edustaja. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

1.3 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET
Hallituksen vuonna 2002 aloittama strategiatyöskentely pyritään mieltämään
osana työtapoja ja – menetelmiä. Toimintavuoden 2008 aikana strategisessa
painopisteessä ovat erityisesti toiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen.
Käytännön toimet painopisteiden kehittymiselle muodostuvat sisäisen ja
ulkoisen viestinnän, kontaktihenkilökäytännön sekä vastuualueiden
selkeyttämisen ympärille.
Toimintavuoden aikana jatketaan ratkaisun etsimistä usean vuoden ajan
vaivanneeseen tilaongelmaan.

1.4 HENKILÖKUNTA
1.4.1. Hallinto
Kokopäivätoiminen toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen hallintoa ja teatterin
ohjelmistonsuunnittelua sekä produktiokohtaisen henkilökunnan resursointia.
Teatteri- ja sirkuskoulun osalta tehtävät järjestetään yhteistyössä koulun
rehtorin kanssa. Osa-aikainen tiedottaja hoitaa sekä teatterin että teatteri- ja
sirkuskoulun tiedotusasioita. Kokopäiväinen rehtori vastaa teatteri- ja
sirkuskoulun opetuksen suunnittelusta ja sisällöstä sekä opettajien
rekrytoinnista. Tuntityöntekijänä hallinnon puolella on webmaster, joka vastaa
nettisivujen päivityksestä ja toimii atk-tukihenkilönä.

Yksityinen tilitoimisto, Humberg Oy, hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja
palkanlaskennan. Tilintarkastajana toimii yhdityksen kokouksen valitsema
laillistettu tilintarkastaja.

1.4.2. Esitystoiminta
Kokopäivätoimisen toimiston- ja puvustonhoitajan työt jakaantuvat teatterin ja
teatteri- ja sirkuskoulun esitystoiminnan hoitamiseen. Lisäksi esitystoiminnan
puolella on tuntityöntekijä, jonka vastuulla on valo- ja äänikaluston huolto ja
kunnossapito. Lisäksi tehtäviin kuuluu valosuunnittelu sekä opastus
valotekniikan ajoista. Työaika jakaantuu teatterin ja teatteri- ja sirkuskoulun
esitystoiminnan kesken.
Produktiokohtaisesti palkataan ohjaajia, tuottajia, teknistä henkilökuntaa sekä
visuaalisuudesta vastaavia henkilöitä.
Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksien mukaan työharjoittelupaikkoja eri alan
opiskelijoille sekä peruskoululaisille.

1.5 TILAT
Yhdistyksen toimistotilat sijaitsevat lasten- ja nuorten monitoimitalo
Vernissassa, jossa työskentelee toiminnanjohtaja, rehtori, toimiston- ja
puvustonhoitaja ja kuukausipalkkainen opettaja. Tiedottaja ja webmaster
hoitavat töitään kotitoimistoissaan. Yhdistyksellä on vuokrattuna Vernissan
piharakennus, jossa toimii teatterin ompelimo ja rekvisiittavarasto.
Päärakennuksen ullakkokerroksessa on lavastuksen ja puvuston säilytystilat.

1.6 TALOUS
1.6.1 Yleistä
Yhdistyksen toiminnan talous tulojen osalta koostuu kurssi- ja
lukukausimaksusta, opetustuntiperusteisesta valtiontuesta, Vantaan
kaupungilta saatavasta toiminta- ja kohdeavustuksista, pääsylipputuloista
sekä valtion kurssiavustuksista. Menopuolella palkkakustannukset ovat suurin
menoerä.
Oma rahoituksen osuus on 54,5 % ja julkisen 45,5 %.
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1.6.2 Tulo- ja menoarvio tiivistelmä vuodelle 2008
TULOT
Oma rahoitus
Kurssi- ja lukukausimaksut
Pääsylipputulot
Jäsenmaksut
Muut mahdolliset tulot
Yhteensä

143.528 €
39.000 €
2.200 €
8.900 €
193.628 €

Julkinen rahoitus
Valtiontuki
Vantaan kaupunki:
• toiminta-avustus
• kohdeavustukset
Valtion kurssiavustukset
Muut mahdolliset avustukset
Yhteensä

50.000 €
17.000 €
22.000 €
7.100 €
161.945 €

TULOT YHTEENSÄ

355.573 €

65.845 €

MENOT
Palkkakustannukset
Välilliset kustannukset
Yhteensä

281.773 €
73.800 €
355.573 €

MENOT YHTEENSÄ

355.573 €
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2. TIKKURILAN TEATTERI
2.1 TEHTÄVÄ
Tikkurilan Teatterin tehtävän ytimessä ovat rinnakkain sekä taiteelliset
pyrkimykset että jäsenten harrastustoiminta. Ohjelmistossa vuorottelevat
ammattimaiset tuotannot ja niihin liittyen jäsenten koulutus sekä jäsenten
omat tuotannot, ns. jäsenproduktiot, jotka tarjoavat jäsenille mahdollisuuden
tehdä omaehtoisia kokeiluja vailla tulospaineita. Teatterin toimintaan kytkeytyy
yhteistyö Teatteri- ja Sirkuskoulun kanssa; mm. kesäteatteriproduktio.

2.2

NYKYINEN TOIMINTA
Tikkurilan Teatteri tuottaa ensi-iltaan neljästä seitsemään esitystä. Ohjelmisto
koostuu ammattiohjaajien sekä jäsenten omista produktioista. Asemansa jo
vakiinnuttanut kesäteatteri kuuluu perinteisesti ohjelmistoon.
Teatteriyhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut noin 100 jäseneen.

2.3 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET
2.3.1 Esitystoiminta
Vuoden esitystoiminta alkaa tammikuussa, jolloin ensi-iltansa saa Ronja
Ryövärintytär. Esitys on yhteistyö Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun kanssa.
Ohjaajana toimii Tanja Hautakangas ja esityspaikkana Vernissan alasali.
Esityksiä on yhteensä 11, joista kaksi on vantaalaisille kouluille suunnattuja
päivänäytöksiä.
Maaliskuussa Vernissan huoneteatterissa ensi-iltaan tulee Equus, jonka
ohjaa Kimmo Tähtivirta. Esityksiä on yhteensä 10.
Vuonna 2007 järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen i´mpro-festivaali, jota
nyt jatketaan. I´mpro2008 -festivaali järjestetään toukokuussa 12.-17.5.2008
Vernissassa. Festivaalia on laajennettu siten, että viikon mittaan järjestetään
improvisaatio-työpajoja vantaalaisille lapsille ja nuorille ja viikonloppuna on
vuorossa yleisölle avoin improvisaatio kilpailu oheisohjelmineen.
Yhteistyökumppaneina ovat Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut, Vantaan
kaupungin nuorisopalvelut, Taidetalo Pessi ja Työväen Näyttämöiden Liitto.

Kesäteatteriin tuotetaan Knut Pitkäjalka. Ohjauksesta vastaa Carita Välitalo.
Esityksiä Kotiseututalo Påkaksen pihapiirissä on 20, joista yksi on
arkipäiväesitys päiväkotiryhmille.
Syyskuussa ensi-iltaan tulee seniori-ryhmä Virtuoosien esitys Sukujuhlat
(työnimi). Ohjaajana Milja Vojinovic ja esityspaikkana Vernissan
huoneteatteri. Esityksiä on yhteensä 12.
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Marraskuussa valmistuu jäsenproduktio Juoksuaika, ohjaajana Tanja
Hautakangas. Esityksiä on yhteensä 4. Esitykset jatkuvat vuonna 2009.

2.3.2 Jäsentoiminta
Jäsentiedote toimitetaan neljä kertaa vuodessa ja postitetaan kaikille
Tikkurilan Teatteri ry:n jäsenille. Lisäksi ohjelmallisia jäseniltoja järjestetään
ainakin kaksi vuodessa. Jäsentiedotteesta ja jäsenilloista vastaa taiteellinen
toimikunta. Taiteelliseen toimikuntaan kuuluu vähintään kuusi jäsentä, jotka
valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa.
Uusia jäseniä voidaan ottaa teatteriin pääsykokeiden kautta, jotka järjestetään
syyskuussa. Pääsykokeiden tarpeellisuudesta päätetään tilanteen mukaan.

2.3.3 Teatterifestivaalit
Pyritään osallistumaan toimintavuoden aikana pidettäviin teatterifestivaaleihin
kuten aikaisempina vuosina (esim. Mikkelin Työväen Näyttämöpäivät).

2.3.4 Koulutus
Erilliskursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan teatterin jäsenille sekä
ulkopuolisille yhdessä teatterikoulun kanssa.

2.3.5 Yhteistyö
Yhteistyöhankkeen suunnittelua jatketaan Vantaan Näyttämön ja Vantaan
Sanataidekoulun kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on yhteisvoimin lisätä
vantaalaisen harrastajateatterin vetovoimaisuutta sekä löytää kunkin toimijan
vahvuudet.
Toiminnanjohtaja toimii Työväen Näyttämöiden liiton hallituksen jäsenenä
sekä varajäsenenä Kustannus Oy Teatteri-lehden hallituksessa että KSL:n
valtuuskunnassa.
Toiminnanjohtaja on myös Työväen Näyttämöpäivien sekä Seinäjoen
Harrastajateatterikesän ohjelmatoimikunnan jäsen.
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3. TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU
3.1 TEHTÄVÄ
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu antaa taiteen perusopetuksesta annetun
lain mukaisesti laajan oppimäärän mukaista opetusta teatteritaiteessa ja
yleisen oppimäärän mukaista opetusta sirkustaiteessa. Opetus tukee
oppilaiden henkilökohtaista kehitystä ja luovan asenteen syntymistä sekä
rohkaisee heitä taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Teatteritaiteen
opetuksessa oppilaita autetaan jäsentämään ympäröivää monikulttuurista
todellisuutta ja tuetaan itseymmärryksen kasvua. Sirkustaiteen opetuksessa
korostetaan oppilaiden omatoimisen harjoittelun merkitystä samalla kun heille
annetaan kuva sirkustaiteen laajasta kentästä ja autetaan löytämään siitä
itselleen omin alueensa.

3.2 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET
Sirkuskoulu jatkaa Orvokkitien koulun tiloissa. Tavoitteena on saada
sirkuskoululle harjoitustila kahdeksi illaksi viikossa, ryhmien lukumäärän
pysyessä 4-5 ryhmänä viikossa.
Teatterikoulun puolella oppilasmäärää ei pyritä erityisesti kasvattamaan,
mikäli talous- ja tilaresursseissa ei tapahdu oleellista muutosta.
Teatteri- ja sirkuskoulun yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaiden vanhempien
kanssa jatketaan vanhempaintoimikunnan kanssa. Lisäksi pyritään
entisestään parantamaan tiedonkulkua ja tiedotusta koulun ja kotien välillä.
Teatteritaiteen opetussuunnitelmassa syventävän tason opetustuntien
jakautumista eri tasoilla arvioidaan uudelleen. Oppitunteja laskettaessa
otetaan huomioon myös kotona tehtävät kirjalliset ym. tehtävät.
Joitakin koulun tuottamia esityksiä pyritään viemään ulos perinteisistä
esiintymistiloista sellaisiin paikkoihin, joissa vantaalaisia lapsia, nuoria ja
aikuisia liikkuu. Tällä tavoin pyritään lisäämään koulun näkyvyyttä ja
tunnettuutta vantaalaisten keskuudessa.
Oppilasfoorumin toimintaa jatketaan ja kehitetään.
Aloitetaan työskentely oppilaitosarvioinnin parissa.
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3.3 TEATTERI- JA SIRKUSTAITEEN PERUSOPETUS
3.3.1 Opintovuosi
Kevätlukukausi
Syyslukukausi

7.1. – 22.5.2008
18.8. – 18.12.2008

Lomat:
Talviloma
Pääsiäisloma
Syysloma

19.2. – 22.2.2008
21.3 – 24.3.2008
Vantaan koulujen mukaisesti

3.3.2 Oppilas- ja tuntimäärät
Kevätlukukaudella Teatteri- ja Sirkuskoulussa on yhteensä 310
oppilaspaikkaa. Ryhmiä on 25. Opetustunteja on viikossa keskimäärin 65.
Syyslukukaudella Teatteri- ja Sirkuskoulussa on yhteensä 350 oppilaspaikkaa.
Ryhmiä on 28. Opetustunteja on viikossa keskimäärin 75.

3.3.3 Teatterikoulun opetusryhmät
Kevätlukukausi 2008
Opetustaso

Ryhmiä

Opetustunnit
viikko/vuosi

Ryhmäkoko

Perusopinnot 1
Perusopinnot 2
Perusopinnot 3
Perusopinnot B1
Perusopinnot B2
Perusopinnot 4
Perusopinnot 5
Perusopinnot 6
Syventävät opinnot 1
Syventävät opinnot 2
Syventävät opinnot 3

1
2
1
2
4
2
2
2
2
2
1

2/64
2/64
2/64
3/96
3/96
3/96
3/120
3/132
3/120
3/120
3/120

10
16/14
16
13/12
16/14/9/8
12/12
14/12
14/10
15/10
14/10
9

Ryhmiä on 21
Oppilaita on 260
Opetustunteja on kevätlukukaudella 1064
Opetustunteja on viikossa keskimäärin 59
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Syyslukukausi 2008
Opetustaso

Ryhmiä

Opetustunnit
viikko/vuosi

Ryhmäkoko

Perusopinnot 1
Perusopinnot 2
Perusopinnot 3
Perusopinnot B1
Perusopinnot B2
Perusopinnot 4
Perusopinnot 5
Perusopinnot 6
Syventävät opinnot 1
Syventävät opinnot 2/3
Syventävät opinnot 3/4

1
1
2
2
2
5
2
2
2
2
2

2/64
2/64
2/64
3/96
3/96
3/96
3/120
3/132
3/120
3/120
3/120

14
14
16/14
14/14
12/12
13/13/12/12/12
12/12
14/12
12/10
12/10
12/10

Ryhmiä on 23
Oppilaita on 288
Opetustunteja on syyslukukaudella 1172
Opetustunteja on viikossa keskimäärin 65

3.3.4 Sirkuskoulun opetusryhmät
Kevätlukukausi 2008
Opetustaso

Ryhmiä

Perusopinnot 1
Perusopinnot 2
Työpaja 6-7

1
2
1

Opetustunnit
viikko/vuosi
2/60
2/60
2/75

Ryhmäkoko
13/12
13
12

Ryhmiä yhteensä 4
Oppilaita yhteensä 50
Opetustunteja on kevätlukukaudella 127,5
Opetustunteja on viikossa keskimäärin 6
Syyslukukausi 2008
Opetustaso

Ryhmiä

Perusopinnot 1
Perusopinnot 2
Perusopinnot 3
Työpaja 8-9

1
2
1
1

Opetustunnit
viikko/vuosi
2/60
2/60
2/60
2/75

Ryhmäkoko
14
12/12
12
12

Ryhmiä yhteensä 5
Oppilaita yhteensä 62
Opetustunteja on kevätlukukaudella 157,5
Opetustunteja on viikossa 10
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3.3.5 Erilliskurssit ja iltapäiväkerhot
Hiihtolomakurssi
Kesäkurssi Teatteri
Kesäkurssi Sirkus
Teatterikerho kevät
Teatterikerho syksy
Kesäleiri(teatteri, sirkus, sanataide)
Syyslomakurssi Teatteri

18.2. – 22.2.2008
2.6. – 12.6.2008
2.6. – 12.6.2008
Vantaalaisessa koulussa
Vantaalaisessa koulussa
elokuussa, 5 päivää
lokakuussa, syyslomapäivinä

3.3.6 Esitykset ja demot
Esitystoiminta on Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toiminnassa
voimakkaimmin ulospäin näkyvä toimintamuoto. Esityksien ja demojen
ajankohdat porrastetaan siten, että julkisia esityksiä ja pienimuotoisempia
esityksiä eli demoja valmistetaan sekä syys- että kevätlukukaudella.
Vanhemmille ja ystäville esitettäviä demoja voidaan tehdä kunkin vuoden
päätteeksi.
Esityksiä pyritään viemään myös normaalien esitys- ja opetustilojen
ulkopuolelle.
Perinteinen Teatteri- ja Sirkuskoulun Kevätfestivaali pidetään
2.- 4.5.2008 Vernissassa.

3.4 OPPILASMAKSUT
Teatterikoulu

kevät 2008

syksy 2008

Perusopinnot 1
Perusopinnot 2
Perusopinnot 3
Perusopinnot B1
Perusopinnot B2
Perusopinnot 4
Perusopinnot 5
Perusopinnot 6
Syventävät opinnot 1-3
Syventävät opinnot 4
Syventävät opinnot 5

345 €/lukuvuosi
345 €/lukuvuosi
345 €/lukuvuosi
498 €/lukuvuosi
498 €/lukuvuosi
498 €/lukuvuosi
528 €/lukuvuosi
543 €/lukuvuosi
528 €/lukuvuosi
558 €/lukuvuosi
620 €/lukuvuosi

345€/lukuvuosi
345 €/lukuvuosi
345 €/lukuvuosi
498 €/lukuvuosi
498 €/lukuvuosi
498 €/lukuvuosi
528 €/lukuvuosi
543 €/lukuvuosi
528 €/lukuvuosi
558 €/lukuvuosi
620 €/lukuvuosi

Sirkuskoulu
Perusopinnot 1-5
Työpajaopinnot 6-9
Työpajaopinnot 10

385€/lukuvuosi
435€/lukuvuosi
543€/lukuvuosi

385€/lukuvuosi
435€/lukuvuosi
543€/lukuvuosi

Tikkurilan Teatteri ry:n hallitus vahvistaa lukukausimaksut huhtikuussa 2008.
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Erilliskurssien hinnat
Hiihtolomakurssi
Kesäkurssi
Iltapäiväkerhot
Kesäleiri
Syyslomakurssi

70 €
110 €
600 € /ryhmä
200 €
40 €

3.5 TILAT
Opetusta järjestetään Vernissassa, Tikkurilan lukiossa, Korson Lumossa,
Taidetalo Toteemissa sekä Veromäen koulussa Kartanonkoskella.
Opetustilojen osalta pyritään siihen, että niitä olisi riittävästi siten, että
ylimääräisten harjoitusten järjestäminen esitystilassa on ensi-iltojen alla
mahdollista.
Toimistotilat sijaitsevat Vernissassa.

3.6 HENKILÖKUNTA
3.6.1 Hallinto
Teatteri- ja Sirkuskoulun hallintoa hoitavat yhdistyksen toiminnanjohtaja ja
rehtori. Lisäksi osa-aikainen tiedottaja sekä webmaster tekee töitä teatteri- ja
sirkuskoulun hallinnossa. Kuukausipalkkaisen teatteri-ilmaisun ohjaajan
työhön kuuluu myös hallintotehtäviä. Teatteri- ja sirkuskoulun kirjanpitoa ja
palkkahallintoa hoitaa yksityinen tilitoimisto Humberg Oy.

3.6.2 Esitystoiminta
Kokopäivätoimisen toimiston- ja puvustonhoitajan työt jakaantuvat teatterin ja
teatteri- ja sirkuskoulun esitystoiminnan hoitamiseen. Samoin tuntityöntekijänä
toimiva tekniikasta vastaava henkilö tekee töitä teatteri- ja sirkuskoulun
esitystoiminnan puolella.
Muuta teknistä ja taiteellista henkilökunta palkataan mahdollisuuksien mukaan
produktiokohtaisesti.

3.6.3 Opettajat
Teatterikoulussa opetusta antavat rehtorin lisäksi yksi kuukausipalkkainen
teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä viisi tuntipalkkaista teatteri-ilmaisun ohjaajaa,
joista kolme on päätoimista (vähintään 12 tuntia opetusta viikossa).
Sirkuskoulussa on yksi tuntiopettaja.
Erilliskurssien ja produktioiden ohjaajina voidaan käyttää koulun omien
ohjaajien rinnalla myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
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3.6.4 Koulutus
Koulun opettajat ja muu henkilökunta osallistuvat vuoden aikana erilaisiin
koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin tarpeen sekä resurssien mukaan.

3.7

YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhteistyötä Vantaalla toimivien taiteen perusopetusta antavien yksiköiden
kanssa lisätään.
Yhteistyötä Tikkurilan Teatterin kanssa jatketaan yhteisten kurssien sekä
produktion puitteissa.
Yhteistyötä vantaalaisten koulujen kanssa jatketaan mm iltapäiväkerhoja
järjestämällä. Tiedottamista vantaalaisiin kouluihin ja koulujen
vanhempainyhdistyksiin lisätään.
Yhteyksiä pääkaupunkiseudulla toimiviin ammattiteattereihin kehitetään siten,
että oppilaille voidaan tarjota mahdollisuus sekä edullisiin teatterikäynteihin
että tilaisuuksia tutustua erilaisiin teatterissa toimiviin ammattiryhmiin.
Osallistutaan Vantaan Kulttuuritoimen kokoon kutsumaan
Lastenkulttuurityöryhmään LAKUun, johon kuuluu vantaalaisia lasten- ja
nuortenkulttuurin parissa toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä.
Keväällä 2008 tehdään yhteistyöprojekti Helsingin Ammattikorkeakoulu
Stadian kanssa tarjoamalla heidän kuudelle opiskelijalleen harjoittelupaikka
kuukaudeksi.
Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu kuuluu Esittävien taiteiden oppilaitosten
liittoon (ETOL), jonka puheenjohtajana toimii rehtori ja varapuheenjohtajana
toiminnanjohtaja. Koulu kuuluu myös Suomen Nuorisosirkusliittoon.
Teatteri- ja Sirkuskoulun rehtori toimii NAR:in (Nordisk Amatörteater Rådet)
hallituksessa ja Suomen AITA/IATA -keskuksen hallituksen puheenjohtajana.
Rehtori toimii myös TPO - työryhmässä, joka on taiteenperusopetusta
järjestävien koulujen liittojen työryhmä.
Kansainväliseen toimintaan suhtaudutaan avoimesti ja resurssien mukaan.
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