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OPPIMISKÄSITYS

Valkeakosken teatteriopistossa oppilas asettaa tavoitteita ja kehittää omaa
toimintaansa vuorovaikutteisesti ja kokonaisvaltaisesti rohkaisevan ja kannustavan
ohjauksen ja palautteen turvin. Tämä oppiminen on osa yksilön ihmisenä kasvua ja
yhteisön hyvän elämän rakentamista.
Teatteritaiteen kautta ihminen hahmottaa ja jäsentää omaa maailmasuhdettaan.
Vuorovaikutustilanteet toimivat jatkuvana peilinä omalle kasvulle ja sitä kautta
teatteritaitojen kehittymiselle. Erilaiset yksilö-, pari- ja ryhmätyöt auttavat oppijaa
havainnoimaan suhdettaan toisiin ja lisäävät hänen itsetuntemustaan. Tämän
kehitysprosessin tukemiseksi on tärkeää, että oppimistilanteita puretaan ja niissä
syntyvää kokemustietoa jaetaan ja heijastellaan paitsi muiden ryhmäläisten
kokemuksiin niin myös opettajan kautta välittyvään laajempaan teatteritietouteen
OPETUS

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on vahvistaa
oppilaiden aktiivista toimijuutta ja teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa tuetaan
oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus
kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän
jäsenenä. Teatteritaidetta voi opiskella eri lähtökohtien, tekemisen tapojen ja
näkökulmien kautta, esimerkiksi esiintymisen, näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen,
esitysdramaturgian, ohjaajan taiteen ja visualisoinnin kautta. Opetuksessa tuetaan
oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota opiskella ryhmässä toimien. Teatteritaiteen
opiskelun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kulttuurista osaamista kehittämällä heidän
taitojaan ja tietojaan. Oppilasta ohjataan sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.
OPETUSSUUNNITELMA

Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla ja asetuksella. Vuonna 2017 annettujen
valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on teatteritaiteen
opetukselle Valkeakoskella laadittu kuntakohtainen teatteritaiteen yleisen
oppimäärän opetussuunnitelma. Opetusta tarjotaan 6-18-vuotiaille lapsille ja nuorille
teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän perusteiden mukaan.
Teatteritaiteen perusopetuksen rehtorina toimii Valkeakoski-opiston rehtori ja sen
toiminnasta vastaa vastuuopettaja. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy
Valkeakosken koulutus- ja hyvinvointilautakunta.

MITEN OPINNOT ETENEVÄT?

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on teatteritaiteen
perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa
hankittujen taitojen laajentaminen. Teemaopinnoissa voidaan tarjota vaihtoehtoisia
kokonaisuuksia.
Teatteriopistossa on mahdollista opiskella varhaisiän teatterikasvatuksen ryhmässä
sekä suorittaa teatteritaiteen yhteiset opinnot ja teemaopinnot.
Varhaisiän opintojen opiskeluaika vaihtelee 1-3 vuotta. Ryhmässä opiskelu ei ole
pakollista eikä sitä lueta hyväksi todistuksen saamiseksi teatteritaiteen yleisen
oppimäärän suorittamisesta.
Teatteritaiteen yhteisten opintojen opiskeluaika on keskimäärin 4 vuotta.
Teemaopintojen opiskeluaika on keskimäärin 2 vuotta. Opiskeluaika yhteensä voi
vaihdella riippuen siitä, missä vaiheessa opiskelija aloittaa opinnot. Esim. Jos oppilas
aloittaa opinnot teemaopintojen vaiheessa, voi hän suorittaa yleisen oppimäärän
kaikki opinnot lyhyemmässä ajassa suorittamalla yhteisiä opintoja vastaavia sisältöjä
ja valinnaisia teemaopintoja.
Lisäaikaa opintojen suorittamiseen voidaan myöntää sairauden, tai muun perustellun
syyn vuoksi, kuten esim. jos oppilas ei välittömästi koulunsa päätettyään jatka
opintojaan ja haluaa jatkaa teatteritaiteen opintojaan välivuotensa ajan.
Opintoviikkoja on lukuvuodessa 30. Syyslukukaudella on 15 ja kevätlukukaudella 15
opintoviikkoa.
Teatteriopiston kevätlukukausi päättyy koulun yhteiseen kevättapahtumaan.
Teemaopintoja ja niiden harjoitusjaksoja voi sijoittua myös lukukausien ulkopuolelle.
Valkeakosken kaupunginteatterissa esitettävä taiteen perusopetuksen
yhteistyöproduktio päiväkotien lapsille ja perusopetuksen kuutosluokkalaisille
suunnattu näytelmä sisältyvät koulun opetussuunnitelmassa teemaopintojen
valinnaiseen osuuteen.
Varhaisiän opintojen, yhteisten opintojen ja teemaopintojen oppilailla on kiinteä
viikkotuntimäärä. Teemaopintojen opetusta voidaan toteuttaa myös
kurssimuotoisena.
Ryhmät tekevät tutustumiskäyntejä, opinto- ja teatteriretkiä sopimuksen mukaan.
Ikäryhmät ovat ohjeellisia ja niissä voidaan joustaa. Huomioidaan ryhmän kehitys,
kypsyys ja toimintamahdollisuudet
Uusia aloittavia ryhmiä perustetaan koulun vuosittain budjetissa päätettävien
tuntiresurssien antamien mahdollisuuksien mukaan.

LUKUKAUSIMAKSUT
Taiteen perusopetuksen lukukausimaksuista päättää hyvinvointi- ja koulutus lautakunta. Eri
taiteen perusopetuksen yksiköiden lukukausimaksujen hinnat löytyvät opiston nettisivuilta. Maksu
laskutetaan syyskauden alkupuolella. Lasku tulee kotiin postitse. Valkeakosken kaupungin
taloustoimi hoitaa laskutuksen kontrolloinnin. Sisarusalennus myönnetään opistossa opiskeleville
sisaruksille.
Lukuvuosimaksut ovat:
160 € (varhaisiän teatterikasvatus)
180 € (yhteiset opinnot)
210 € (teemaopinnot)
Sisaralennukset:
1. lapsi 110 €
2. lapsi 80 €
3. lapsi jne. 80 €
Muille paikkakunnille suuntautuvista, vapaaehtoisista opintoretkistä peritään erillinen
osallistumismaksu.
OPISKELIJAKORTTI
Valkeakosken kaupunginteatterin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kaikki koulun oppilaat voivat
säännöllisiksi oppilaiksi tultuaan (kolmannen osallistumiskerran jälkeen) saada TOP - kortin, jolla
he ovat oikeutettuja katsomaan teatterin esityksiä ilmaiseksi. Kortti tulee esittää teatterin kassalla
teatterin merkintöjä
varten.
STIPENDIRAHASTO
Taiteen perusopetuksen kouluilla on stipendirahasto Valkeakosken Osuuspankissa. Tätä tiliä
kartutetaan
mm. kevätesityksillä. Kevätjuhlassa oppilaille jaetaan pieniä stipendejä mahdollisuuksien mukaan.
YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA
Opettajat pitävät yhteyttä koteihin tarpeen mukaan. Palautteen saaminen vanhemmilta on
tärkeää. Tuntien päätteeksi voi jäädä hetkeksi juttelemaan, mutta pidemmän keskustelutuokion
rauhoittamiseksi kannattaa sopia opettajan kanssa tapaamisaika. Opettajalle voi aina myös
soittaa. Yhteystiedot löytyvät tästä tiedotteesta.
TIEDOTTAMINEN
Posti koteihin jaetaan pääasiallisesti oppilaille sähköisesti tai kotiin vietäväksi (kustannussyistä) ja
jotta se myös löytäisi perille, koulu toivoo vanhempien silloin tällöin kurkistavan etenkin
pienempien oppilaiden reppuihin.
TILAT
Koulu toimii Valkeakosken kaupunginteatterilla Verstas-näyttämöllä ja Pälkäneellä Pälkäneen
yhteiskoulun auditoriossa.

LASTEN TUONTI JA HAKU
Vastuu oppilaista on oppilaitoksella vasta, kun heidät on tuotu / he ovat tulleet opetustiloihin niin,
että opettaja on heidät nähnyt. Esimerkiksi ulkona ja opetustilan aulassa oppilaat liikkuvat vielä
omalla vastuullaan.
Lapsiaan kuljettavien vanhempien on varmistettava, että opettaja on paikalla, ennen kuin he
jättävät lapsensa oven taakse. Varhaisiän teatterikasvatuksen pienimpiä oppilaita ei lasketa
kotimatkalle ennen kuin hakija on tullut. Poikkeuksista on aina neuvoteltava opettajan kanssa.
VAKUUTUS
Valkeakoski-opiston opiskelijat on vakuutettu tapaturmien varalta.
YHTEYSTIEDOT
Vastuuopettaja:
Annina Ärölä
TeM, näyttelijä FIA,
Suunnittelijaopettaja
Puh. 040 3357016
annina.arola@valkeakoski.fi
Juho Joki
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Puh.040 5102003
juho.joki@edu.valkeakoski.fi
Veil-Pekka Ristaniemi
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Puh. 050 3541521
vellukoho@edu.valkeakoski.fi
Noora Virtanen
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Puh. 040 7045982
noora.virtanen@edu.valkeakoski.fi
Marko Itkonen
Puh.040 5946480
marko.itkonen@edu.valkeakoski.fi
Henna Valkeamäki
Puh. 045 6398038
henna.valkeamaki@edu.valkeakoski.fi
Valkeakoski-opiston rehtori
Reeta Tenhola
puh. 040 335 7017
reeta.tenhola@valkeakoski.fi

