
TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS 

Teatteritaiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, tasolta 
toiselle etenevää opetusta. Ilmaisukoulu Tuike antaa yleisen oppimäärän mukaista teatteritaiteen 
perusopetusta. Opetuspisteitä on ympäri Helsinkiä 

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle 
kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on 
myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita 
ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille 
uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. 
Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. 

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas 
tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. 

Ilmaisukoulu Tuikkeen teatteriopetus noudattaa taiteen perusopetuksesta annettua lakia, jossa 
määritellään mm. opettajien kelpoisuusvaatimukset. Ilmaisukoulu Tuikkeen opetussuunnitelma 
pohjautuu opetushallituksen vahvistamaan yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa 
teatteritaiteessa. Omassa opetussuunnitelmassamme on otettu huomioon Ilmaisukoulu Tuikkeen 
painotus mm. fyysiseen- ja visuaaliseen teatteriin. Lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen on 
myönnetty kesällä 2018. 

OPETUKSEN LAAJUUS 

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja se 
muodostuu perusopinnoista (300 tuntia) sekä teemaopinnoista (200 tuntia), yhteensä 5-6 
perusopintokurssia ja 5 syventävää opintokokonaisuutta. Opintojen laajuuden laskennallisena 
perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Ilmaisukoulu Tuike pyrkii turvaamaan 
opintonsa aloittaville oppilaille mahdollisuuden koko oppimäärän suorittamiseen. 

Ilmaisukoulu Tuikkeen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua 
tästä: Tuike_OPS 2021. 

 

KENELLE? 

Taiteen perusopetus 9-18-vuotiaille 

TPO:n piirissä ovat kaikki 9-18-vuotiaat. Valittavana on kaksi vaihtoehtoista polkua: 

1.  A-polku aloitetaan 9-11-vuotiaana. Jos sinulla ei ole aikaisempia opintoja teatteritaiteen 
perusopetuksesta niin valitse A1-ryhmä. Yhden vuoden harrastaneet valitsevat A2-ryhmän jne. 

2. Jos aloitat teatteritaiteen perusopetuksen 12-14-vuotiaana, niin valitse B1-ryhmä. 12-15-vuotias, 
joka on suorittanut B1 tason valitsee siis B2 kurssin jne.Voimme kuitenkin aina räätälöidä 
yksilöllisen opetussuunnitelman, joten ole yhteydessä jos tarvitset apua ryhmän valinnassa! Laita 
sähköpostia Ilmaisukoulun rehtorille: ilmaisukoulu(@)teatterituike.fi. 

http://www.ilmaisukoulutuike.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tuike_OPS-2021.pdf


A-polku. Aloitusikä 9-11-vuotta   

Taso Ikäryhmä Oppituntia/vuosi 

A1 Yhteiset opinnot: Leikki ja 
tarina 

9-11-vuotta 64 

A2 Yhteiset opinnot: Esiintyjyys 
ja katsojuus 

10-12-vuotta 64 

A3 Yhteiset opinnot: Erilaiset 
tehtävän kuvat teatterissa 

11-13-vuotta 86 

A4 Yhteiset opinnot: Esityksen 
rakentaminen 

12-14-vuotta 86 

A5 Teemaopinnot: Teatterin eri 
tyylilajit 

13-15-vuotta 100 

A6 Teemaopinnot: Oma 
taiteellinen prosessi 
produktiossa 

14-16-vuotta 100 

YHTEENSÄ  500 

 

B-polku. Aloitusikä 12-16-vuotta   

Taso Ikäryhmä Oppituntia/vuosi 

B1 Yhteiset opinnot: Esiintyjyys 
ja katsojuus 

12-14-vuotta 100 

B2 Yhteiset opinnot: Erilaiset 
tehtävänkuvat teatterissa 

13-15-vuotta 100 

B3 Yhteiset opinnot: Esityksen 
rakentaminen 

14-16-vuotta 100 

B4 Yhteiset opinnot: Teatterin eri 
tyylilajit 

15-18-vuotta 100 

B5 Teemaopinnot: Oma 
taiteellinen prosessi 
produktiossa 

16-19-vuotta 100 

YHTEENSÄ  500 

Opetus 5-8-vuotiaille 
5-8-vuotiaat voivat osallistua varhaiskasvatuksen- ja valmentavan opetuksen kursseille ennen kuin 
siirtyvät taiteen perusopetukseen. 

Kurssit aikuisille 
Aikuisten kurssit eivät ole osa taiteen perusopetusta, vaan ryhmät on jaettu kokemustason 
mukaan. Jos olet aloittelija tai kaipaat päivitystä taitoihin niin valitse alkeistason ryhmä. 
Alkeiskurssin käyneet tai muualla teatterikokemusta hankkineet valitsevat jatkokurssin. Jo 
pidempään teatteria harrastaneet voivat osallistua edistyneiden ryhmiin. 

Aikuiset voivat halutessaan myös suorittaa taiteen perusopetuksen. Ota tällöin yhteyttä 
Ilmaisukoulun rehtoriin Riikka Hervaan: ilmaisukoulu(@)teatterituike.fi ja sinulle räätälöidään 
yksilöllinen opetussuunnitelma. 

Lukuvuoden aikana järjestetään myös useita lyhytkursseja aikuisille. 



MISSÄ? 

Opetusta järjestetään seuraavissa toimipisteissä (linkistä karttasovellukseen): 

• Tapanilassa Teatteri Tuikkeella 
• Pasilan nuorisotalolla 
• Puistolan peruskoulussa 
• Käpylässä Karjalatalolla 
• Koskelan nuorisotalolla 
• Laajasalossa nuorten ympäristötilalla 
• Jakomäen nuorisotalolla 

 

Laki taiteen perusopetuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633 

Opetushallituksen vuonna 2017 päättämä opetussuunnitelma: 
https://www.oph.fi/download/186919_Taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuu
nnitelman_perusteet_2017.pdf 

 

 

https://goo.gl/maps/SEbhs7ZviXuN5CnM7
https://goo.gl/maps/SEbhs7ZviXuN5CnM7
https://goo.gl/maps/cAYsp6BqAaVooHzm9
https://goo.gl/maps/rf7h35ETm39xDD4P7
https://goo.gl/maps/9unvwJGLCuLDHhat8
https://goo.gl/maps/JarFNrSbFrLKirYS8
https://www.google.com/maps/place/Nuorten+ymp%C3%A4rist%C3%B6tila/@60.1794255,25.0511887,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sLaajasalon+nuorisotalo!3m5!1s0x46920f5170dd16ef:0x64719b26c7709263!8m2!3d60.1799625!4d25.0519816!15sChZMYWFqYXNhbG9uIG51b3Jpc290YWxvWhgiFmxhYWphc2Fsb24gbnVvcmlzb3RhbG-SAQx5b3V0aF9jZW50ZXI
https://www.google.com/maps/place/Jakom%C3%A4en+nuorisotalo/@60.2604089,25.0761252,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920621c9dd5bc1:0xd8ee0bc222aa5bc4!8m2!3d60.2604063!4d25.0783139
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633
https://www.oph.fi/download/186919_Taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf
https://www.oph.fi/download/186919_Taiteen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf

