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REHTORIN TERVEHDYS 

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Taidekoulu Estradilla! Tänä lukuvuonna Taidekoulu 

Estradilla on luvassa juhlahumua, sillä teini-iän saavuttava taidekoulu täyttää 15-vuotta vuonna 

2020. Juhlavuosi näkyy ja kuuluu kevätlukukaudella monin tavoin ja vuoden 2020 aikana varmasti 

kaikki oppilaat pääsevät osallisiksi juhlahumusta! 

Viime lukuvuonna käynnistynyt monitaideviikko toteutetaan tänä vuonna syyslukukauden 

pääteeksi viikolla 51. Luvassa on jälleen mukavia erikoiskursseja ja hauskoja kokeiluja eri 

taiteenlajien parissa.   

Viime vuonna toimintansa käynnistänyt oppilastoimikunta jatkaa toimintaansa. 

Oppilastoimikunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia 

sekä toimia väylänä, jonka kautta oppilaat voivat tuoda esille omia ideoita ja ajatuksiaan sekä 

kehittämisehdotuksiaan. Toiminnan käynnistymisestä tulee tarkemmin tietoa syyskuun aikana. 

Ala-aulassa olevalle oppilaiden aloiteseinälle toivotaan myös uusia ideoita ja ehdotuksia! 

Hyvää lukuvuotta ja ikimuistoisia hetkiä taiteen parissa! 

Ulla Särkinen 

rehtori 
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TAIDEKOULU ESTRADI 

Taidekoulu Estradi tarjoaa laaja-alaista taiteen perusopetusta eri ikäryhmille sirkustaiteessa, 

teatteritaiteessa ja rytmimusiikissa. Tarjoamme oppilaillemme mahdollisuuden opiskella taidetta 

pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Oppilaitoksen 

ylläpitäjänä toimii Etelä-Karjalan Estradi ry. Vuonna 2005 perustettu Taidekoulu Estradi on elävä ja 

orgaaninen taideoppilaitos ja kulttuurivaikuttaja, joka toimii koko maakunnan alueella. Olemme 

uutta luova, elämäniloinen ja energinen yhteisö, joka toimii eettisten periaatteiden mukaisesti.   

 

TAIDEKOULU ESTRADIN ARVOT 

Taidekoulu Estradin toiminnan arvoperusta rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, 

yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle.  

YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS 

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Taidekoulu Estradin 

myötäelämisen ilmapiirissä iloitaan omasta ja toisten tekemisestä sekä onnistumisista.  

YHDESSÄ KASVAMINEN 

Taidekoulu Estradilla opitaan pohtimaan ja ajattelemaan uusilla tavoilla ja saadaan rohkeutta 

kokeilla omia ideoita. Kehitämme ryhmätyöskentelyn ja toiseen luottamisen taitoja niin, että 

uskallamme kokeilla, onnistua ja epäonnistua.  

TAIDE 

Taiteen tekemisen kautta syntyy henkilökohtainen taidesuhde sekä kyky ja rohkeus käyttää omia 

taitojaan. Muista taiteenlajeista oppiminen ja niiden ymmärtäminen kehittyy Taidekoulu Estradin 

monitaiteisessa ympäristössä. 

 

TAITEEN PERUSOPETUS, TAIDEKASVATUS JA AIKUISTEN OPETUS 

Taidekoulu Estradilla voi opiskella taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää musiikin, sirkuksen ja 

teatterin opinnoissa. Taidekoulu Estradin opinnot tarjoavat väylän elinikäiseen oppimiseen ja 

harrastamiseen, mutta antaa samalla myös valmiudet hakeutua kunkin taiteenalan ammatilliseen  
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tai korkea-asteen koulutukseen. Opinnot muodostuvat perusopinnoista (800 opetustuntia) ja 

syventävistä opinnoista (500 opetustuntia). Opetussuunnitelma on luettavissa sivulla 

www.taidekouluestradi.fi. 

Taiteen perusopetuksen lisäksi Taidekoulu Estradi tarjoaa sirkuksen, teatterin ja rytmimusiikin 

varhaisiän opetusta, soveltavan ja sosiaalisen taiteen ryhmiä sekä työpajoja ja kerhotoimintaa 

kouluille ja päiväkodeille.  

Kaikilla taiteenaloilla tarjotaan myös aikuisten opetusta. Keskeinen osa Taidekoulu Estradin 

esittävien taiteiden opetusta on eri taiteenalojen omat sekä monitaiteiset konsertit, näytökset, 

esitykset ja tapahtumat, joita toteutamme vuosittain.  

 

ESTRADI – ETAPPI TYÖELÄMÄÄN – TYÖLLISYYSPOLIITTINEN HANKE 

Estradilta – etappi työelämään -työllisyyspoliittisessa hankkeessa työskentelee vuosittain n. 13 

henkilöä. Työntekijät huolehtivat mm. koulumme siivouksesta, esitysten tekniikasta, 

puvustuksesta ja lavastuksesta ja näin mahdollistavat monia koulun toiminnalle tärkeitä asioita. 

Hankkeen projektipäällikkönä ja teknisten avustajien esimiehenä toimii Timo Surakka.  
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LUKUVUODEN 2019-2020 TYÖ- JA LOMA-AJAT 

SYYSLUKUKAUSI 2019 

Syyslukukaudella opetusta on 16 viikkoa. 

Lukujärjestyksen mukaiset opetukset käynnistyvät ma 26.8.2019 

Lomat, arkipyhät ja poikkeukset, jolloin ei ole lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja: 

Syysloma ma-su 21.-27.10.2019 

Itsenäisyyspäivä pe 6.12.2019 

Joululoma la 21.12.2019 – ma 6.1.2020 

KEVÄTLUKUKAUSI 2020 

Kevätlukukaudella opetusta on 18 viikkoa. 

Lukujärjestyksen mukaiset opetukset käynnistyvät ti 7.1.2020 

Lomat, arkipyhät ja poikkeukset, jolloin ei ole lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja: 

Hiihtoloma ma-su 24.2.- 1.3.2020 

Pääsiäinen pe-ma 10.4.-13.4.2020 

Vappu pe 1.5.2020 

Helatorstai to 21.5.2020 

Lukukausi päättyy 31.5.2020 (oppitunnit päättyvät monilla ryhmistä jo aikaisemmin) 

 

Poikkeuksista yllämainittuihin päiviin ryhmien opettajat ilmoittavat tarkemmin suoraan 

oppilaille tai huoltajille. Poikkeuksia aiheutuu mm. esityksistä ja esitysharjoituksista. 
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OPPILASPAIKAT JA LUKUKAUSIMAKSUT 

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu maksamaan lukuvuoden koko lukukausimaksun. 

Lukukausimaksu laskutetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudesta. Lukukausimaksun maksaminen 

eräpäivään mennessä vahvistaa oppilaspaikan Taidekoulu Estradilla ja oikeuttaa oppitunneille 

osallistumiseen. 

Maksut lähetetään sähköpostitse. Lähettäjänä on Eepos-postitus ja lasku lähetetään osoitteesta 

laskutus@eepos.fi.   

Myöhästyneistä maksuista lähetetään maksumuistutus viikko eräpäivän jälkeen. Mikäli 

maksumuistutusta ei makseta laskussa olevan eräpäivän mukaisesti, siirtyy lasku perintään Ropo 

Capital Oy:lle. 

Uusilta oppilailta peritään kirjautumismaksuna 50 €, mikäli hän jää pois kahden harjoituskerran 

jälkeen. Peruuttamattomasta uudesta oppilaspaikasta laskutetaan 50 €. 

Lappeenrannan kaupunki tukee lappeenrantalaisten oppilaiden opiskelua. Ulkopaikkakuntalaisten 

taiteen perusopetuksen lukukausimaksuihin lisätään 40 €/ lukukausi, mikä on pieni osa verrattuna 

Lappeenrannan kaupungin taiteen perusopetuksen tukeen Taidekoulu Estradille. Ne 

ulkopaikkakuntalaiset oppilaat, joiden kotikunnat ovat tehneet päätöksen maksaa tämän 

kuntaosuuden, maksavat normaalin lukukausimaksun.  

Maksuhuojennukset 

Sisar- ja perhealennus on 20 €/ lukukausi ja se annetaan saman perheen toiselta, kolmannelta, 

neljänneltä jne. perheenjäseneltä.  

Taiteen perusopetuksen monitaiteilija-alennus on -50 % edullisemmasta lukukausimaksusta 

useammalla linjalla opiskelevalle. Hinnan puolitus ei koske lyhytkursseja eikä aikuisopiskelijoita.  

Yhdellä oppilaalla otetaan huomioon mahdollisista useammista alennuksista vain suurin.  

Maksujärjestelyt 

Lukukausimaksu on mahdollista maksaa useammassa erässä erikseen sovitun maksuohjelman 

mukaisesti. Maksujärjestelyn sopimiseksi ota yhteyttä Taidekoulu Estradin toimistoon puhelimitse 

p. 044 761 5502 tai sähköpostilla taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi. 

 

mailto:taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi
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Oppilaspaikan peruuttaminen 

Oppilaspaikan peruuttamisesta kesken lukukauden on aina tehtävä lopettamisilmoitus kirjallisesti 

sähköpostilla osoitteeseen taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi. Opintojen lopettaminen 

syyslukukauden päättyessä täytyy tehdä kirjallisella ilmoituksella 15.12. mennessä osoitteeseen 

taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi 

Uusi oppilas voi tutustua opetukseen kahden oppitunnin verran ja tehdä sen jälkeen päätöksen 

jatkamisesta. Käydyistä kahdesta tunnista veloitetaan 50 €:n kirjausmaksu. Mikäli oppilas ei tee 

lopettamisilmoitusta ennen laskun eräpäivää, sitoutuu hän maksamaan koko lukukausimaksun. 

Vapaaoppilaspaikat 

Vapaaoppilaspaikkoja on viisi/lukuvuosi ja ne on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja nuorille. Mikäli 

hakemuksia tulee paljon, voi hallitus vapaaoppilaspaikkojen sijaan myöntää maksuhuojennusta  

-50% lukukausimaksusta enintään kymmenelle oppilaalle.  Vapaaoppilaspaikka/ maksuhuojennus 

myönnetään taloudellisin perustein siten, että ensisijaisessa asemassa ovat kaikkein heikoimmassa 

taloudellisessa tilanteessa olevat hakijat.  

Vapaaoppilaspaikkaa tai maksuhuojennusta anotaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan Taidekoulu 

Estradin nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Hakemus liitteineen toimitetaan rehtorille elokuun 

loppuun mennessä.  

Lisäksi kannattaa seurata Lappeenrannan kaupungin avustusmahdollisuuksia (Lappeenrannan 

kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustus vähävaraisille lapsiperheille) sekä 

Pelastakaa Lapset ry:n avustuksia vähävaraisten perheiden lapsille. 

 

Lukukausimaksut 2019-2020 

SIRKUSLINJA 

 
Harjoituskerrat     Kurssimaksu  
45 min. x 8  Vauva- ja taaperosirkus (lapsi + aikuinen) 100 €   
45 min. x 14  Perhesirkus 1. lapsi (lapsi + aikuinen)  125 €   
45 min. x 14  Perhesirkus 2. lapsi (lapsi + aikuinen)  85 €   
 
Oppit./vko      Lukukausimaksu 
1,33  Varhaisiän opinnot = temppusirkus  175 €   
2  Perusopinnot Vehkataipale  175 €   
2  Perus-/Syventävät opinnot  205 €   
4  Perus-/Syventävät opinnot  250 €   
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6   Perus-/Syventävät opinnot  290 €   
8  (tai ->)  Syventävät opinnot   330 €   
2  Aikuisten sirkusryhmä   210 €   
  
1 oppitunti = 45 min  
 
 
TEATTERILINJA 

 

Oppit./vko      Lukukausimaksu 
1,33  Valmentavat opinnot   175 €   
2  Perusopinnot   205 €   
3  Perusopinnot   225 €   
4  Perusopinnot   250 €   
5  Perus / syventävät   270 €   
6   Syventävät    290 € 
2  Aikuiset    210 €   
  
1 oppitunti = 45 min  
 
 
BÄNDILINJA 
     
Oppit./vko      Lukukausimaksu  
       
1 * 30/45 min Laulu tai soitin, perus/syventävät (pienryhmä) 365,00 € 

Lukukausimaksu sisältää soittotunnin lisäksi  
pop/jazz -teorian opetuksen ja bändiopetuksen.  

1 * 45 min       Bändiaapiset   265,00 € 
1 * 60 min Yhtyesoitto ilman insrumenttiopetusta 265,00 €  

(Poppislaulu, rumpuryhmä, puhallinryhmä, bändi) 
1 * 30/45 min Lisäsoitin    120 € 
1 * 30 min  Yksittäiset laulu-/soittotunnit  36,00€/kerta  
 
 

- Bändilinjan syys- ja kevätlukukausimaksut voi maksaa kahdessa erässä. 
- Bändilinjan opetusryhmät ovat muita linjoja huomattavasti pienemmät (1-4 oppilasta), 

joten maksut ovat tästä johtuen myös muita linjoja suuremmat. 
- Bändinlinjan lisäsoittimen lukukausimaksua korotetaan tulevina vuosina porrastetusti: 

lukukausimaksu tulee olemaan lukuvuonna 2019-2020 120 € ja lukuvuonna 2020-2021 
182,50 € 
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KOULUN SÄÄNNÖT JA YLEISET ASIAT 

YHTEYSTIEDOT JA OPINTOJEN LOPETTAMINEN 

- Oppilastietojen hallinnointi tapahtuu Eepos-järjestelmän kautta. Jokainen oppilas saa 

järjestelmään omat tunnukset, joilla voitte päivittää yhteystietonne ajan tasalle osoitteessa 

estradi.eepos.fi. On tärkeää, että oppilaan ja huoltajien yhteystiedot ovat ajan tasalla ja 

muistatte lukea sähköpostejanne: lähetämme laskut, tiedotteet ja arviointipyynnöt 

sähköpostitse.  

- Opintojen jatkamisilmoitus tehdään Eepoksessa kevätlukukauden lopussa. 

Jatkamisilmoittautumisista tiedotetaan oppilaille tarkemmin kevätlukukaudella. 

- Kevätlukukauden lopussa tehtävä opintojen lopettamisilmoitus tehdään kirjallisesti 

Eepoksessa. Jos lopettaminen tapahtuu kesken lukuvuoden, tehdään se kirjallisesti 

sähköpostilla osoitteeseen taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi  

MUUTOKSET TUNNEISSA JA POISSAOLOT 

- Taidekoululla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Mikäli ryhmään ei ilmoittaudu 

tarpeeksi oppilaita, on koululla oikeus peruuttaa tunti. Tällöin vain pidetyt tunnit 

laskutetaan tai oppilaille järjestetään korvaava ryhmä. 

- Oppilaille viestitetään tuntimuutoksista (opettajan sairastuessa tai salivuoron peruuntuessa) 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ilmoitukset tehdään sähköpostitse tai tekstiviesteillä. 

- Oppilaiden poissaoloista tulee ilmoittaa, mieluiten tekstiviestillä, oman linjan 

vastuuopettajalle tai omalle opettajalle. Tekstiviestissä on tarpeellista olla poissaolijan koko 

nimi ja ryhmä, sekä milloin oppilas on poissa. 

- Oppilaiden pitkäaikaisten sairauspoissaolojen kohdalla lukukausimaksujen 

kohtuullistamisessa pyydetään olemaan yhteydessä taidekoulun toimistoon.  

- Opettajat ovat huoltajiin yhteydessä, mikäli ilmoittamattomia poissaoloja on peräkkäin 

useampia kuin kaksi. 

TOIMITILAMME JA KOULUN YMPÄRISTÖ 

- Olemme vuokralla nykyisissä toimitiloissamme ja pyrimme pitämään hyvää huolta 

kiinteistöstä ja yhteisistä tiloista yhdessä vuokranantajamme kanssa. Jos huomaat 

epäsiisteyttä tai vaarallisia paikkoja, kerrothan niistä meille, jotta voimme hoitaa paikat 

kuntoon. 

- Koulumme on savuton ja tuoksuton. 

- Tupakointi koulun alueella ja koulumme järjestämillä retkillä on kielletty. 
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- Autoille on koulun alueella tilaa todella rajallisesti. Autoilevia vanhempia ja oppilaita 

pyydämme varovaisuuteen koulun pihalle ajaessa. Huomaattehan, että koulun kohdalla 

kadun laidassa on pysäköinti kielletty. 

TAPATURMAT JA VAKUUTUKSET TAIDEKOULU ESTRADILLA: 

- Taidekoulu Estradin oppilaille on otettu suppea ryhmätapaturmavakuutus oppituntien ja 

esiintymisten ajaksi.  

- Tapaturman sattuessa hoitoa ja arviointia vaativissa tapauksissa Estradin oppilas ohjataan 

keskussairaalan päivystykseen. 

- Hoidosta ja hoitoon kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset voi maksaa joko itse, jolloin 

vakuutusyhtiö korvaa ne jälkikäteen maksajalle tai kuluista syntyneet laskut voi pyytää 

osoittamaan Taidekoulu Estradille. 

- Annetusta hoidosta tulee pyytää lausunto hoitaneelta lääkäriltä. 

- Suosittelemme, että oppilaat täydentävät vakuutusturvaa omalla vapaa-ajan 

tapaturmavakuutuksella, joka kattaa mahdollisista loukkaantumisista johtuvat 

magneettikuvaukset, sairaanhoitokulut, sekä fysioterapiakäynnit. 

 

ESITYKSET JA TAPAHTUMAT LUKUVUODEN AIKANA 

ESIINTYMISET 

Taidekoulu Estradin oppilaat pääsevät esiintymään koulun tapahtumiin ja/tai juhliin 

opintoryhmänsä kanssa. Harjoitukset ja kenraaliharjoitus voivat korvata opetuskertoja. 

Esiintyminen edellyttää kuitenkin säännöllistä osallistumista oppitunneille. Runsaat poissaolot 

voivat olla syynä siihen, ettei oppilas voi osallistua esitykseen. 

SYYSLUKUKAUSI 2019 

”Sataman valot” la 31.8.2019  

Tapahtumapaikkana on satamatori, maalausympyrä, rantapuisto ja kaupunginlahti. 

Syysjuhlan yhteisharjoitukset vk 45 

Viikolla 45 on Syysjuhlan yhteisharjoitus. Harjoitusaikataulusta tiedotetaan tarkemmin syksyn 

aikana. 

Syysjuhla 2019 su 8.12.2019 klo 14 ja 17 (kenraaliharjoitus la 7.12.2019) 

Vuotuinen, suuri yhteisesitys Lappeenranta-salissa. Tähän syyslukukauden tärkeimpään 

näytökseen harjoituksineen osallistuvat kaikki taidekoulumme linjat ja lähes kaikki oppilaat. 
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Monitaideviikko 

Monitaideviikkoa vietetään tänä lukuvuonna syyslukukauden päätteeksi viikolla 51 (16.-

20.12.2019). Monitaideviikon valinnaiskurssit ovat nähtävillä aulan ilmoitustaululla marraskuussa.  

Joulubändilento päättää syyslukukauden. Tapahtumassa esiintyvät bändilinjan oppilaat ja se 

järjestetään ennen joululomaa Taidekoulu Estradilla. 

 

KEVÄTLUKUKAUSI 2020:  

Taidekoulu Estradi täyttää 15 vuotta vuonna 2020 ja kevätlukukausi aloittaa juhlavuoden! 

Juhlavuosi näkyy ja kuuluu monissa lukuvuoden esityksissä ja tapahtumissa.  

Kevätkaudella toukokuussa järjestetään taidekoulumme oma TaidePöhinä -festivaali. 

Tapahtumassa katsojat vauvasta vaariin pääsevät nauttimaan musiikista, sirkuksesta ja teatterista. 

Jokaisella linjalla on kevätkaudella useita omia esityksiä ja produktioita ja luvassa on myös 

yhteisproduktioita juhlavuoden merkeissä.  

Lukuvuoden aikana koulun oppilasryhmät keikkailevat myös tapahtumissa ja tilaisuuksissa 

erilaisten yhteistyöprojektien myötä. Esiintymis-, opetus- ja tyhy-päivätilauksia voi tehdä koulun 

toimistoon tuottaja Leena Talasmolle leena.talasmo@taidekouluestradi.fi. 

 

TUKIRINKELI 

Taidekoulu Estradin Tukirinkelin toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää Estradin esitys- ja 

tapahtumatoiminnan järjestelyjä tapahtumia ennen ja niiden aikana. Vapaamuotoiseen ja rentoon 

Tukirinkeliin voivat osallistua kaikki halukkaat Taidekoulu Estradin toimintaa arvostavat ihmiset. 

Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminta ei velvoita eikä sido, siihen voi osallistua 

valitsemallaan tavalla. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Tukirinkelistä saa Leena Talasmolta 

leena.talasmo@taidekouluestradi.fi. 

 

 

  

mailto:leena.talasmo@taidekouluestradi.fi
mailto:leena.talasmo@taidekouluestradi.fi
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BÄNDILINJA 

Bändilinjan lukukausimaksuun kuuluu perus- ja syventävissä opinnoissa soitinopintojen lisäksi yksi 

säännöllisesti toimiva bändi/yhtye. Pop/jazzteorian opetus, projektit, lyhytkurssit ym kuuluvat 

myös lukukausimaksuun. Jos et vielä ole missään bändissä, voit oman opettajasi kanssa keskustella 

mikä yhtye tai bändi voisi olla sinulle sopiva. 

Kaikilla oppitunneilla oppilaalla tulisi olla mukanaan nuotit, muistiinpanot edellisiltä tunneilta ja 

mahdollinen esiintymisohjelmisto. Myös soittimen tai soittamiseen liittyvät välineet jokainen tuo 

itse (rumpukapulat, puhallinsoitin, kitara, basso, instrumenttikaapeli). Soittotunnit voi aloittaa 

ilman omaa soitinta, mutta oppilaan edistymisen kannalta soitinhankinta on kuitenkin 

välttämätön. Omalta soitonopettajaltasi voit tiedustella soittimeen hankintaan liittyviä seikkoja. 

OPETUS 

Musiikin varhais-iän opinnot  

- Bändiaapinen 5-8 -vuotiaille op Henri Vahvanen ma klo 17.30-18.15 

Perusopinnot & Syventävät opinnot 

Laulu/soittotunti 30/45min 

- pop/jazzlaulu op Sonja Kangastalo 

- saksofoni op Lassi Talasmo 

- klarinetti op Lassi Talasmo 

- trumpetti op Tero Savolainen 

- pop/jazzpiano op Ani Hassinen 

- sähkökitara op Jyri Kangastalo 

- sähköbasso op Jyri Kangastalo 

- rummut, perkussiot op Henri Vahvanen 

Bänditoiminta & yhtyeet 

- ”bändikylvyt” = neljän kerran bändikokeilut oman ikäisten soittajien kanssa, 

sovitaan lukukauden aikana aina erikseen. op Lassi Talasmo 

- säännöllinen bänditoiminta lapsille, nuorille ja aikuisille / lukujärjestys sovitaan 

oppilaiden kanssa - myös uusia bändejä perustetaan. op Juho Lätti  

- Puhallinsoitinyhtye nuotinlukutaitoisille puhaltajille to 18-19. op Lassi Talasmo 

- Perkussioyhtye kaikille yhteissoitosta ja rytmisoittimista kiinnostuneille to 19-20.   

op Henri Vahvanen 

- Poppislauluryhmä 1 ma 15.45-16.30 (7-10v) op Ulla Särkinen 
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- Poppislauluryhmä 2 ma 16.30-17.30 (11-13v) op Ulla Särkinen 

▪ Laulamiseen innostavat ryhmät, joissa saa laulaa yhdessä toisten 

kanssa tai halutessaan kokeilla yksinlaulamista. Opitaan yhdessä 

tekemällä myös musiikin perusteita!  

Pop/jazzmusiikin teoria 

- Pop/jazzmusiikin teoria 1 ke 17.30-18.30 op Sonja Kangastalo 

- Pop/jazzmusiikinteoria 2 (jatkoryhmä) ma 19.30-20.30 

▪ Pop/jazzmusiikin teoria tunneilla opitaan yhdessä toimien perustietoja 

ja -taitoja musiikin eri osa-alueilta, rytmeistä, nuotinluvusta, 

sävellajeista, soinnuista jne. Käytännön yhdistäminen teoriaopetukseen 

on oleellinen osa oppimista!  

Muut valinnaisaineet 

Opiskeluun Estradilla kuuluu edellä mainitun lisäksi erilaisia esiintymisiä, projekteja, keikkoja, 

taiteidenvälistä yhteistyötä ja lyhytkursseja. Näistä tiedotamme lisää lukuvuoden edetessä. Lisäksi 

oppilas voi halutessaan ottaa lisäsoittimen tai -bändin erillistä maksua vastaan. 

 

SIRKUSLINJA 

SIRKUSLINJAN OPETTAJAT KAUDELLA 2019-2020:  

Veronica Dolhain 

Elina Jääski 

Aaro Kontio  

Petra Mäki-Neuvonen 

Oona Möller 

Heikki Tolin 

Apuohjaajat nuorimpien oppilaiden ryhmissä:  

Nora Aulasuo, Reetta Jäppinen, Kalle Mäki-Hokkonen, Vilma Palviainen ja Siiri Varila. 

HARJOITUSVAATTEET  

Sirkus on liikunnallista harrastamista, joten oppitunneilla oppilailla tulee olla sisäliikuntaan sopivat, 

ihonmyötäiset treenivaatteet (ei farkkuja, hameita, löysiä tunikoita tms.). Huomioittehan myös, 

ettei vaatteissa ole vetoketjuja tai hakasia, jotka voivat rikkoa ihon tai välineitämme. 

Tossut: Turvallisuussyistä harjoittelemme saleissamme joko paljain jaloin tai sirkustossuissa. 

Teemme yhteistilauksen Carite Sportin kumipohjaisista tossuista la 14.9.2019 mennessä. Tossut 
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maksavat 12€ ja ne maksetaan käteisellä omalle sirkusopettajalle tilauksen saavuttua. Tilauksen 

voi jättää sirkuksen ilmoitustaululla (keskisalia vastapäätä) olevaan listaan. 

Vesipullo: Pidämme tunneilla juomatauon. Janojuomana käytämme vettä! Mukaan kannattaa 

ottaa oma vesipullo. Vesipulloja säilytetään oppituntien aikana saleissa niille varatulla paikalla. 

Hiukset kiinni: Turvallisuussyistä pitkähiuksisilla oppilailla tulee olla hiukset kiinni. Oma hiuslenkki 

tulee olla mukana jokaisella tunnilla. Oman varahiuslenkin voi jättää sirkusvihkon väliin 

odottamaan. 

Vihkot: Pidämme harjoituspäiväkirjaa ja kirjaamme tavoitteita oppilaiden omiin vihkoihin, joita 

säilytetään saleissa. Hyvä vihkokoko on A5. 

Puhelimet ja muut arvotavarat: Harjoitussaleihin voi tuoda puhelimen, avaimet ja lompakon, niille 

varattuun laatikkoon. Puhelimet pidetään sirkustuntien aikana äänettömällä. Puhelinta voi käyttää 

vain erikseen sovitusti. Reput, kassit ja ulkovaatteet säilytämme käytävällä naulakossa tai alakerran 

pukuhuoneessa.  

SIRKUSLINJAN TAPAHTUMIA 

Järjestämme lokakuun alussa 4.-5.10.2019 perinteisen Sirkuksen Yö-tapahtuman 6-13 -vuotiaille 

sirkuksen harrastajille Taidekoulu Estradin tiloissa. Lisätietoa tapahtumasta löytyy syyskuun alussa 

sirkuksen ilmoitustaululta. Ilmoittautuminen on pe 20.9.2019 mennessä. 

Järjestämme myös erillisiä eri sirkuslajien viikonloppukursseja, joista tiedotamme kohderyhmille 

sähköpostitse tai whatsapp -viestein. Syyskaudella on tulossa lyhytkurssit diabolojongleerauksesta, 

akrobatiasta, nuorallakävelystä, ilma-akrobatiasta ja käsilläseisonnasta. 

 

TEATTERILINJA 

Taidekoulu Estradin teatteritaiteen opetus vahvistaa oppilaiden aktiivista toimijuutta ja syvällistä 

teatteritaiteen ymmärrystä. Teatteriopinnoissa tutustutaan teatteritaiteen ja draaman maailmaan 

monipuolisesti tutkimisen kautta. Teatterin ja draaman tarkastelussa hyödynnetään 

mahdollisimman erilaisia tekemisen tapoja ja näkökulmia. Oppilas voi etsiä, tutkia ja oivaltaa 

teatterin ja draaman sisältöjä mm. näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, 

ohjaajantaiteen, skenografian ja mediakasvatuksen kautta.  
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Soveltavan draaman lajit ovat mukana Taidekoulu Estradin teatterilinjalla opettamisen- ja 

oppimisen välineinä sekä teatterin opiskelun sisältöinä. Soveltavan draaman kautta oppilaat 

oppivat toimimaan erilaisissa yhteisöissä ja ympäristöissä. 

Teatteriharjoituksiin tullaan ajoissa, joustavissa vaatteissa ja vesipullo mukana.  

TEATTERILINJAN RYHMÄT JA OPETTAJAT 

RYHMÄ   OPETTAJA    TUNTEJA / VKO 

PO 1-2   Tomi Välimaa   2 / VKO 

PO 2-3  Tomi Välimaa  3 / VKO 

PO 3-4  Tomi Välimaa ja Heidi Parkkinen 5 / VKO 

PO 5  Heidi Parkkinen  5 / VKO 

SO1  Heidi Parkkinen    6 / VKO 

SO2   Heidi Parkkinen  6 / VKO 

Aikuiset  Heidi Haiko     2 / VKO 
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TAIDEKOULU ESTRADIN YHTEYSTIEDOT 

Toimisto: 

Ulla Särkinen, rehtori  

puh. 050 556 7692, ulla.sarkinen@taidekouluestradi.fi 

Leena Talasmo, tuottaja / vararehtori 

puh. 044 503 1259, leena.talasmo@taidekouluestradi.fi 

Lenita Aikioniemi, toimisto / laskutusasiat /lippuvaraukset 

puh. 044 761 5502, taidekouluestradi@taidekouluestradi.fi 

 

Timo Surakka, projektipäällikkö 

puh. 040 596 4866, timo.surakka@taidekouluestradi.fi 

 

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen osoitteessa:  

estradi.eepos.fi/ 

 

Nettisivut ja sosiaalinen media: 

www.taidekouluestradi.fi 

www.facebook.com/taidekouluestradi/ 

www.instagram.com/taidekouluestradi/ 

 

Linjojen vastuuopettajat: 

Bändilinja: Ani Hassinen 

puh. 040 734 8012, ani.hassinen@taidekouluestrdi.fi, musiikki@taidekouluestradi.fi 

Sirkuslinja: Petra Mäki-Neuvonen 

puh. 040 7001 379, petra.maki-neuvonen@taidekouluestradi.fi, sirkus@taidekouluestradi.fi 

Teatterilinja: Heidi Parkkinen 

puh. 050 404 2909, heidi.parkkinen@taidekouluestradi.fi, teatteri@taidekouluestradi.fi 

 

Opettajien sähköpostit: etunimi.sukunimi@taidekouluestradi.fi 

 

Toimipisteet: 

Opetus ja toimisto: Sirkusryhmät tiistaisin:  Sirkusryhmä torstaisin:   

Taidekoulu Estradi Respeite Capoeiran tila   Vehkataipaleen koulun sali  

Teollisuuskatu 9 

53600 Lappeenranta      
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