
Pilkkoset-stipendin käyttötarkoitus: 

Kuusan koulun vanhempainyhdistyksen on tarkoitus käyttää stipendi koulun draamapäivän 

järjestämiseen sekä koululaisten teatterikerhon perustamiseen yhdessä Kuusan 

Kanavatetterin kanssa.  

 

Aikataulu: 

Draamapäivä järjestetään keskiviikkona 28.11. 2018.  

Teatterikerho alkaa tammikuussa 2019 ja kestää kevätlukukauden ajan. Aloitusajankohta ja 

kerhopäivä tarkentuvat myöhemmin.  

 

Perustelut: 

Kuusan koulun oppilaat ovat hyvin innostuneita näytelmien keksimisistä ja esiintymisestä. 

Koulun juhlissa yleisö pääsee näkemään uniikkeja teoksia ja nauttimaan oppilaiden 

esiintymisen ilosta. Koulun ja Kuusan nuorisoseuran yhteisessä teatterikerhossa on 

mahdollista laajentaa ja syventää suosittua toimintaa harrastukseksi asti omalla kylällä 

turvallisissa puitteissa.  

Keskeistä on, että lapset pääsevät harrastamaan omalla kylällä sen sijaan, että harrastuksiin 

joutuu matkustamaan lähes kymmenen kilometrin päähän kirkonkylälle tai kymmenien 

kilometrien päähän lähimpään kaupunkiin. Mikäli kuljettaminen vähenisi, jäisi enemmän aikaa 

itselle, perheelle ja vaikkapa vanhempainyhdistyksessä toimimiselle. Pitkä matka saattaa jopa 

estää harrastamisen kokonaan.  

Pilkkoset-stipendin turvin saamme polkaistua kerhotoiminnan käyntiin. Suunnitelmissamme on 

mm. ehdottaa Laukaan kansalaisopistolle, että se jatkossa ylläpitäisi kerhoa. Kun pystymme 

osoittamaan kylän lasten innokkuuden ja kerhotoiminnan kannattavuuden kylällämme, 

kansalaisopisto lähtee helpommin järjestämään kerhotoimintaa muuallakin kuin kirkonkylällä. 

Kerhon kustannuksiin osallistuu vanhempainyhdistyksen lisäksi Kuusan nuorisoseura, jonka 

alaisuudessa toimii Kuusan Kanavateatteri. Alueellisesti maineikas Kuusan Kanavateatteri 

kaipaa nuorta polvea riveihinsä taatakseen toimintansa jatkuvuuden. Sen suunnitelmissa on 

ollut jo jonkin aikaa perustaa lasten teatterikerho, mutta se ei ole toteutunut muun toiminnan 

vaatiessa harrastajien kaikki resurssit.  

Osoituksena Kanavateatterin kiinnostuksesta lapsi- ja nuorisotyöhön kerrottakoon, että teatteri 

järjestää tänä syksynä nuorille suunnatun valo- ja äänikurssin, johon toivotaan osallistujiksi 

mm. Kuusan koulun isompia oppilaita. Teatterin toimintaan on kautta aikojen jonkin verran 

osallistunut koulun oppilaita sekä näyttelijöinä että valo- ja äänipuolella.  

Me Kuusan koulun vanhemmat haluamme nyt tarjota aiempaa useammalle oppilaalle 

mahdollisuuden harrastaa teatteria matalalla kynnyksellä tukemalla teatterikerhon 

perustamista. Näin pääsemme hyödyntämään kylällä olevaa vankkaa osaamista ja tiivistämään 

yhteistyötä vanhempainyhdistyksen, nuorisoseuran ja kylän muiden yhdistysten sekä koulun 

välillä. Tämä myös varmistaa rikkaan toimintakulttuurin säilymisen kylällä. Olemme 

alustavasti sopineet kerhotoiminnasta näyttelijä, muusikko, teatteriopettaja Paula Honkimäen 

kanssa.  

Teatteri on monipuolinen harrastamisen paikka. Se tarjoaa monenlaista tekemistä erilaisista 

asioita kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Kun teatterikerhossa tehdään näytelmä, koulumme 

oppilaat voivat näyttelemisen lisäksi osallistua näytelmän kirjoittamiseen, puvustuksen, 



lavasteiden, kampausten ja maskeerausten suunnittelemiseen ja toteuttamiseen, tehdä valoja ja 

ääniä, tanssia sekä musisoida laulaen ja soittaen. Myös näytelmän markkinointi ja 

väliaikatarjoilut vaativat tekijänsä. 

Draamapäivä tukee koulun vuodenteemaa, joka on lukeminen ja kirjallisuus. Samalla se toimii 

alustuksena tulevalle teatterikerholle. Näin kaikki saavat esimakua, mitä kerhossa tapahtuu. 

Draamapäivässä voidaan paitsi harjoitella esiintymistä ja siten valmistautua 

joulujuhlaesityksiin myös lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta koulussa pitämällä hauskaa 

luovuuden ja mielikuvituksen siivittäminä. Samalla voidaan yhdessä kerätä rohkeutta 

heittäytymiseen ja uuden kokeilemiseen sekä oppia itsestä ja ryhmässä toimimisesta. 

Roolihahmoa rakennettaessa päästään harjoittelemaan toisen asemaan asettumista ja 

vahvistamaan myötätunnon kokemisen taitoja. 

Laskelma vanhempainyhdistyksen osuudesta teatterikerhon ja draamapäivän 

kustannuksiin on seuraavanlainen: Ohjeellinen draamaohjaajan kerhopalkkio on 40 € / 45 min 

(sis. sivukulut ja suunnitelun). Matkakuluja kertyy 21,84 € / käynti (0,42 €/km * 2 * 26 km). 

Stipendillä (500 €) voidaan kustantaa koulun kolmelle yhdysluokalle yhteensä kolme 

draamatuntia (120 € + 21,84 €) sekä tukea teatterikerhon perustamista 358,16 €:lla. Tämä 

mahdollistaa kolme 1 h 30 min kerhokerran järjestämisen.  

Teatterikerhon kustannuksiin osallistuu myös Kuusan Nuorisoseura, joka lisäksi tarjoaa 

Kuusan Kanavateatterin tarpeiston ja tilat kerhon käyttöön. Kerho voi kokoontua tarpeen 

mukaan myös Kuusan koululla ja käyttää sen välineistöä. 

Kuusan koulun vanhempainyhdistys on toista toimintakautta aloittava ala-asteen 

vanhempainyhdistys. Koulumme on 63 oppilaan ja viiden opettajan kyläkoulu. Viime vuonna 

avustimme koulua liikuntavälineiden hankinnassa sekä osallistuimme joka kolmas vuosi 

toteutettavan isomman kevätretken kustannuksiin. Perustimme myös oman Kylä lähtee -

stipendin, jolla palkitaan oppilaita, jotka ovat kunnostautuneet kylän yhteisöllisyyttä tai kylän 

yhteistä etua palvelevassa toiminnassa. Olemme olleet kahtena syksynä Pohjois-Laukaan 

pienten kyläkoulujen liikuntapäivässä pitämässä puffettia. Keväällä järjestimme kylän 

toimintapäivän, jossa riitti osallistujia ja ohjelmaa aamusta iltaan asti. Myös toimintapäivässä 

oli arvonnan lisäksi puffetti, jolla saimme kerättyä varoja toimintaamme.  

Kuusan kylä on tunnettu aktiivisuudestaan. Se valittiin Keski-Suomen Vuoden kyläksi vuonna 

2004. Kylällä on useita vireitä yhdistyksiä kuten Kuusan nuorisoseura, jonka alaisuudessa 

toimii Kuusan Kanavateatteri. Teatterin ohjelmistossa on kerran vuodessa korkeatasoinen 

lastennäytelmä.  

Haluamme omalta osaltamme tukea Kuusan Kanavateatterin arvokasta lastenkulttuurityötä ja 

yhtenä tämän kauden toimintasuunnitelmista on osallistua koululaisten teatterissa käynnin 

kustannuksiin, jotta he entistä useammin pääsevät katsomaan oman kylän teatteria. Meillä on 

suunnitelmissa myös kulttuuripäivä, jolloin on oppilaiden käsi- ja kuvaamataidontöiden 

näyttely sekä erilaista lukemis- ja kirjallisuusaiheista ohjelmaa. Ensi kevään toimintapäivän 

työnimi on Hevosvoimaa. Tuolloin mm. avataan vanhempien ja lasten yhdessä rakentama 

kepparitalli, heppaillaan monin tavoin sekä pidetään polkupyörien huolto- ja räpätinpaja. 

Olemme siis innokkaasti ja iloisesti touhuava tuore vanhempainyhdistys, joka haluaa koko 

kylän voimin yhdessä kasvattaa lapsiaan. 

 

 


