RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERIN TIEDOTE
REHTORI TIEDOTTAA:

LOKAKUU 2020

Olen Kira Boesen, Riihimäen Nuorisoteatterin uusi rehtori
Aloitin työni reilu kuukausi sitten ja olen päivä päivältä ylpeämpi tästä yhteisöstä, johon olen saanut tulla
tupsahtaa. Tämä työympäristö ja sen ihmiset, sekä työntekijät että oppilaat, ovat minulle iloisen kirjava
tilkkupeitto, jossa jokainen tilkku on omanlaisensa, jokaista tilkkua tekee mieli pysähtyä tarkastelemaan
lähemmin, ja tehdä tuttavuutta sen kanssa. Tämä yhteisö pitää sisällään uutta ja vanhaa, kokemusta ja
kokeilemisenhalua, luovuutta ja kykyä sopeutua, asiantuntijuutta ja halua oppia, sekä ennen muuta taiteen
paloa.
Taiteen palo ja kyky innostua ovat meidän liikkeellepaneva voimamme – näen sen hehkun täällä joka päivä
työssäni ja sen vuoksi tunnen oloni turvalliseksi. Voin siis rauhallisin mielin todeta, että asiat ovat hyvin. Vaikka
maailma muuttuu koko ajan, ei meidän tarvitse sitä pelätä. Me muutumme sen mukana, omalla tavallamme,
sillä meillä on tärkeä tavoite. Huolehtia siitä, että taiteen palo saa roihuta, että sille riittää happea ja sen
lämpöön pääsevät aina seuraavat ja seuraavat sukupolvet. Sitä kutsutaan taiteen perusopetukseksi.
Olen iloinen, että saan olla täällä. Olen iloinen jokaisesta teistä, jotka olette, tavalla tai toisella, osa Riihimäen
Nuorisoteatteria. Mennään yhdessä.

VANHEMPAINILTA:
Tulemme järjestämään etävanhempainillan syyslukukauden aikana. Tiedotamme tästä lisää myöhemmin.

KORONA:
Oppilastiedotteen liitteenä tämän hetkinen ohjeistuksemme. Seuraamme viranomaisohjeistuksia ja
päivitämme tätä ohjeistusta tarvittaessa.

LYHYTELOKUVATYÖPAJA:
Riihimäen nuorisoteatteri järjestää lyhytelokuvatyöpajan. Työpajan tarkoituksena on tutustua lyhytelokuvaan
taidemuotona sekä ideoida ja käsikirjoittaa ryhmän oma lyhytelokuva ja harjoitella sitä. Lyhytelokuva on
tarkoitus myös kuvata vuoden 2021 aikana yhteistyössä Hyrian media- ja kuvallisen ilmaisualan kanssa.
Työpajan opettaja on Juhana Rönnkvist.
Työpaja on tarkoitettu 13-18-vuotiaille nuorisoteatterin oppilaille. Siihen otetaan mukaan enintään 12
oppilasta. Työpaja kestää kaksi viikonloppua 14.-15.11. ja 28.-29.11. ja se järjestetään Majakalla. Oppilas
osallistuu työpajaan kaikkina päivinä klo 9.00-17.00. Työpaja on nuorisoteatterin oppilaille maksuton ja sen
aikana nuorisoteatteri tarjoaa oppilaille välipalan ja lounaan.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Juhana Rönnkvist, juhana@rnt.fi

PÄÄTTÖTYÖILTA:
Nuorisoteatterin teatteritaiteen laajaan perusopetukseen kuuluu olennaisena osana oppilaiden päättötyöt
opintojen lopussa. Nyt kaikille syventävien opintojen (A8-A11) oppilaille järjestetään päättötyöilta. Sen
tarkoituksena on antaa tietoa mahdollisista päättötöistä ja vastata niihin liittyviin kysymyksiin. Illan aikana
voidaan laittaa jo liikkeelle tulevia päättötöitä ja asettaa niille aikatauluja sekä työryhmää.
Kaikki halukkaat syventävien oppilaat voivat vapaasti osallistua tähän tilaisuuteen, joka järjestetään
keskiviikkona 11.11. klo 17.00-19.00. Verstaalla. Tärkeää olisi olla paikalla ainakin tilaisuuden alussa. Lopussa
voidaan halukkaiden kanssa jo kevyesti käynnistellä ja ideoida päättötöitä.
Ilmoita osallistumisestasi opettaja Juhana Rönnkvistille, juhana@rnt.fi.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

EEPOS-SOVELLUS JA HUOLTAJIEN TUNNUKSET :
Tunnukset
Viime keväänä Eepoksessa on otettu käyttöön huoltajatunnukset. Mikäli et ole tuolloin kirjautunut lähetetyillä
tunnuksilla, laita viestiä sari@rnt.fi niin saat uuden tunnusviestin. Oppilaat jatkavat omilla tunnuksillaan toimimista.
Mikäli kyseessä on niin nuori oppilas, että hän ei vielä käytä itse sovellusta, ei oppilaan tunnuksia tarvitse
käyttää. Jokainen huoltaja saa oman tunnuksen, riippumatta siitä onko ensisijainen vai ei. Mikäli huoltajalla on
useampi lapsi meillä oppilaana, näkyvät he kaikki yhden tunnuksen kautta. Muistakaa myös käydä vahvistamassa
sähköpostiosoitteenne.
Sovellus
Eepos-sovellus löytyy Androidin ja Applen sovelluskaupoista. Sovellus on suositeltavaa ladata niin oppilaille kuin
huoltajille. Muistakaa huoltajat kirjautua omaan sovellukseenne uusilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Sovellus tulee
parantamaan viestintää koulun ja kodin välillä. Muistathan sallia push-ilmoitukset niin saat ajantasaisesti tiedon
viesteistä.
Uusi sovellus sallii myös useamman oppilaitoksen eli mikäli teillä on tunnukset useampaan Eepos-oppilaitokseen
(esim. Riihimäen musiikkiopisto) niin pystyt käyttämään niitä rinnakkain.

LASKUTUS:

OPPILASHISTORIAKYSELY:

Syyslukukauden laskutus lähti elokuun lopussa
ensisijaisen huoltajan sähköpostiin. Pidäthän
huolen, että sähköpostiosoite on ajan tasalla, tämän
voit tarkistaa kirjautumalla huoltajatunnuksilla
Eepokseen. Seuraa myös, ettei lasku joudu
roskapostiin. Nuorisoteatteri ei ole vastuussa
vastaanottajan sähköpostin toimivuudesta. Laskutus
tapahtuu aina kauden alussa (elokuu ja tammikuu).
Ongelmatapauksissa olethan toimistoon yhteydessä
sari@rnt.fi.

Jatkamme oppilashistorian täydentämistä Eepokseen.
Mikäli olet vastannut aiempaan vastaavaan kyselyyn
tai olet aloittanut syksyllä 2018 tai sen jälkeen, voit
jättää tämän huomiotta. Kyselyyn vastaaminen
on tärkeää ja siihen vastaamalla varmistat, että
esityshistoriasi on ajantasalla.

TULEVAT ENSI-ILLAT:
Oppilaat pääsevät ilmaiseksi kaikkiin Nuorisoteatterin
esityksiin, kun saliin jää tilaa. Oppilaslippu ei oikeuta
lippujen varaukseen. Esityspaikalle saavuttaessa
ilmoittauduttava lipunmyyntiin, erillistä korttia ei tällä
hetkellä ole käytössä.
Noita Nokinenän joulutaika, ensi-ilta Kino Sammossa
31.10. Ohjaus Kimmo
Karmivia kertomuksia, ensi-ilta Verstaalla 30.10.
Ohjaus Juhana, ryhmä Aamutähti
Kalevala, ensi-ilta Riihimäen Teatterissa 17.11.
Ohjaus Sanna, ryhmä Titi-Nallet
Pieni tulitikkutyttö, ensi-ilta Verstaalla 20.11.
Ohjaus Kimmo, ryhmä Kiintotähdet
Joulu, peruttu, ensi-ilta Kirjastossa 30.11.
Ohjaus Juhana, ryhmä Ramppi

Kysely löytyy linkistä: https://forms.gle/
mRsN5vuyZzUAFHFm7

AKTIIVIT:
Innokkaat oppilaat voivat osallistua veloituksetta
Aktiivit-ryhmän toimintaan. Ryhmässä pääsee mm.
valmistamaan esitysten tarpeistoja. Ryhmä on
tarkoitettu kaikille yli 10-vuotiaille oppilaille. Syksyllä
ryhmä osallistuu pienemmissä ryhmissä esitysten
työryhmiin. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Essiin
045 1952640.

MUISTATHAN NÄMÄ:
Mikäli teidän yhteystietonne muuttuvat, muokatkaa
tiedot Eepos-järjestelmään. Ongelmatilanteissa
laittakaa viestiä osoitteeseen sari@rnt.fi.
Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!
Kaikki yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.rnt.
fi/yhteystiedot.

Tiedote lähetetään Eepoksen kautta sekä on luettavissa osoitteessa www.rnt.fi/oppilaille.
Samalta sivulta löytyy myös päivitetty oppilaan opas.
Tulemme luopumaan tämän jälkeen oppilastiedotteen sähköpostitse lähettämisestä.

