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TAIDETESTAAJAT: PUNAINEN VIIVA OPETTAJALLE 

ETKOT 

• videot ja tietopaketit 

• sosiaalinen media 

JATKOT 

• taiteilijatapaaminen / selfie-seinä 

• videot ja tietopaketit 

• sosiaalinen media 

LISÄMATERIAALIT 

• käsiohjelma 

 

OHJEET OPETTAJALLE 

Arvoisa opettaja - tervetuloa teatteriin ja Taidetestaajat-hankkeen pariin! 

Ennen esitystä: 

• Saat Taidetestaajien koordinaattorilta ja Red Nose Companylta sähköpostia ja tietoa ennen 

taidekokemustanne. 

• Tutustukaa oppilaiden kanssa Red Nose Companyn ETKOT-materiaaliin. 

• Rohkaise oppilaita tsekkaamaan Instagramista @rednosetestaajat. 

• Täyttäkää Taidetestaajat-palautealustan "ennen esitystä" -osuus. 

• Muistuta oppilaita ottamaan puhelimet ja laturit mukaan esitykseen, jotta kaikki pystyvät täyttämään 

palautealustan. Puhelinta ei saa kuitenkaan käyttää esityksen aikana. 

• Jos herää kysyttävää - tai huomaatte esimerkiksi myöhästyvänne esityksestä - voitte soittaa Red Nose 

Companyn numeroon 0417066323. 

Esityksen jälkeen: 

• Täyttäkää Taidetestaajat-palautealusta loppuun. 

• Taiteilijatapaaminen ja selfie-seinä teatterin aulassa. 

• Kannusta oppilaita seuraamaan Instagramia myös esityksen jälkeen: @rednosetestaajat. 

• Tutustukaa oppilaiden kanssa Red Nose Companyn JATKOT-materiaaliin. 
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ETKOT 

Etkomateriaali on tarkoitettu katsottavaksi ja tehtäväksi ennen esitystä, se löytyy 

oppilaan sivulta. 

Etkojen videot ja tietopaketit 

Etkojen tietopaketti sisältää kaksi napakkaa videota ja kaksi tiivistä tekstipakettia 

Red Nose Companysta ja Punaisesta viivasta. Etkomateriaaliin voi tutustua 

oppitunnilla, matkalla esitykseen tai vaikka väliajalla. 

Sosiaalinen media 

Etkoihin kuuluu myös klovnien seuraaminen sosiaalisessa mediassa. Voitte seurata Miken, Zinin ja Red Nose 

Companyn seikkailuja Instagramin kautta. Pääsette alkuun hakemalla käyttäjän (at)rednosetestaajat. 

 

JATKOT 

Taiteilijatapaaminen / selfie-seinä 

Heti esityksen jälkeen oppilailla on mahdollisuus tavata esityksen klovnit Mike ja Zin teatterin aulassa. 

Oppilaat voivat ottaa itsestään valokuvan klovnien kanssa – punaisella nenällä tai ilman. Kuva kannattaa 

jakaa Instagramissa hashtageilla #rednosecompany, #taidetestaajat ja #konsttestarna. 

Jatkojen videot ja tietopaketit 

Jatkojen tietopaketti sisältää kaksi napakkaa videota ja kolme tiivistä tekstipakettia, jotka liittyvät Ilmari 

Kiantoon, klovneriaan ja esityksen musiikkiin. Jatkomateriaaliin voi tutustua heti esityksen jälkeen matkalla 

kotiin, oppitunnilla tai muuna sopivana hetkenä. Jatkojen tietopaketti löytyy oppilaan sivuilta. 

Sosiaalinen media 

Toivomme, että oppilaat julkaisevat Instagramissa videopalautteita tai muuta esityksestä inspiroitunutta 

kuva- tai videomateriaalia hashtageilla #rednosecompany, #taidetestaajat ja #konsttestarna. Kannattaa 

seurata Instagramissa käyttäjää @rednosetestaajat myös esityksen jälkeen. 

Taidetestaajien palautealusta 

Muistattehan täyttää palautealustan sekä ennen esitystä että esityksen jälkeen. Ennen esitystä kysytään 

mm. fiiliksiä, ja esityksen jälkeen oppilaat pääsevät antamaan mm. tähtiarvion esityksestä. 

 

LISÄKSI 

Voit halutessasi tulostaa etkojen ja jatkojen tekstit. Voit myös ladata ja/tai tulostaa Punaisen viivan 

käsiohjelman. (Ks. nettisivut.) 
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Jos teillä on paljon aikaa käytettävissä, voitte tutustua Punaisen viivan lukiolaispakettiin, jossa on runsaasti 

lisätehtäviä (mm. esitystä purkavia kysymyksiä), joista osa soveltuu hyvin myös yläasteikäisille. (Ks. 

www.rednose.fi/koulut) 

Sovella vapaasti! Kaikki etko-materiaali sopii käytettäväksi myös esityksen purkamiseen jälkeenpäin ja 

jatkomateriaaleihin voi halutessaan tutustua myös ennen esitystä. 

ANTOISAA TAIDE-ELÄMYSTÄ KOKO PORUKALLE! 

toivottaa Red Nose Companyn yleisötyötiimi Hanna Häyhä, Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen 

 

Punaisen viivan etkot ja jatkot on laatinut Red Nose Companyn yleisötyötiimi: yleisötyöntekijä Hanna Häyhä 

sekä näyttelijät Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen. Videot on kuvannut ja editoinut Eero Salonlahti. Kuvat: 

Tero Ahonen. 


