
TARINATEATTERIN 30+2 TAPAAMINEN PIEKSÄMÄELLÄ 10.–12.6.2022
JOS KORONA JYLLÄÄ TAPAHTUMA SIIRTYY 5.–7.8.2022



TARINATEATTERITAPAAMINEN 30 + 2 PIEKSÄMÄKI 2022

Nyt me tapaamme jälleen! Korona siirsi tarinateatterin 30-vuotisjuhlien juh-
lintaa ja pääsemme yhteen vasta nyt. Olet sydämellisesti tervetullut hengit-
tämään sitä erityistä ilmapiiriä, joka syntyy jälleen näkemisestä, jaetuista tari-
noista, uuden oppimisesta, näyttämön taiasta ja tietenkin yhteisestä juhlasta.

Tulevan kesän tarinateatterin teema Mitä nyt? kutsuu meitä näkemään maail- 
maa ja elämäämme, yhteisömmekin jollakin uudella tavalla. Siitähän tarinal-
lisuudessa on kuulluksi tulemisen, keskinäisen kunnioittamisen ja yhteisen 
leikin lisäksi kysymys. Uusia näkökulmia etsimme ja löydämme, kun kerrom-
me, katsomme ja tunnistamme omia ja yhteisiä tarinoitamme.

Mitä nyt? haastaa meitä myös katsomaan koko maailmaa ja sen arvaamat-
tomuutta jollakin uudella tavalla. On kiinnostavaa kuulla, mitä meistä tai 
tarinateatterista syntyy koronan jälkeisessä maailmassa, joka on tällä hetkellä 
monenlaisten jännitteiden liikkeessä. 

Tapaamisessa on läsnä kokemusten eri tasot: yksilön, ryhmän, organisaatioi-
den, yhteiskunnan, maailman ja arkkityyppien tasot. Ota mukaan oma kauko-
putkesi ja tule jakamaan mitä siitä näkyy tässä ajan hetkessä. 

ILMOITTAUTUMINEN
https://step.fi/course/tarinateatteritapaaminen-302-2022/

INFO
Sisältö: Päivi Rahmel, paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi

Käytännön järjestelyt: opintotoimisto.pieksamaki@step.fi



PREKONFERENSSIT 
PERJANTAI 10.00–15.00

ABC
Tule tutustumaan tarinatetterin perusteisiin ja kerronnan ihmeisiin. Kuule ja 
tule kuulluksi uudella tavalla.

LIIKE
Missä sanat loppuvat, keho ja liike kertovat. Löydä kehoasi kokevana ja ilmaise-
vana voimanasi ja tarinoiden kertojana,

MUSIIKKI
Musiikki ylettyy jopa sinne, missä tajunta päättyy. Soita ja dramatisoi tarinoita 
näyttämölle. Olet tervetullut, vaikket olisi musiikkia koskaan harrastanutkaan.

AUTHENTIC ACTING
What now – Now what! Come and learn what is Now in Playback Theatre. Come 
and explore what is authenticity in acting and conducting. Develope Your mo-
vement on stage and enjoy international tastes in your Playback learning.

PSYKODRAAMA
Psykodraamatyöskentelyä oman elämän näyttämöistä Mitä nyt? –teemalla. Tule 
tutustumaan tarinateatterin sukulaislajiin ja löydä omaa päähenkilöyttäsi.

PRE-KONFERENSSI HINNAT
Early bird ilmoittautuminen ennen 1.4.2022 
Tarinateatteriverkon jäsenet 60 €, muut 70 €
1.4.2022 jälkeen hinta 80 €
Sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin



MITÄ NYT? –TYÖPAJAT
LAUANTAI klo 10.00–12.00 ja klo 15.00–17.00 | SUNNUNTAI klo 10.00–12.00

Juhlavuoden työpajoissa tutkitaan tutkitaan MITÄ NYT –kysymystä. Työskentely poh-
jautuu neljän tason ajatteluun, tällä kertaa tasoja on kuitenkin peräti kuusi. Valitse 
omasi. Löydä ja luo omaa ja tarinateatterin tulevaisuutta työskentelyjen johdattamana.

Työpajapolut valittavanasi

YKSILÖ 
Mistä oma tarinasi kertoo juuri nyt, juuri tässä ajassa?

RYHMÄ 
Mitä ilmiöitä pitkissä ryhmissä kohdataan ja miten niissä voidaan kasvaa  
johonkin uuteen?

ORGANISAATIO
Miten organisaatio vaikuttaa yksilön tarinoihin ja miten yksilö voi vaikuttaa organisaa-
tioiden yhteiseen tarinaan?

YHTEISKUNTA 
Mitä koronallisia ja muita yhteiskunnallisia ilmiöitä pohdit ja minkälaisia  
tarinoita niissä kohtaat?

MAAILMA
Missä globaaleissa virroissa aikamme ui ja miten ne koskettavat meitä ja sinua?

ARKKITYYPPI
Missä ikiaikaisissa teemoissa elämme nyt. Minkälaiset myytit tai uudet visiot  
kannattelevat niitä tasoja, joilla omat kysymyksesi ja tarinasi elävät?



AIKATAULU 

PERJANTAI 
16.00-18.00 saapuminen, majoittuminen ja ruokailu & tapahtumatori
18.00-20.00 avajaiset: Tarinateatteri eilen, tänään, huomenna?
20.00-21.30 avajaisrituaali ja yhteiset laulut
21.30-23.00 iltapala ja kellarisauna

LAUANTAI
08.00–09.00 aamupala
09.00–09.45 aamuliike, äänimaljat tai japanilainen teeseremonia rannalla
10.00–12.00 työpajat
12.00–13.15 lounas
13.15–14.45 esityksiä ja yllätysten foorumi
14.45–15.15 päiväkahvi
15.15–17.15 työpajat
17.15–19.00 tauko
19.00–23.00 Real Life Improvisation Club Poleenissa
19.00–20.30 esitys: Mitä nyt? FoxTrott
20.30–22.00 illallinen
22.00–23.30 rytmien sykkeessä
23.30–24.00 yön lauluja: Liisa Vilppola

SUNNUNTAI
09.00–10.00 aamupala
10.00–12.00 työpajat
12.00–13.00 lounas
13.00–14.30 päättäjäisjamit: Millä tasolla? 

(Muutokset mahdollisia)



KATSOTAAN

HINNAT

Early bird ilmoittautuminen ennen 1.4.2022
Tarinateatteriverkon jäsenet 290 €, muut 310 €

1.4.2022 jälkeen 350 € kaikki

Hinnat sisältävät konferenssimaksun, 
majoituksen, täysihoidon ja juhlaillallisen.

Konferenssimaksu ilman majoitusta ja täysihoitoa 
Early bird ilmoittautuminen ennen 1.4.2022 180 €, 
jonka jälkeen 200 €. Hinnat sisältävät juhlaillallisen.


