
TEATTERI	  2.0:n	  
PREKARIAATTI-‐PÄIVÄ	  	  
TO	  17.10.2013	  
	  
	  

10-‐12	   Työelämäsilppua	  pakosta	  vai	  omasta	  halusta?	  	  
Keskustelussa	  prekarisaation	  käytänteet	  ja	  moraali	  
	  

Tampereen	  Teatterin	  Frenckell-‐näyttämö	  (Frenckellinaukio	  2,	  33100	  Tampere)	  
	  

Nyt	  pureudutaan	  asiantuntijajoukolla	  suomalaisen	  työelämän	  sirpaloitumisen	  kipukohtiin!	  Ketkä	  ovat	  
sirpaloitumisen	  eli	  prekarisaation	  hyötyjät,	  ketkä	  kärsijät?	  Mitkä	  käytänteet	  yhteiskunnassa	  tai	  
työntekijöiden	  omissa	  valinnoissa	  tätä	  ilmiötä	  aiheuttavat	  ja	  ylläpitävät?	  Mitä	  moraalisia	  haasteita	  
ilmiöön	  liittyy	  työyhteisöjen,	  työnantajien	  tai	  prekaariaatin	  itsensä	  näkökulmasta?	  
	  
Panelisteina	  keskustelussa	  Pertti	  Koistinen	  (tutkija,	  Tampereen	  yliopiston	  työelämän	  tutkimuskeskus),	  
Niina	  Koivuniemi	  (Tampereen	  aluepäällikkö,	  PAM)	  ja	  Olli-‐Poika	  Parviainen	  (apulaispormestari	  ja	  
kaupunginvaltuutettu,	  Tampereen	  Kaupunki).	  Keskustelua	  moderoi	  Radikaaleinta	  on	  arki	  –esityksen	  
ohjaaja	  Saana	  Lavaste	  (Teatteri	  2.0)	  
	  
Vapaa	  pääsy.	  Ennakkoilmoittautumiset	  viimeistään	  maanantaina	  14.10.2013.	  

	  
12-‐13	   Lounastauko	  
	   	  

	   Tampereen	  Teatterin	  Frenckell-‐näyttämön	  kahvila	  palvelee	  lounastauon	  ajan.	  Omakustantainen.	  
	  
13-‐15.20	   Radikaaleinta	  on	  arki	  -‐teatteriesitys	  	  
	  

Tampereen	  Teatterin	  Frenckell-‐näyttämö	  (Frenckellinaukio	  2,	  33100	  Tampere)	  
	  

Taija	  Helmisen	  käsikirjoittama	  ja	  Saana	  Lavasteen	  ohjaama	  dokumentaarinen	  arkikomedia	  suomalaisen	  
työelämän	  pirstaloitumisesta	  pätkätyöntekijöiden	  näkökulmasta.	  Rooleissa	  Marja	  Myllylä	  ja	  Johannes	  
Korpijaakko.	  

	  
Liput	  Prekariaatti-‐päivän	  esitykseen	  22	  €	  (norm.	  25	  €).	  	  
Liput	  Tampereen	  Teatterista	  (www.tampereenteatteri.fi)	  tai	  Lippupisteestä	  (lippu.fi)	  

	  
17-‐19.30	   Prekariaatin	  oma	  työpaja	  
	  

	   Vanhan	  kirjastotalon	  luentosali	  (Keskustori	  4,	  33100	  Tampere)	  
	  

Onko	  sinulla	  useita	  työsuhteita	  päällekkäin?	  Teetkö	  työtä	  määräaikaisissa	  työsuhteissa?	  Teetkö	  
vuokratyötä	  vai	  ekstraatko	  huviksesi?	  Onko	  työsi	  kausiluonteista?	  Projektikohtaista?	  Aiheuttaako	  arjen	  
ja	  työn	  yhteensovittaminen	  harmaita	  hiuksia?	  Jos	  kuulostaa	  tutulta,	  tämä	  työpaja	  on	  tehty	  juuri	  sinulle!	  
	  
Teatteri-‐ilmaisun	  ohjaaja	  Kati	  Sirénin	  vetämässä	  toiminnallisessa	  työpajassa	  käsitellään	  työelämän	  
pirstaloitumista	  Radikaaleinta	  on	  arki	  –esityksen	  pohjalta.	  Osallistuminen	  edellyttää	  esityksen	  
katsomista	  ennen	  työpajaan	  osallistumista	  (esitykset	  myös	  8.10.,	  12.10.	  ja	  15.10.).	  	  
	  
Työpaja	  on	  ilmainen,	  mutta	  edellyttää	  ennakkoilmoittautumista	  viimeistään	  maanantaina	  14.10.2013.	  
Mukaan	  mahtuu	  20	  henkilöä,	  paikat	  täytetään	  ilmoittautumisjärjestyksessä.	  

	  
	  

	  
ILMOITTAUDU	  MUKAAN	  PÄIVÄÄN	  	  
	  

Ilmoittaudu	  Teatteri	  2.0:n	  nettisivuilla	  tai	  
sähköpostitse	  info@teatterikaksipistenolla.fi	  
	  

LISÄTIEDOT	  
	  

Saara	  Rautavuoma,	  toiminnanjohtaja,	  Teatteri	  2.0	  
p.	  045	  127	  4055	  |	  saara@teatterikaksipistenolla.fi

www.teatterikaksipistenolla.fi	  
	  


