
 
 
 
TEKIJÄ-hankkeen II ”Tiedotus & markkinointi” -koulutusjakso: 
 
Yleisötyön mahdollisuudet kiertue- ja vierailutoiminnassa 
 
Aika: 20.–21.9.2012 
Paikka: Kokkolan kaupunginteatteri 

 
Koulutuksessa käsitellään yleisötyötä taiteellisen prosessin, viestinnän ja yleisön 
sitouttamisen näkökulmista. Miten yleisötyö voi syventää suhdetta vierailevan 
teatterin tai ryhmän ja paikallisen yleisön välillä? Miten yleisö saadaan mukaan jo 
esityksen luomisprosessiin? Miten yleisötyö voi toimia osana viestintää ja 
mediasuhteiden hoitamista?  
 
Koulutus sisältää luentoa, case-esimerkkejä, ideointia ja toiminnallisia harjoituksia. 
Kouluttajana toimii teatteri-ilmaisun ohjaaja Arttu Haapalainen, joka on tehnyt, 
suunnitellut, tuottanut ja mallintanut yleisötyötä Suomen Kansallisoopperassa, 
Tampereen Työväen Teatterissa sekä Tutkivan teatterityön keskuksen Ylös – 
ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen -hankkeessa. Lisäksi koulutuksissa 
kuullaan osallistujien kokemuksia yleisötyöstä ja tutustutaan Kokkolan 
kaupunginteatteriin. 
 
Koulutukseen järjestetään maksuton kuljetus, bussi kulkee reittiä Helsinki–Tampere–
Kokkola. Koulutukseen osallistujille on varattu edullinen majoituskiintiö Best Western 
Hotel Kokkolasta (http://www.hotelkokkola.fi/). Hinnat: 1hh: 65€/hlö/vrk, 2hh: 
38€/hlö/vrk (76 €/huone/vrk). Majoituskiintiön hinnat ovat voimassa 12.9. saakka.	  
 
Ilmoittautumiset viim. 14.9. e-lomakkeella: 
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7766/lomake.html 
 
 
Koulutus on tarkoitettu kaikille teattereiden ja ryhmien yleisötyön tekijöille ja sen 
kehittämisestä kiinnostuneille tahoille kuten teatterikuraattoreille, yleisötyöntekijöille, 
viestinnän ja markkinoinnin henkilökunnalle, taiteelliselle henkilökunnalle sekä 
teatterinjohtajille. Koulutus on maksuton! 
 
Lisätietoja: Laura Pekkala / +358 40 1901 2012 / laura.m.pekkala@uta.fi 
 
 
 
 
 
 



OHJELMA 
 
Torstai 20.9.2012 
 
Klo 6.00   Bussi lähtee Helsingistä (reitti: Helsinki–Tampere–Kokkola) 
 
Klo 13.00–14.00  Majoittuminen ja lounas (omakustanteinen)  
 
Klo 14.00–14.30  Tervetuloa Kokkolan kaupunginteatteriin 
  Tutustuminen muihin osallistujiin 
         
Klo 14.30–15.30  Mitä on yleisötyö? Mitä se voisi olla? 

– teoriaa ja osallistujien kokemuksia 
 
Klo 15.30–16.00  Paikkakuntalähtöinen yleisötyö 

– soveltavan teatterin harjoitteita ja esimerkkejä 
 
Klo 16.00–16.15  Tauko: kahvia ja pientä syötävää 
 
Klo 16.15–18.00  Miten yleisötyö voi auttaa kiertävää esitystä kohtamaan 

paikallisen yleisön? – pienryhmätyöskentelyä 
 
Klo 18.30–20.30  Lukas Moodysson - Asta Honkamaa:  

Fucking Åmål (3. pääharjoitus) 
Kokkolan kaupunginteatteri, Katariinan Kamari 
kesto: noin 1 h 15 min  

 
 
Perjantai 21.9. 
 
Klo 9.00–10.00 Yleisötyö osana teatterin tai ryhmän toimintastrategiaa  
 
Klo 10.00–11.00 Yleisötyö viestinnän välineenä  
 
Klo 11.00–12.00  Lounas (omakustanteinen) 
 
Klo 12.00–13.30  Yleisötyön mahdollisuudet ja haasteet oman teatterin  

lähtökohdista – toiminnallinen workshop 
 
Klo 13.30–14.00 Päivän purku ja lopetus  
 
Klo 14.30   Bussi lähtee Kokkolasta (reitti: Kokkola–Tampere–Helsinki) 
 
 
 

                       


