
 

Tervetuloa Soveltavan Taiteen /Soveltavan Teatterin Keskuksen 
suunnittelutyöpajaan: 
 

Kerro meille, mikä on STK? 
 

 

STK on työnimi Soveltavan Taiteen tai Soveltavan Teatterin Keskukselle. STK on alku hankkeelle, joka on 
syttynyt teatteri-ilmaisun ohjaajien parissa: Nyt on tarve koota rivejä ja vahvistua yhdessä! STK:n tavoitteena 
on käynnistää toiminta, joka palvelee soveltavan teatterin/taiteen tekijöitä ja sen asiakaskuntaa parhaalla 
mahdollisella tavalla.  
 

Mutta vain kenttä tietää, mitä se todella tarvitsee. Nyt on aika vaikuttaa!   
 

Onko STK:n ensisijainen tarkoitus tarjota kollegiaalista tukea ja verkostoitumismahdollisuuksi? Onko 
työnvälitys ja jatkokoulutus keskuksen kaikista tärkeimmät toiminnat? Vai onko sittenkin tärkeämpää kerätä 
tietoa soveltavista tekijöistä ja heidän jo toteuttamistaan projekteista? Onko tärkeintä saada tietoa uusista 
työmahdollisuuksista ja markkinoida palveluita kohdennetusti erilaisille asiakasryhmille? Onko 
kansainväliseen soveltavan taiteen/teatterin yhteisöön verkostoituminen merkityksellistä? Ja pitäisikö STK:n 
olla kokoava voima kaikille soveltavan taiteen tekijöille - vai sittenkin rajautua vain teatteria soveltaviin 
ammattilaisiin? 
 

STK-Muhimo on STK:n parissa aktivoituneiden teatteri-ilmaisun ohjaajien vetämä työpaja. Työpajan 
tarkoituksena on kuulla läsnäolijoiden tarpeet, mielipiteet ja ideat hankkeeseen liittyen. Jokainen Muhimo 
seuraa samaa toimintakaavaa: aiheen alustus, toiminnalliset peinryhmätehtävät ja loppukeskustelu. 
Muhimon kokonaiskesto on 2,5h. Muhimoissa tuotetusta materiaalista julkaistaan pienimuotoinen raportti ja 
kaikki materiaali dokumentoidaan myöhempää käyttöä varten.   
 

Kaikki STK:sta kiinnostuneet ovat tervetulleita Muhimoon! TIO:t ja draamakasvattajat, eri alojen taiteilijat, 
kulttuurituottajat ja erilaiset kulttuurialan toimijat, tanssia/musiikkia/valokuvaa/kuvataidetta jne. työssään jo 
soveltavat ja aiheesta kiinnostuneet tekijät, soveltavan taiteen asiakkaat ja potentiaaliset sellaiset; luovien 
alojen yrittäjät, sosiaali- ja terveysalan toimijat, nuorisotyöntekijät jne.  
 

Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua STK-Muhimoon suoraan työpajan ohjaajalle. Nimeä viestisi STK-Muhimo 
/Kaupunki. Työpajavetäjä pitää sinut ajantasalla tulevasta Muhimosta ja myös hankkeen etenemisestä. Kerro 
myös mikäli haluat toimia Muhimon avustavana järjestäjänä tai auttaa Muhimossa kerättyjen tulosten 
raportoinnissa.   

 

Turku 
Su 28.4 klo 15-17.30 
maijavilhelmiina.lauri@gmail.com 
 
Helsinki 
Pe 17.5 klo 17-19.30 
Vapaan taiteen tila, Katariinankatu 3. 
krista.petajajarvi@gmail.com 
 

Seinäjoki 
Ma 22.4 klo 11-13.30 
Nuorisokeskuksen sali, Puskantie 3. 
venla.korja@gmail.com 
 

Jyväskylä  
Aika ja paikka avoin 
hanna.hayha@metropolia.fi 
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STK kulminoituu syksyllä 2013 kun Muhimoissa kerätty materiaali julkaistaan pienimuotoisessa 
verkkoraportissa. Avoin puheenjohtajahaku järjestetään syyskuussa ja yhdistyksen perustamiskokous on 
28.9. (Vapaan taiteen tila/ HKI).  
 

Mikäli et nyt voi osallistua, mutta haluat pysyä ajantasalla STK:n liittyen, lähetä viesti Lauralle 
laura.lukkarila@gmail.com (nimeä viesti: STK/postituslistalle). Voit olla myös aktiivinen facebookissa ja avata 
siellä keskustelun. Myös kokousten pöytäkirjat ja muhimoiden raportit julkaistaan STK:n FB-sivulla 
 

https://www.facebook.com/groups/177270769074881/?ref=ts&fref=ts 
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