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Pahoista 
paikoista 

uudistuviin 
tarinoihin

• Neljän pysäkin kautta
johonkin uuteen!

• Pään putsaus ankeista
ajoista

• Uusi verkosto tuleviin
aikoihin



Neljä pysäkkiä

• IN CRISIS CAMP MUODOSTUU NELJÄSTÄ ERILAISESTA 
PYSÄKISTÄ, neljästä erilaisesta työvasta kulkea pahoista paikoista 
uudistuviin tarinoihin. 

• Kukin yrittäjä voi osallistua häntä kiinnostaviin ja hänen valitsemiinsa 
pysäkkeihin. Tarjolla on webinaareja, työpajoja, coachausryhmiä ja 
yhteinen tarinailta. Kokonaisuus ajoittuu elo-lokakuulle. Webinaarit 
antavat teoreettista viitekehystä, työpajoissa konkretisoidaan uuden 
tarinan syntymistä kerronnan ja voimauttavan valokuvan keinoin, 
coachauksessa jaetaan vertaisvoimaa ja prosessi päätetään yhteiseen 
tarinailtaan tarinateatteri FoxTrotin kanssa.

• IN-CRISIS CAMPIN Luotsina toimii Päivi Rahmel ja työpajoissa ruoriin 
tarttuu myös Pirre Toikkanen.



KOLME WEBINAARIA UUSIEN NÄKÖKULMIEN 
AVAAMISEEN 

1.Tarinallinen ajattelu mahdollisuuksien 
avaajana 

2. Elämän vuodenajat ja yrityksen tarina

3. Arkkityypit yrityksen voimahahmoina
ja selviytymistarinan rakennusaineena



KOLME 
TYÖPAJAA 

UUDEN 
TARINAN 

LUOMISEEN 

• Tarjolla luovien reittien konkreettista 
etsintää, oman tarinan ja omakuvan 
löytämistä. Jos haluat valmiin tarinan 
ja omakuvan, sinun tulee osallistua 
kaikkiin kolmeen kertaan.

• Koronan tuomat elämän näyttämöt: 
Osallistujien työ/elämäntilannetta 
konkretisoidaan pienin näyttämöllisin 
installaatioin ja reflektoidaan niiden 
herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä.

• Tarinan voima selviytymisessä:
Kuljemme muistojen bulevardia ja 
hahmotamme yrityksen ja yrittäjän 
tarinan ydintä, vaiheita ja selviytymisen 
suuntia. 

• Oma tarina, my story: Oman tai 
yrityksen tarinan todentaminen 
kirjoittaen, kuvaten ja toiminnallistaen.



LIITY 
COACHAUSRYHMIIN

• Jaetaan vertaiskokemuksia ja puhalletaan yhteen hiileen
• Kerran viikossa 1.5 tuntia yhteisten aiheiden äärellä



IN-CRISIS CAMP 
PÄÄTTYY 

TARINATEATTERI-ILTAAN

• Tarjolla kokemusten 
jakamista ja yhteisten 
tarinoiden kertomista 
ohjaajan ja 
näyttelijöiden 
konkretisoimana.

•
• Tule mukaan! Matka 

toteutuu elokuusta 
lokakuuhun ja torstait 
ovat toivoa täynnä.



Aikatauluja 
torstaisin

• WEBINAARIT kello18-19
• TYÖPAJAT kello 9-12 JA/TAI 13-16
• COACHAUKSET kello 9.00-10.30, 11.00-12.30, 13.00-

14.30 JA 18.00-19.30
• TARINOITA MEISTÄ, TARINAILTA lokakuun viimeisenä 

torstaina, jossa avataan myös työpajoissa syntyneiden 
yrittäjien voimakuvien näyttely. Kaikki paikalla 28.10 
kello 18.00-20.00



Päivämääriä
torstaisin

• ELOKUU: 12.8 Webinaari, 19.8 Työpaja 26.8
Coachaus

• SYYSKUU: 2.9 Webinaari, 9.9 Työpaja, 16.9 
Coachaus

• LOKAKUU: 7.10 Webinaari, 14.10 Työpaja, 
21.10 Coachaus

• 28.10 TARINAILTA JA CAMPIN PÄÄTÖS 

• Tervetuloa! Päivi ja Pirre
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