
Jatka tarinaa 

 

1. TYÖKALUPAKKI TARINAPAJAN JÄRJESTÄLLE  

Tarinat tavoittavat tunteet: naurut, itkut, toiveet ja pelot. Ne jaetaan tarinoissa toisille ihmisille. 
Jokaisella on tarina kerrottavana, tarinoissa ihminen kohtaa kaltaisensa. Tarinoita kertomalla 
tulemme tutuiksi toisillemme. 

Kirjastot, kahvilat, pubit ja seurantalot ovat kaikki hyviä areenoita tarinoiden kertomiseen, tai 
vaikkapa autokorjaamot ja parturi-kampaamot. Jatka tarinaa-kampanjan myötä tarinoiden 
kertomisesta tehdään näkyvää eri puolilla Suomea.  

Tarinoissa tulee näkyväksi koko ihmiselämän moninaisuus: rakkaus, suvun tarinan, lempiesineet, 
lapsuusmuistot, saunominen – ja koko maailmankaikkeus. 

Tarinapajan järjestäminen on helppoa: 

• Valitkaa porukassa teitä kiinnostava teema tarinoille alla olevista aihioista tai keksikää 
juuri teidän ryhmäänne kiinnostava teema. 

• Ota pajaan mukaan tarinaan liittyviä esineitä, valokuvia tai muuta rekvisiittaa. 
• Haastattele mummia, kummia tai kaveria tarinasi rikastamiseksi. 
• Pitäkää tarinapaja jossain inspiroivassa paikassa: kahvilassa, kirjastossa, vanhassa 

rakennuksessa, lumisessa metsässä…  
• Kertokaa tarinoita – kukin omansa tai yksi yhteinen jatkokertomus 
• Kaikki mukaan! isommalla tai pienemmällä tarinalla  
• kerro osallistumisestasi somessa #jatkatarinaa #elavaperinto ja jaa kuvia työpajoista, 

tarinoihin liittyvästä aineistoista, tarinoiden aihekoosteista jne. 
 

Tarinapajojen aiheita 

• rakkaustarinat 
Kerro elämäsi tärkeästä ihastuksesta. 
Muistatko ensimmäisen suudelmasi?  

• suvun tarinat 
• kotikulmien kertomukset 
• elämänohjeet 
• pukeutuminen 

Mistä pukusi kertovat? Onko puvun valinnalla merkitystä? Oletko kokenut olevasi väärässä 
paikassa yli- tai alipukeutuneena? Korkokengillä metsän poluilla? Onko merkillä väliä? 
Kerro lempivaatteestasi. 

• taidot 
Mitä kaikkea taito on ja mitä se merkitsee elämässä – iloa, mahdollisuuksia, 
välttämättömyyttä? Miten taito ilmenee vaikkapa vanhojen talojen korjauksessa, käsitöissä 
tai urheilussa? Entä millainen on oma polkusi taituriksi? 

• Kalevalan hahmot tänään 
Kuka Kalevalan henkilö sinä voisit olla? Mitä puolta henkilö sinussa edustaa tai vahvistaa? 

 



2. TYÖKALUPAKKI KOULUILLE 
 

Tarinapajat kouluille 
 
Mitä tarinoita kerrotaan tämän päivän koulussa? Jokainen meistä on tarinankertoja. Tarinapajan 
voi järjestää helposti ja yksinkertaisesti jokaisessa luokassa. 
 

• Valitkaa porukassa teitä kiinnostava teema tarinoille alla olevista aihioista tai keksikää 
juuri teidän ryhmäänne kiinnostava teema. 

• Ottakaa pajaan mukaan tarinaan liittyviä esineitä, valokuvia tai muuta rekvisiittaa. 
• Haastattele mummia, kummia tai kaveria tarinasi rikastamiseksi. 
• Pitäkää tarinapaja koulussa tai jossain inspiroivassa paikassa: kahvilassa, kirjastossa, 

vanhassa rakennuksessa, lumisessa metsässä…  
• Kertokaa tarinoita – kukin omansa tai yksi yhteinen jatkokertomus 
• Kaikki mukaan! isommalla tai pienemmällä tarinalla  
• kerro osallistumisestasi somessa #jatkatarinaa #elavaperinto ja jaa kuvia työpajoista, 

tarinoihin liittyvästä aineistoista, tarinoiden aihekoosteista jne. 
 
Aiheita tarinapajoihin  
Lempipaikkani 

- Kuvaile sinulle tärkeää ja mieluisaa paikkaa 
- Miksi paikka on sinulle tärkeä? 
- Mitä paikassa on tapahtunut 
- Minkälaisissa tilanteissa menet paikkaan? 
- Kuvaile miltä sinusta tuntuu, kun olet lempipaikassasi. 

 
Maailman tärkein esine 

- Mikä on sinulle maailman tärkein esine? 
- Kuvaile esinettä: mistä materiaalista ja miten esine on valmistettu? Minkä värinen se on? 

Tuoksuuko se joltakin? Mitä esineellä voi tehdä? 
- Mistä, keneltä tai miten olet esineen saanut? 
- Liittyykö esineeseen muistoja? 

 
Hauskin päivä ikinä 

- Kerro hauskasta päivästä! 
- Mitä tapahtui? 
- Kenen kanssa olit? 
- Missä olitte/olit? 
- Mitä päivästä on jäänyt erityisesti mieleen? 
- Miten päivästä voi tehdä hauskan? 

 
Taitotarina 

- Kuvaile itsellesi tärkeää taitoa. 
- Missä ja miten olet oppinut taidon? 
- Mihin tarvitset tai olet käyttänyt taitoasi? 
- Miksi taito on sinulle tärkeä? 
- Minkä uuden taidon olet viimeksi oppinut? Miltä tuntuu kun saa taidon haltuun? 



 
 
Kummitusjutut  

- Kerro kummitusjuttu! 
- Kuvaile kummitusta: miltä se näytti vai oliko se näkymätön? 
- Missä kohtasit kummituksen? Kuvaile ympäristöä: mitä näit, mitä kuulit, miltä tuntui?  
- Ketkä muut ovat kohdanneet kummituksen? 
- Mitä kummitus teki? Kommunikoitko sen kanssa? 
- Mikä oli kummituksen erityistaito? 
- Missä ja miten kummituksen voi kohdata uudestaan? 


