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Kohderyhmä ja ajankohta 
Tarjoamme pajatyöskentelyä koulunne opettajille sekä sellaisille oppilas- tai opiskelijaryhmille, 

jolle katsotte tämäntapaisen piristysruiskeen arjen koulutyöhön soveltuvan.  
 

Sisällöistä ja tavoitteista 
Paja sisältää erilaisia teatteri- ja vuorovaikutusharjoituksia: kehollista ilmaisua, kontakti ja -

keskittymisharjoituksia, luottamusharjoituksia, improvisaatiota ja omien vahvuuksien 
tunnistamista luovan toiminnan avulla.  

Tavoitteena on rohkaista osallistujia vuorovaikutukseen, vahvistaa omaa ilmaisua ja 
itsetuntemusta sekä ryhmähenkeä. 

Tavoitteet ja sisältö voidaan muokata kunkin ryhmän iän ja tarpeiden mukaan.  
Pajalle on mahdollista valita erilaisia painotuksia.   

 
Kestosta ja toteutuksesta 

Yhden pajan kesto on 2-3 oppituntia. Saman päivän aikana voidaan toteuttaa kaksi pajaa.  
Kun tulemme kouluun vierailemaan, pidämme mielellämme useamman pajan: esimerkiksi 

opettajille yhden ja oppilaille useamman pajan muutaman päivän aikana. Pajaan voi osallistua 
maksimissaan 30 opiskelijaa tai opettajaa kerrallaan. On hyvä, että ryhmä on tässä kokoonpanossa 

myös muussa toiminnassaan.  
 

Itsetunto kohdalleen! 
Taidepajasta terveyttä ja 
hyvinvointia  

 
Suosittu itsetuntemus- ja vuorovaikutustyöpaja voidaan toteuttaa nyt myös teillä! 

Tilaa ilmaisu- ja itsetuntokasvatuksen kokenut työpari koulusi opettajien ja opiskelijoiden 
iloksi ja hyödyksi. Pajaa on toteutettu erilaisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen, mm. 
Nastolassa, Kauhajoella, Pellossa, Toholammilla, Tampereella, Vaasassa, Hollolassa, 

Kärkölässä, Lahdessa… 
 Paja on osoittautunut hyväksi lääkkeeksi me-hengen nostattamiseen, vuorovaikutustaitojen 

kohentamiseen ja luottamuksen rakentamiseen! 
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Tarvittavasta tilasta ja välineistä 
Paja voidaan pitää vaikkapa liikunta- tai juhlasalissa, pulpeteista raivatussa tilavassa luokassa tai 

pihamaalla. Tarvitsemme cd-soittimen, kyniä ja paperia sekä fläppitaulun tai vastaavan. 
 
 

Pajan ohjaajista 
 

 
 
 

  

Toivottavasti saamme tulla teille vierailemaan! 
 

Ota heti yhteyttä ja pyydä tarjous! 
 

Terveisin 
 

Miina p. 040 864 1394 
Sari p. 040 748 1134 

 
 

Miina Maasola, TeM, draamapedagogi, näyttelijä 
 
Miina Maasola on Teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä. Hän on 
opiskellut Englannissa (BA Theatre Studies) ja Teatterikorkeakoulussa 
Helsingissä, josta hänellä on teatteri-ilmaisuopettajan pätevyys. Maasola on 
toiminut Vaasan kaupunginteatterissa näyttelijänä 2003 - 2006. Sen jälkeen 
hän on ollut perustamassa Tampereelle Teatteri Siperiaa ja toiminut 
freelancerina erilaisissa teatteri- ja tv-töissä. Hänet tunnetaan mm. tv-
sarjoista Vastaparit ja Tukka auki sekä elokuvasta Käsky. Opetus- ja 
koulutustöitä hän on tehnyt nuorten ja aikuisten parissa.   
 

 
Sari Toivakka, FL, viestintäkouluttaja, tietokirjailija, työnohjaaja 
 
Sari Toivakka on toiminut pitkään opetusalalla: yliopistossa, 
lukiokoulutuksessa, perusopetuksessa, ammatillisella puolella, vapaassa 
sivistystyössä sekä opettajien täydennyskouluttajana. Hän on kiinnostunut 
oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnista suomalaisessa koulussa. Hän toimii 
myös työnohjaajana, kouluttajana ja työhyvinvointivalmentajana. Toivakka 
on kirjoittanut lukuisia oppi- ja opaskirjoja opettajille ja opiskelijoille. Hän 
toimii yhteistyössä mm. Sanomapro:n, Opettajan Tietopalvelun ja Laatusana 
Oy:n kanssa. 
 
 

 
Sari Toivakka ja Miina Maasola 


