
ILKKA HAUTALA
Tarinankertoja

MINUSTA

Olen Puhe- & draamataiteen 
opettaja ja draamakasvattaja joka 
esiintyy performanssitaiten, 
teatterin, stand-up komiikan ja 
tietysti tarinankerronnan parissa. 
Tarinankerronta on minulle 
kattokäsite oman esittävän taiteeni 
parissa. Sen sisällä voin olla vapaa 
tekemään juuri sen kaltaisia 
esityksiä ja opetustyötä mitä itse 
haluan.

JÄSENYYDET

Snellman-korkeakoulun Puhe- &    
draamataiteen opettajakollegio
 
Lausujainliiton taiteilijajäsen
 
Samova ry, 
tarinankerrontajärjestö,  
rahastonhoitaja
 
Federation For European 
Storytelling, Executive Committee

YHTEYSTIEDOT

puh. 0407784506
ilkkahautala@outlook.com 
www.ilkkahautala.com
Mikkolantie 25, 00640, Helsinki

 
 

 

 

KOULUTUS

Snellman korkeakoulu
-Yleisopinnot (2007-2008)
-Puhe- & draamataiteen aineenopettaja (2011-2015)
 

 

 
 
 
Jyväskylän yliopisto
-Draamakasvatuksen perusopinnot (2015)
-Draamakasvatuksen aineopinnot (2016-2018)

TYÖNKUVA

Puhetaiteen opetus / Teatteri-ilmaisu
-Snellman- korkeakoulu
-Näkövammaisten Liitto
-Helsingin Evankelinen Opisto
-Taitein Ry
 
Voice- Over työt
-Swann Studio
-Storytel Oy
-Helsingin Yliopisto



KARHU
 
 

Karhu on tarinankerronta- ja musiikkiesitys, joka käsittelee karhun mytologiaa ja 
pohjoisten kansojen siihen liittämiä uskomuksia joihin vahvasti kuuluu 

esimerkiksi peijaiskulttuuri.
 

Esityksen lähtökohtana on kertojan oma suhde pelkoon. Miksi tämä petoeläin 
herättää niin paljon pelkoa ja tunkeutuu myös uniin? Miksi alkukansat ovat 

palvoneet Karhua ja oliko heillä tämän takia terveempi suhde luontoon?

Esitetty (2018):
-Norpas Festivaalit
-Metsäjuhla, Konesäätiö 
-Tampereen Ug juhannus
-Sic Festivaalit
-Taiteiden yö
-Tampereen Karhun päivän 
markkinat
-Runokuu



JÄÄ SULAA
 

Jää sulaa on Agenda 2030:n inspiroima koko perheen tarinankerronaesitys ja 
työpaja. Osallistujat pääsevät tekemään vesimusiikkia sulavassa 

jäätalossa samalla kun ammattilaistarinankertojat esittävät tarinoita 
pohjoisesta, jäästä, vedestä ja ihmisistä. Lapset voivat ottaa aktiivisesti osaa 

tarinoihin etsimällä ratkaisuja lämpenevän maailman haasteisiin. 
 



TARINAKLUBI HELSINKI
 

Tarinaklubi Helsinki on Samova ry:n järjestämä, Ilkka Hautalan isännöimä 
kuukausittainen tapahtuma Helsingin Kalliossa, On The Rocksissa, jossa lava 

on avoin tarinoille, kertomuksille, kaskuille, jutuille tai vaikkapa 
musiikkikappaleille. Illan avaa vieraileva tarinankertoja ja yleisö voi 

ilmoittautua ennakkoon.



KATASTROFI
 

Katastrofi on kertojan ja television välinen dialogi; Tarinankerrontaesitys joka 
käsittelee valintoja katastrofien äärellä, niin henkilökohtaisella kuin 

yhteiskunnallisella tasolla. Esitys tutkii inhimillisiä heikkouksia suhteessa 
katastrofeihin joita ympärillämme tapahtuu. Se pyrkii kommunikoimaan 

itsekasvatuksellista näkökulmaa suhteessa menneisiin, vallitseviin, tai meitä 
mahdollisesti vielä odottaviin katastrofeihin ja antaa valinnan mahdollisuuden 

myös katsojalle.
Esityksen ensi-ilta on 4-7.09.2019 Lahden Fringe Festivaaleilla



THE SHOUTING MAN
 

The Shouting Man on performanssihahmo joka syntyi omasta tarpeesta 
huutaa ja purkaa ahdistusta. Tämä on resonoinut suomalaisissa jo hyvän 

aikaa ja huutomies on tehnyt oman televisio-ohjelman, ollut aamuteeveessä, 
radiohaastatteluissa, ja sanomalehdissä lukuisia kertoja haastateltavana. 

Huutomies tekee performansseja, koulutuksia sekä järjestää workshoppeja 
kaikille niille jotka kaipaavat tunteen purkamista.


