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Suomiviettaä
Satupäivää
(Ke;
Sadun nimipäivänä, torstaina
18.10. Satupäivä juhlii viisivuo_
tissyntymäpäiviään. Satupäi-
vänä satuja luetaan, esitetään
ja käsitellään kaiken ikäisten
kanssa teattereissa, kirjastois-
sa, kirjakaupoissa, kouluissa,
päiväkodeissa, vanhainkodeis-
sa, kulttuurikeskuksissa ja mu-
seoissa ympäri maan.

I(eski-pohjanmaalla Satu-
päivää vietetään kirjastoissa
ainakin l(alajoella, Kaustisel-
la ja Kokkolassa.

Kalajoen pääkirjasto osallis-
tuu satupäivään järjestämällä
nukketeatteriesityksen. E sittä-
jänä toimii kirjailija ja sadun_
kertoja Irma Hannula Irkku
Oy:n Mummuteatterista.

Kaustisen kirjastossa lue-
taan satuja lähes nonstopina
puolen tunnin tarinatuokiois-
sa, jotka alkavat tasatunnein
keskipäivästä lähtien sekä il-
takuudelta. Satupäivänä pää-
see kurkistamaan muun mu-
assa keijujen, prinsessojen,
prinssien ja lohikäärmeiden
elämään.

Draama- ja musiikinopetta-
ja Pia Järvi vetää Satupäivänä
kaksi satupajaa l(okkolan kau-
punginkirjaston torilla. Toi-
minnallisen musiikkisatutuo-
kion aiheena on "metsän väki
tulee kirjastoon". Lapset saa-
vat tehdä äänimaisemaa sadun
elävöittämiseksi rytmisoitti-
milla ja body percussion -me-
netelmällä sekä laulaa muka-
na tutuissa Iauluissa.

Vuosien kuluessa Satupäi-
lä on kasvanut pienestä kam-
panjasta valtakunnalliseksi
tapahtumaksi, joka vuositta in
tuo iloa tuhansille sadun ystä-
r-ilk. Tänä lnonna mukaan on

ilmoittautunut lähes 2OO ta-
pahtumajärjestäjää yhteensä
68 eri paikkakunnalta. Satu-
päivän ohjelmassa edustettui-
na ovat eri taiteenlajit lasten-
kirjallisuudesta ja kuvitukses-
ta teatterin ja tanssin kautta
sarjakuvaan ja roolipeleihin.
Myös eri kielet ja kulttuurit
ovat edustettuina: suomen li-
säksi Satupäivänä satuillaan
ainakin ruotsiksi, saameksi,
englanniksi, saksaksi, venä-
jäksi, italiaksi ja islanniksi.

Satupäivän päätapahtumaa
juhlitaan Teatterimuseossa,
jossa luvassa on satuteemai-
sia työpajoja lapsille ja nuoril-
le, Satupäivän juhlalliset ava-
jaiset näyttelijäSeela Sellan
johdolla ja paneelikeskustelu
satujen käytöstä opetukses-
sa ja taidekasvatuksessa. Sa-
tupäivän otrjelmatiedot löyty-
vät kokonaisuudestaan osoit-
teesta www. satupaiva. fi

Kaikille avointen satutapah-
tumien lisäksi Satupäivän ta-
voitteena on viedä sadut lasten
ja vanhusten luo. Tähän liitty-
en päiväkoteihin, kouluihin ja
palvelutaloihin jalkautuu Sat u-
päivänä näyttelijöistä, kirjaili-
joista, kuvittajista, opiskelij ois-
ta ja isovanhemmista koostu-
va vapaaehtoisten sadunluki-
joiden joukko. Lisäksi monet
koulut ja päiväkodit järjestävät
omia Satupäivätapahtumiaan.

Tänä vuonna Satupäivää vie-
tetään teemalla Satujen värit.

Satupäivä perustuu vapaa-
ehtoisuuteen ja yhdessä teke-
miseen. Satupäivän taustalla
ei ole erillistä yhdisrys tä, vaan
Satupäivän toteutuksesta huo-
lehtii projektisihteeri yhteis-
työssä Satupäivän toimikun-
nan kanssa.


