
 
 

	  

	  
	  

Tule mukaan tekemään satumaista päivää lapsille 
Satupäivänä 18.10.2012! 
 
Sadun nimipäivänä, torstaina 18.10. Satupäivä juhlii viisivuotissyntymäpäiviään. 
Satupäivänä satuja luetaan, esitetään ja käsitellään kaiken ikäisten kanssa teattereissa, 
kirjastoissa, museoissa, kirjakaupoissa, kulttuurikeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa 
ja vanhainkodeissa ympäri maan. Viime vuonna Satupäivää juhlittiin 53 
paikkakunnalla  yli 150 tapahtumajärjestäjän voimin.  
 
Ryhdy sadunlukijaksi! 
 
Haluaisitko lähteä tekemään sadunlukukeikan päiväkotiin, kouluun, kirjastoon tai 
vaikkapa palvelutaloon? Etsimme vapaaehtoisia sadunlukijoita, jotka jalkautuvat 
Satupäivänä kertomaan satuja eri puolilla Suomea. Sadunluku tapahtuu torstaina 
18.10.2012. Sadunkertojat saavat itse valita kertomansa sadun. Kukin sadunkertoja saa 
käsitellä satuja haluamallaan tavalla, aikaisempina vuosina satuja on kerrottu näytellen, 
lukien, kuvittaen tai saduttamalla satuja lapsilta - tyyli on vapaa!  
 
Jos haluat lähteä sadunlukijana mukaan rakentamaan vinkeää Satupäivää, ilmoittaudu 
Satupäivän projektisihteerille osoitteeseen info@satupaiva.fi. Keräämme 
sadunlukijoista listan, jota tarjoamme sadunluvusta kiinnostuneille päiväkodeille ja 
kouluille. Jos haluat lähteä sadunlukijaksi ja sinulla on jo valmiina mielessäsi paikka, 
jossa haluaisit satuilla, mainitse toiveestasi viestissä. Sadunlukijoiden yhteystiedot eivät 
mene yleiseen jakeluun.  
 
Viime vuonna Satupäivään osallistui 54 sadunlukijaa 17 eri paikkakunnalla. 
Sadunkertojat ilahduttivat satoja ihmisiä satuilemalla päiväkodeissa, kouluissa, 
palvelutaloissa ja sairaaloissa. Kaikki saavat ryhtyä sadunlukijoiksi, viime vuonna 
satuilemaan jalkautui esimerkiksi näyttelijöitä, kirjailijoita, draamaopettajia, kuvittajia, 
opiskelijoita, isovanhempia ja monia muita satujen ystäviä.  Lukijatoimintaa 
järjestetään vapaaehtoispohjalta, hyvän mielen palkkiolla. 
 
Tervetuloa satuilemaan!  

Tänä vuonna Satupäivää vietetään teemalla ”Satujen värit”. Tällä teemalla haluamme 
kertoa siitä, kuinka satujen erilaiset värit yhdistävät ja yhdistyvät meissä kaikissa ikään, 
kansallisuuteen tai aikaan katsomatta. Satupäivänä haluamme luoda kaiken ikäisille 
mahdollisuuden valahtaa tyynylle ja uppoutua sadun maailmaan. Saduilla, 
lastenkirjallisuudella ja kuvituksella on valtava merkitys lapsen kielen kehitykselle, 
mielikuvituksen mahdollisuuksien käsittämiselle ja taiteen vastaanottamisen 
oppimiselle. Sadut ovat ehtymätön, yhteinen aarreaitta ja satujen avulla voi kokeilla 
vapaasti ja turvallisesti vaihtoehtoja erilaisissa ristiriitatilanteissa.  



 
 

	  
 
 
 
Satupäivä on hieno mahdollisuus muistuttaa satujen 
merkityksestä lapsen maailmassa ja siitä riemusta, mitä 
yhdessä koettu, hieno tarina synnyttää.  
 
 
Satupäivää suunnittelevaan toimikuntaan kuuluvat Annantalo, 
Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto FIDEA, Helsingin 
kirjailijat ry, IBBY Finland, Kustannusosakeyhtiö Tammi, 
Kuvittajat ry, Pro lastenkirjallisuus ry, Suomen Isovanhemmat 
ry, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen 
Koulukirjastoyhdistys, Suomen Nuorisokirjailijat, Suomen 
Teatterit ry, Teatteri Hevosenkenkä, Teatterimuseo, Teatterin 
tiedotuskeskus ja Äidinkielen Opettajain Liitto. Satupäivän 
suojelijoina toimivat näyttelijättäret Seela Sella ja Sinikka 
Sokka. 
 
Tervetuloa mukaan toteuttamaan vinkeää 
Satupäivää!  
 
Lisätietoja: 
 
projektisihteeri Iida Turpeinen 
puh. 09 2511 2153 
sähköposti: info@satupaiva.fi    
 
www.satupaiva.fi 
 

 


