
XV ELÄMÄNTARINAFESTIVAALI KÄRSÄMÄELLÄ 15.-18.7.2015   Tiedote 10.7.2015 

Teema: Tarinoita terveydestä     Julkaisuvapaa heti 

Elämäntarinafestivaaleja on järjestetty Kärsämäellä vuodesta 2000 alkaen. Elämäntarinafestivaali on maamme ainoa 

elämäntarinallinen kesätapahtuma, joka kannustaa tavallisia ihmisiä luovaan elämäkerralliseen ilmaisuun sekä 

rohkaisee heitä arvostamaan ja tallentamaan henkilökohtaisen historiansa ohella oman kotiseutunsa 

kulttuuriperinnettä. 

Kesän 2015 festivaalin teemana on "Tarinoita terveydestä". Festivaalin taiteellisena johtajana toimii kirjailija, luovan 

kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen. 

 

15.-16.7. Tarinatorni Konttilan pihapiirissä 

Perinteiseen tapaan tarinatorni käynnistää Elämäntarinafestivaalin. Tarinoita kuulutetaan tasatunnein klo 10 alkaen 

kolmeen saakka. Tarinakuuluttajana tarinankertoja, lähihoitaja Janne Ruha. Festivaalin vuoden 2015 teema ”Tarinoita 

terveydestä” kuuluu myös tarinatornin kuulutuksissa.  

 

16.7. klo 12-14 Lasten tarinakatselmus –  LELULASARETTI 

Lasten tarinakatselmuksen taiteilijavieraana on lastentarhanopettaja, ohjaaja Ritva Ikola Haapavedeltä. 

Tarinakatselmus on ristitty tänä vuonna lelulasaretiksi, johon lapset saavat tuoda heille rakkaita rikkoutuneita lelujaan 

korjattaviksi/hoidettaviksi. Samalla lapset voivat kertoa rakkaasta lelustaan. Näin lähestytään tarinankerronnan 

todellista tilannetta, jolloin tarinat syntyvät luontevasti konkreettisessa tilanteessa askareiden keskellä. 

Lopuksi teemaa käsitellään ohjaaja Ritva Ikolan johdolla nukketeatterin keinoin, jolloin lapset tekevät tarinaa yhdessä 

ohjaajan kanssa.  

 

16.7. klo 18-20 Tarinakahvila Konttilan pihapiirissä. 

Tarinakahvila Konttilan pihapiirissä on elämäntarinan kirjoittamista ja kertomista harrastavien kohtaamispaikka. 

Ohjaajina ja keskustelun virittäjinä kirjailija Taija Tuominen ja tarinankertoja, ohjaaja Kari Krapu. Ohjaajat antavat 

myös neuvoja tarinankertojille ja kirjoittajille. 

 

17.7. klo 10-16 Seminaari: ”Tarinoita terveydestä” Frosteruksen koululla  

Seminaarissa tuodaan esille sairastuneiden ja myös sairaudesta parantuneiden tarinoita taiteessa ja erityisesti 

kirjallisuudessa: (sairauden ja terveyden käsitykset ja niihin asennoituminen elämänkaaren eri vaiheissa, miten minä-

kuva muuttuu, kun ihminen sairastuu tai voimaantuu, taistelu sairautta vastaan, elämä arjessa ja mahdollisesti 

asennoituminen kuolemaan). Samalla käydään myös ajankohtaisia yhteiskunnallisia arvopohdintoja. Tärkeä 

näkökulma seminaarissa on taiteen ja erityisesti kirjallisuuden parantava vaikutus. 

Terhi Rannela on Tampereella asuva kirjailija, toimittaja ja sanataideohjaaja. Hänet tunnetaan kantaaottavista, 

yhteiskunnallisista nuortenromaaneistaan, joissa ei kaihdeta vakaviakaan aiheita. Hänen tunnetuimmat teoksensa 

ovat saksaksi käännetty, kouluväkivallasta kertova Taivaan tuuliin sekä suomalaista alkoholikulttuuria tutkiva 

kertomuskokoelma Yhden promillen juttuja. 



Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen 

työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä pedagogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Työn 

tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvan menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito- ja kasvatusalojen 

täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. 

Seminaari toteutetaan etupäässä haastatteluin, haastattelijana luovan kirjoittamisen opettaja, festivaalin taiteellinen 

johtaja Taija Tuominen. (Seminaarin hinta 20 € sisältää lounaan ja kahvit) 

 

17.7. Teatteriryhmä Hehkun esitys ”Terveydeksi!” 

Teatteriryhmä Hehku esittää tositarinoita, joissa seikkailevat mm. Hätämaantietäjä Juho Luomajoki, piirilääkäri Konrad 

Relander ja kunnanlääkäri Heikki Viranko. Käsikirjoitus ja ohjaus Ritva Ikola. Säestys Selina Heikura. Liput 12 € (sis. 

väliaikakahvin). Esitykset klo 17 ja 19 Paanukirkon kesäkahvilassa (Pappilankuja 24). 

 

18.7. Tarinaniskennän SM-kilpailu Frosteruksen koululla 

Tarinaniskennän SM-kilpailu järjestetään Elämäntarinafestivaalin yhteydessä neljännentoista kerran. Kilpailu on 

maassamme ainutlaatuinen, yleisön ja median suosima Kärsämäen Kesän kohokohta. Se on henkilökohtaista, 

paikallista, alueellista ja kansallista identiteettiä tukevaa omaehtoista kulttuuritoimintaa, johon tavalliset ihmiset 

voivat osallistua ja joka rohkaisee heitä arvostamaan oman historiansa ohella kotiseudun kulttuuriperinnettä. 

Kilpailuun osallistuu kymmenen aluekilpailun voittanutta tarinankertojaa. Kilpailijat on valittu eri puolilla Suomea 

pidettävissä alueellisissa mestaruuskilpailuissa. Myös ruotsinsuomalaiset ovat valinneet kilpailuun oman edustajansa. 

(Pääsymaksu 10 €) 

 

Oheisohjelmaa 

 Festivaalin aikana on mm. omakustannekirjailijoilla mahdollisuus esitellä omaa tuotantoaan. 

 Pihakirppis Konttilan pihapiirissä, Tarinatornin kulmilla, to 16.7. klo 10 alkaen. 

 Tarina Hätämaan tietäjästä -näyttely Kärsämäen kirjastossa 15.-30.7. 

 Seminaarin ja Tarinaniskennän SM-kisojen yhteydessä on näyttely Frosteruksen koulun 8-luokkalaisten 

teatteriprojektista, jossa nuoruuden kipupisteitä käsiteltiin elämäntarinallisen teatterin keinoin. 

 

Täältä löytyy ajantasaisinta tietoa festivaalin ohjelmasta: https://elamantarinayhdistys.wordpress.com/festivaali/ 

Festivaaliin liittyen voi haastatella esim. Suomen Elämäntarinayhdistyksen puheenjohtaja Kari Krapua: 

040 770 3826 tai 08 447 044, puheenjohtaja@elamantarina.fi 

 

Tervetuloa Festivaaliin! 

 

Jaana Salo 

festivaalisihteeri 

044 313 5555 / jaanakatriinasalo@gmail.com 


