


Kunnan mainos

 

       
       TARINAKUNTA 
         KÄRSÄMÄKI 

Kärsämäkeä ovat asuttaneet muun muassa 
savolaiset 1500 luvulla. Kansantaru kertoo 
savolaisjoukon kerran matkallaan levähtäneen 
Ruhankankaan pienellä mäellä. Kun matkaa 
jatkettiin, lausahti eräs piippumies:  
”Ohoh, kärsä jäi mäelle”. Siitä nimi pitäjälle. 
Kärsämäen kunta on syntynyt virallisesti valtatie 4 
ja valtatie 28:n risteykseen vuonna 1869. 
 
Kärsämäki on elinvoimainen  
kunta, josta välitön tunnelma, pohjanmaalainen  
tekemisen meininki ja erinomainen sijainti tekevät 
houkuttelevan paikan. 
 
Kunnan pientalovaltaisilla  
asuinalueilla eletään väljästi ja  
lähellä luontoa. Taajama-alue 
tarjoaa vapaita tontteja ja  
rakennuspaikkoja palveluiden  
läheisyydessä.  
 
Kunta erottuu edukseen  
erityisen hyvin toimivilla  
julkisilla palveluilla – esimerkiksi  
päiväkoti, terveyskeskus ja  
koulukeskus lukioineen toimivat  
uusissa, nykyaikaisissa tiloissa. 
 
 
Kärsämäen eteläpuolella sijaitsevalla, kaavoitetulla Junnon liike-  
ja teollisuusalueella sekä uudella luoteiskulmauksessa sijaitsevalla  
liike- ja teollisuus alueella mahdollistetaan teollisuuden ja  
liiketoiminnan laajentuminen Kärsämäellä.  
 
TERVETULOA TARINOIDEN KÄRSÄMÄELLE   
 
www.karsamaki.fi 
Elinkeinoasiat www.nihak.fi 

Riitta Hokkanen 
kunnanjohtaja



Kuulumisia Kulttuurikärsämäeltä!
Kärsämäellä on aktiivisia kulttuuriyhdistyksiä ja vapaaehtoistyötä tehdään paljon 
kulttuurisektorilla. Kärsämäki on tullut tunnetuksi mm. Paanukirkosta, Taideyhdistys 
Elsuupan järjestämästä nuorten kuvataiteilijoiden ARS Kärsämäki –näyttelystä, Musiikkia 
Paanukirkossa –musiikkijuhlasta sekä Suomen Elämäntarinayhdistyksestä, joka vuosittain 
järjestää Elämäntarinafestivaalin ja Tarinaniskennän SM-kilpailun. Tapahtumat tuovat väkeä 
paikkakunnalle, asiakkaita paikkakunnan yrityksiin ja lisäävät paikkakunnan tunnettavuutta.

Kärsämäen kunta sai vuodelle 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 
kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Kumppanuus–hankkeen avulla kehitettiin kulttuurisektoria 
hyödyntämällä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä. Tärkein saavutus oli 
luottamuksen ja vuoropuhelun synnyttäminen kulttuuriyhdistysten ja kunnan kulttuuritoimen 
välille. Hankkeen avulla mm. käynnistettiin yhteistyö Suomen Elämäntarinayhdistyksen ja 
Kärsämäen lukion kesken luovan kirjoittamisen kurssien järjestämisessä sekä vahvistettiin 
yhdistysten markkinointiyhteistyötä. Hankkeessa laadittu Virtuaalikärsämäki-sivusto 
julkaistaan lähiaikoina.

Kumppanuus-hankkeen aikana haettiin mallia, joka mahdollistaisi pitkäjänteisemmän 
toiminnan, kolmannen sektorin yhteistyön koordinoinnin ja sen myötä palvelujen saatavuuden 
ja osallistumismahdollisuuksien paranemisen. Harkinnan lopputuloksena päätettiin perustaa 
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta. Osuuskunnan myötä paikkakunnalle on syntymässä 
taiteilijaresidenssitoimintaa ja osuuskunta tulee edistämään työllistymistä toimimalla 
välittäjänä työnantajan ja työntekijän välillä. Mikäli Kärsämäen Pappila saadaan hankittua 
kulttuuritoimijoiden käyttöön, osuuskunnalla tulee olemaan merkittävä rooli toiminnan 
organisoijana ja taloudellisten resurssien hankkijana kiinteistön ylläpitämiseksi. Pappilan 
saaminen kärsämäkisten käyttöön edellyttää kärsämäkisten ja ulkokärsämäkisten yhteistä 
voimainponnistusta.

Tänä vuonna käynnistyi EU-rahoitteinen Kulttuuritontut-hanke, joka tuo lisää väriä paikkakunnan 
kulttuurielämään ja vapaa-ajan toimintaan. Hankkeen tavoitteina on luoda NUORILLE JUURET 
JA SIIVET, yhteisöllisyyden sekä perinne- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla ja LISÄTÄ 
MAASEUDUN YHTEISÖLLISYYTTÄ JA ELINVOIMAISUUTTA kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan, 
matkailuelinkeinon ja tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämisen avulla. 

Tervetuloa Kärsämäelle!

Jaana Salo
kulttuuriasioiden hoitaja ja kulttuuritonttu



Kärsämäki 
       Päewät

klo16
Kärsämäki Päewien 
avajaiset, yhteis-
laulutilaisuus ja 
Kärsämäki-seuran  
yleiskokous  
Konttilassa. 
Lisätietoa: karsamaki-
seura.wordpress.com

Pitäjänmestaruus-
kisat 
urheilukentällä

Kärsämäen         
ympäriajo. 
Tutustumme linja-
auton kyydissä 
Kärsämäen kyliin. 
Mukaan pääsee il-
moittautumisjärjes-
tyksessä: anu-maarit.
moilanen@msl.fi
Omakus tante inen 
r uoka i l u .  

Yhteistyössä:  
KotiMaalla-, ja  
Yhteisöhautomo  
–hankkeet.

Ma 2.7. Ti 3.7. Ke 4.7.

klo18

klo 9- n.17

Viikko 

27

Viikko

Porkkalan  
ympärijuoksu

Nojatuolimatka 
Ruotsiin Kärsämäen 
Pappilassa
kulttuuritontut.
wordpress.com

klo17

Viikko 

27

www.karsamaki.fi   www.karsamaenkesa.fi   www.kulttuurikarsamaki.wordpress.com   www.arskarsamaki2012.wordpress.com   www.paanukirkko.fi



Kärsämäki 
       Päewät 2. -15.7.2012

Akselin soiton
kirkkokonsertti

Akselin soiton  
Suuri viihdekosertti 
Frosteruksen koululla 

Akselin soiton 
Kaiken kansan  
karkelot Katajalla

To 5.7. Pe 6.7. La 7.7. Su 8.7.

Eino Leinon & 
Runon ja Suven päivä. 

Musta joutsen   
Anja Vähäahon 
runojen ilta       
Pappilassa

klo19-24

klo13

klo19
Porkkalan  
ympärijuoksu

klo 19

klo 19

Nojatuolimatka 
Ruotsiin Kärsämäen 
Pappilassa
kulttuuritontut.
wordpress.com

www.karsamaki.fi   www.karsamaenkesa.fi   www.kulttuurikarsamaki.wordpress.com   www.arskarsamaki2012.wordpress.com   www.paanukirkko.fi



Tuntematon emäntä 
Frosteruksen koulun 
auditoriossa

Suomen elämän-
tarinayhdistyksen 
kirjoitusvalmennus 
11.-13.7.

Kärsämäki 
       Päewät

Ma 9.7. Ti 10.7. Ke 11.7.

elokuva klo 20

Viikko 

28

Viikko

Sydänmaan kylä-
toiminta 60 vuotta 
ja ulkosyvämmaa-
laisen julkistaminen

klo19

Kauneimmat 
hengelliset laulut 
Engelin kirkossa

klo19

Pajatonttu: 
työpajan aiheena 
perinneruoka

klo 17

www.kattilakoski.wordpress.com   www.elamantarina.fi  www.musiikkiapaanukirkossa.fi  www.elsuupa.net  www.akselinsoitto.fi  www.lastenmaatalousnayttely.net



Kärsämäki 
       Päewät

Elämäntarinafes-
tivaali: Tarinatorni 
12.-14.7.

Elämäntarinafes-
tivaali: Lasten 
tarinakatselmus 
Konttilassa

Elämäntarinafesti-
vaali: Nuorten tari-
nakatselmus Froste-
ruksen koululla

Elämäntarinafesti-
vaali: Tarinakahvila 
Pappilassa

Elämäntarinafes-
tivaali: Seminaari 
Kotirintaman 
Elämää

Elämäntarinafes-
tivaali: Tarinan 
Monet muodot –
tapahtuma  
13.-14.7.

Elämäntarinafes-
tivaali: Tarinanis-
kennän SM

Musiikkia Paanu-
kirkossa: Runoja, 
lausuntaa, tanssia 
ja musiikkia

Musiikkia Paanukir-
kossa: Musiikki-il-
tamat, Sydänmaan 
Syke 

Musiikkia Paanukir-
kossa: Lastenkon-
sertti 

Kärsämäen lukio 
30 vuotta – Ikiai-
kojen luokkakokous

To 12.7. Pe 13.7. La 14.7. Su 15.7.

klo10

klo 20klo19

klo18

klo 20

klo 20

klo16

klo 14

klo 12klo 11

klo 14

2. -15.7.2012
klo10

Musiikkia Paanukir-
kossa: Lied -ilta 
Anna-Maria Jurvelin, 
sopraano Antti 
Hotti, piano

Musiikkia Paanukir-
kossa:  
Päätöskonsertti 
Jurvelin, Hotti, 
Wägar, Heimonen, 
Hyvärinen,  
Tegelman, Sistonen

www.kattilakoski.wordpress.com   www.elamantarina.fi  www.musiikkiapaanukirkossa.fi  www.elsuupa.net  www.akselinsoitto.fi  www.lastenmaatalousnayttely.net



Kärsämäki 
      Päewät2. -15.7.2012

Ohjelma

Näyttelyt 
ARS-kärsämäki   30.6. -12.8.
Näyttelyn yhteydessä kärsämäkisen  
August Ruutikaisen tuohityönäyttely 
 
Kärsämäki-krääsää -näyttely kirjastolla 
Kärsämäki Päewien ajan 

Ateljeekoti Villa Havu 
ennakkovaraukset ryhmille 045 114 5702 

Taidekoti Ritopirtti  
Sopimuksesta ryhmille 040 544 2751

Tapahtumat
Akselin soitto    7-8.7.

Elämäntarinafestivaalit   11-14.7. 
Musiikkia paanukirkossa   13-15.7.

Lukion luokkakokous   15.7.
Monenlaisia tapahtumia ympäri kärsämäkeä! 
Lisätietoja kärsämäen kunnan sivuilta 
www.karsamaki.fi  tapahtumakalenterista 
ja kulttuurikarsamaki.wordpress.com

Kärsämäki Päewät käynnistyvät maanantaina 2.7. klo 16.00 avajaisjuhlalla ja Kärsämäki-
seuran yleiskokouksella Konttilassa. Luvassa mm. kuvia Kärsämäeltä –esitys ja yhteislaulua 
Valto Savolaisen johdolla. Juhlatunnelma jatkuu klo 18 urheilukentällä jossa Valto laulattaa  
Pitäjänmestaruuskisoihin saapuvia lapsia.

Tiistaipäivä kuluu rattoisasti linja-autossa Kärsämäen ympäriajon merkeissä. Keskiviikkona 
teemme kulttuuritontut-hankkeen kanssa mielikuvitusmatkan Ruotsiin Kärsämäen Pappilasta käsin. 
Torstai-iltana juoksennellaan perinteiseen tapaan ympäri Porkkalaa. Perjantaina 6.7. vietämme 
Eino Leinon & Runon ja Suven päivää Kärsämäen Pappilassa Anja Vähäahon runojen tunnelmissa. 
Viikonloppuna viihdymme Akselin soiton musiikin parissa.

Toinen viikko käynnistyy kauneimmilla hengellisillä lauluilla Engelin kirkossa. Tiistai-iltana juhlitaan 
Sydänmaan kylätoiminnan 60 vuotista taivalta  ja julkistetaan vuoden ulkosyvämmaalainen. 
Keskiviikkona käynnistyy Elämäntarinafestivaali kirjoitusvalmennuksella. Kulttuuritontut-hankkeen 
ja Laatutuote-hankkeen työpajalla kokkaillaan alueen perinneruokia. Keskiviikkoiltana 
kokoonnutaan Frosteruksen koulun auditorioon katsomaan Tuntematon emäntä –elokuvaa ja 
virittäytymään perjantain Kotirintaman elämää –seminaarin tunnelmiin. 

Torstaina on lasten ja nuorten vuoro kertoa tarinoitaan tarinakatselmuksessa. Torstai-illan 
tarinakahvilaan saamme vieraita Tukholmasta. Perjantaina käynnistyy Musiikkia Paanukirkossa 
musiikkijuhla, josta saamme nauttia viikonlopun ajan. Perjantaina ja lauantaina kehitetään 
tarinankerrontataitoja Tainan monet muodot –tapahtumassa. Lauantaina väki kokoontuu 
Frosteruksen koululle Tarinaniskennän SM-kisoihin. Sunnuntaina juhlitaan Kärsämäen lukion 
kolmikymmenvuotista taivalta. 



Akseli juliste



ars juliste



Ars Kärsämäki 2012
 
10-vuotis juhlanäyttelyssä katutaide valtaa Taidetalo Nahkurin ja 
ympäristön
ARS Kärsämäki on nykytaiteen näyttely, joka esittelee erityisesti nuorten 
taiteilijoiden tekemää suomalaista kuvataidetta. ARS Kärsämäki näyttelyn 
järjestämisestä vastaa Taideyhdistys Elsuupa. Yhdistyksen pääasiallisina              
toimialoina ovat nuorten taiteentekijöiden tukeminen ja taiteiden välisen yh-
teistyön lisääminen. Yhdistys järjestää ARS-Kärsämäki -näyttelyn lisäksi muita 
pienempiä näyttelyitä ja kurssitoimintaa sekä organisoi kulttuuritapahtumia. 
Tänä vuonna tulee täyteen 10 vuotta ensimmäisen ARS Kärsämäki-näyttelyn 
järjestämisestä. Juhlanäyttely on avoinna 30.6.-12.8. ti-pe klo 12-18 ja la-su 
klo 12-15. Kuraattori Jukka Silokunnas kokoaa näyttelyn vuoropuhelu-teeman 
ympärille. 

Teemana vuoropuhelu: ”Kuvataide kohtaa katutaiteen ja katu-
taide maaseudun”
Katutaide ja kuvataide hyökkäävät käsi kädessä keskelle Suomea, täyttäen 
Kärsämäen taiteella. Kärsämäestä tulee kesäksi kaupunkikulttuurin ja kuva-
taiteen sulatusuuni, jossa uudistetaan Suomalaista katutaidetta enemmän kuin 
missään aiemmin. Maaseudun idylli tarjoaakin ainutlaatuisen työskentelymah-
dollisuuden katutaiteilijoille. Miltä kuulostaa moottorisahagraffiti tai tagiraanu? 
Näyttelyssä mukana sekä kuvataiteen huippuja, että Suomen innovatiivisimpia 
katutaiteilijoita. Maaseutu ei ole enää koskaan entisensä!

Kuraattorin puheenvuoro
”Lähdin rakentamaan näyttelystä uudenlaista kokonaisuutta. Halusin yhdistää 
kuvataiteen ja katutaiteen saumattomasti toisiinsa, sekä tuoda kaupunkikult-
tuurin maaseudulle. Näyttely tulee venyttämään kuvataiteen rajoja kaupunki-
kulttuurin suuntaan samalla kun graffiti ja muut katutaiteen muodot haastavat 
perinteistä kuvataidetta uudistumaan. Katutaidetta pidetään usein kaupunki-
taiteena, joten haasteeni oli löytää innovatiivisia katutaiteilijoita, jotka osaavat 
ottaa maaseudun mahdollisuuksista kaiken irti. Maaseutu autioituu ympäri 
Suomen, vaikka pienillä paikkakunnilla on potentiaalia tehdä mitä vain. Näyt-
tely tulee täyttämään Kärsämäen taiteella ja uskallan luvata, että näyttelystä 
jää pysyvä jälki Kärsämäelle. Se jättää jälkeensä teosten lisäksi mahdolli-
suuden julkisen tilan luovaan käyttöön, sekä maaseudulla, että kaupungissa. 
Ennen kaikkea näyttely korostaa kotiseutuylpeyttä, sekä rohkeutta lähteä etsi-
mään muutosta. Katutaide ei ole vain kaupunkien yksinoikeus. Jos et usko, tule 
kesällä Kärsämäelle katsomaan, kuinka rakennemuutos todella tapahtuu.”

www.arskarsamaki2012.wordpress.com

www.elsuupa.net



Musiikkia paanukirkossa juliste

8. Musiikkia Paanukirkossa – 
musiikkijuhla 13.–15. heinäkuuta 2012 
Kahdeksannella Musiikkia Paanukirkossa – musiikkijuhlalla on teemana ”Ääni ja 
liike”. Tulevan kesän teema tulee esille mm. tanssijan liikkeen yhdistyessä musiikkiin 
ja elokuvista tuttujen sävelten tuodessa liikkuvan kuvan illuusion kuulijoiden mieleen. 

Perjantai 13.7. klo 20.00 Lied-ilta, Pohjoisen lauluja
Anna-Maria Jurvelin, sopraano, Antti Hotti, piano
Säveltäjäniminä mm. Madetoja, Sibelius, A. Merikanto, Rahmaninov, Grieg

Lauantai 14.7. klo 16.00 
Runoja, tanssia ja musiikkia
Poikkitaiteellinen kokonaisuus, jossa tekstit ja ääni yhdistyvät liikkeeseen.

Mirjami Heikkinen, lausuja, 
Anu Sistonen, tanssija, 
Musiikkijuhlan taiteilijoita.

Eeva- Liisa Mannerin ja Anja Vähäahon tekstejä.  
Musiikkina mm. Bachia ja Beethovenia sekä 
Asko Hyvärisen radiofoninen teos Musta Joutsen Anja Vähäahon muistolle.

Lauantai 14.7. klo 20.00
Musiikki-iltamat Sydänmaan Sykkeessä
Sydänmaan Sykkeessä järjestetään suuren suosion saaneet 
Musiikki-iltamat koko esiintyjäkaartin voimin. 

Ohjelmassa on luvassa klassisen musiikin helmiä, improvisoituja 
esityksiä, tuttuja lauluja lapsiakaan unohtamatta sekä 
yllätysnumeroita hyvän ruoan ja juomien saattelemina.
I:  Lauluja ja lausuntaa
II: Instrumentaalimusiikkia
III: Elokuvan ääni, säveliä valkokankaalta
Osaan esityksiä yhdistyy tanssia.
Jurvelin, Hotti, Heikkinen, Heimonen, Hyvärinen, Tegelman, Sistonen ja Hanna Kosonen.

Sunnuntai 15.7. klo 12.00
Lastenkonsertti, Pekka Töpöhäntä perustaa yhtyeen.
Sunnuntai-iltapäivänä on lasten konsertin vuoro; maamme eturivin taiteilijat 
järjestävät tuttuun tapaan yllätyksellisen ja unohtumattoman musiikillisen retken.

Lasten konserttiin on vapaa pääsy
Sunnuntai 15.7. klo 20.00 
Päätöskonsertti: Sointia ja improviSointia
A. Hyvärinen: Shingle-twinkle
J.S. Bach: Bourrée in E minor 
A. Hyvärinen: Surface  
C. Haden: Silence 
Antti Hotti: Improvisaatio
O. Messiaen: Louange a l’eternite de Jesus
M. Ravel: Bolero 
Jurvelin, Hotti, Heimonen, Hyvärinen, Tegelman, Wägar, Sistonen

Liput: 25 €, lastenkonserttiin vapaa pääsy.
Ennakkomyynti Keskipisteen Matkailuinfo / Kärsäkäs Putiikki



Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistys

Paanukirkon on suunnitellut arkkitehti Anssi Lassila. Kirkko on rakennettu 
1700 – luvun työmenetelmin ja välinein. Piispa Samuel Salmi vihki sen    
kirkoksi 25.7.2004. Paanukirkko on seurakunnan omistama.

Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistys vastaa ainutlaatuisen         
Paanukirkon ylläpidosta ja Paanukirkon ympäristön hoidosta.

Kannatusyhdistys vuokraa Paanukirkkoa kirkollisiin toimituksiin, konsert-
teihin ja runo/draamatilaisuuksiin.  Vuokra kirkollisista toimituksista on 
100 euroa. Myös muut alle neljä tuntia kestävät tilaisuudet maksavat 
100 euroa ja yli neljä tuntia kestävät tilaisuudet 150 euroa.   
Jäsenetu on -10 % vuokrasta.

Paanukirkkoon mahtuu n. 120 henkilöä, joten se sopii erinomaiseti     
hää- ja kastekirkoksi. Erinomainen akustiikka luo hyvät puitteet myös  
musiikkiesityksille, samoin runo/draamaesityksille.

Paanukirkko ja kahvila ovat avoinna kesällä 2012 klo 11-18,             
kesäkuussa myös maanantaisin. Heinä- ja elokuun maanantait suljettu.

Varoja Paanukirkosta ja ympäristöstä huolehtimiseen saamme            
kirkon vuokraamisesta, esittelyistä, jäsenmaksuista, lipaskeräyksestä ja       
matkamuisto/pellavatuotteiden myynnistä.

Paanukirkon esittelymaksut: 1-4 hlö /10 €,  5–10 hlö /20€  
ja jokaiselta yli kymmenen menevältä henkilöltä 2 € esim. 30 hlö /60 €. 
Esittelyt:  Hanna Karsikas 040 547 5446      
    tai Sauli Saarikoski 050 343 9222

Kannatusyhdistyksen jäsenmaksut:       
Henkilöjäsen 10 € / vuosi, ainaisjäsen 100 € 

Liity jäseneksi! Pyhälaakson Op 520503-217140

IBAN FI5205 0320 0171 40

Katso lisää: www.paanukirkko.fi





Tervetuloa tarinoiden ihastuttavaan maailmaan! 

Järjestämme tämän kesän Elämäntarinafestivaalia nostalgisissa tunnelmissa. 
Ensimmäinen Elämät tarinoiksi-kurssi pidettiin Kärsämäen pappilassa vuonna 
1999. Pappilassa pidetään myös tämän kesän kirjoitusvalmennus. Ohjaajana 
on FT Liisa Enwald, joka on ollut mukana Elämäntarinan kuvioissa alusta lähtien. 
Haluamme, että Elämäntarinafestivaali näkyy ja kuuluu Nelostien  varrella 
sijaitsevan Kärsämäen keskustassa. Niinpä Konttilan kentälle pystytetään 
Tarinatorni, josta julistetaan tarinarauha ja luetaan festivaalitarinoita. 
Uskomme että yksi jos toinenkin matkailija pysähtyy moista ihmettä kuulemaan 
ja katsomaan.  

Lapset ja nuoret on ennenkin huomioitu Elämäntarinayhdistyksen toiminnassa. 
Tänä kesänä heille järjestetään omat tarinakatselmukset.  Lasten 
tarinakatselmuksessa ei valita voittajia, vaan kaikkia muistetaan pienellä 
palkkiolla.   Nuoret saavat valita oman tarinasuosikkinsa, joka palkitaan. 

Festivaalin seminaarin aiheena on Kotirintaman elämää. Teemaa tarkastellaan 
lähinnä kotirintaman naisten ja lasten näkökulmasta.  Mielenkiintoisten 
puheenvuorojen lisäksi seminaariin liittyy näyttelyitä. Paikalla olevilla 
kirjailijoilla on mahdollisuus esitellä kirjojaan seminaarin yhteydessä.  

Festivaalin kohokohta on Tarinaniskennän SM-kilpailu. Yleisöllä on 
mahdollisuus kuulla mielenkiintoisia korkeatasoisia aluemestaruuskilpailujen 
voittajatarinoita. Tilaisuudessa on myös yllätysohjelmaa.   

Jatkamme festivaalissamme yhteistyötä Ruotsissa asuvien elämäntarina-
aktiivien kanssa. Tarinakahvilamme vieraaksi tulee Tukholmassa asuva 
tänä vuonna ensimmäisen kirjansa julkaissut  Tiina Laitila  Kälvemark.  
Tarinankerrontakoulutuksemme kouluttajaksi saamme Pohjoismaisen kilpailun 
kaksinkertaisen voittajan Pelle Olssonin Tukholmasta.  

Hyvät tarinan ystävät!  Olette lämpimästi tervetulleita Kärsämäen XII 
Elämäntarinafestivaalille monipuolisen ohjelmamme pariin, kokemaan 
ainutlaatuista tunnelmaa ja unohtumattomia hetkiä  itse tarinoiden tai toisten 
tarinoita kuunnellen!  

Helena Alhosaari
Suomen Elämäntarinayhdistyksen puheenjohtaja    



Pe 13.7. klo 16 - La 14.7. klo 15.30

Löydä rohkeutta tarinankerrontaan, opi uusia niksejä ja oivalla, 
kuinka hauskaa ja helppoa tarinankerronta on.

KALAJUTUT LUOKKAAN  Pe 13.7. klo 12 – 14
 •tarkoitettu etupäässä kielten opettajille
 •opiskellaan tarinoiden käyttämistä   
  vieraiden kielten opetuksessa 

TARTUPPA TARINAAN Pe 13.7. klo 16 –19,  
             La 14.7. klo 9 - 15.30

Kurssin sisältö 
 •Mikä on tarina?
 •Miten ja mistä jokainen löytää omat 
   tarinansa?
 •Kerronta- ja esiintymistekniikkaa 
 •Tarinankerronta muissa Pohjoismaissa 
   ja Euroopassa
 •Tarinaniskennän SM-kilpailu

Kouluttaja: kirjailija, tarinankertoja, Ruotsin 
ja Pohjoismaiden tarinankerrontakilpailujen 
kaksinkertainen voittaja Pelle Olsson

Avustaja ja tulkki: opettaja, tarinankertoja 
ja freelancetoimittaja Kerttu Jokela

Kalajutut luokkaan-kurssin hinta 30 euroa (opetus ja ruoka)
Tartupa tarinaan-kurssin hinta 100 euroa (opetus, ruokailut ja majoitus kahden  
hengen huoneessa). Hinta ilman majoitusta 70 euroa. 

Ilmoittautuminen 29.6. mennessä 
puheenjohtaja@elamantarina.fi, puh. 040-7703826.  



12.-14.7.2012  Konttilan kentällä  
Ohjelma: 

To 12.7.  

klo 10.00 Tarinarauhan julistaminen
  Alkufanfaari 

klo 13.00 Tarinakuulutuksia    
  (Frans Pyrrön muistoja Käsämäeltä)

klo 16.00 Tarinakuulutuksia (Myyttisiä tarinoita Kärsämäeltä)

klo 10-16 Festivaalikauppa ja poistokirjojen myynti 

Pe 13.7.  

klo 10.00 Tarinakuulutuksia 
  (Frosteruksen koulun oppilaiden keräämiä sotatarinoita)

klo 12.00 Tarinakuulutuksia (Sotamuisto   
  Luuvaaralta ja muita sotatarinoita) 

klo 16.00 Tarinakuulutuksia ( Kotirintaman  
  elämää-kirjoituskilpailun satoa)

klo 18.00 Tarinakuulutuksia (”Kun tästä maasta tappeli   
  Ruotti ja Venäjä” kertomusperinnettä Kauhajoelta)

klo 10–16 Festivaalikauppa ja poistokirjojen myynti 

La 14.7.  

klo 10.00 Tarinakuulutuksia (hajamuistoja  
  kansanrunoilija Leander Raumasta) 

klo 14.00 Tarinakuulutuksia (Tarinaperinnettä Kainuun mailta) 

klo 10–14 Festivaalikauppa ja poistokirjojen myynti 

TarinaTorni



lastentarina



tonttu hanke lasten nuorten

Teemana Muistelijan viisaus  
Kurssilla opetellaan yhdistämään elämäntarinallisessa 

kerronnassa eri aikatasoja, kertomista ja kommentoivaa 
pohdintaa. Tutustutaan muisteluesseeseen, tehdään runsaasti 

virikeharjoituksia ja kuullaan tekstien ryhmäpalautetta.

 Täyden palvelun valmennuspakettiin sisältyy valmennus 
lähijaksolla, henkilökohtainen ohjaus etäjaksolla sekä 

täysihoito Pappilassa tai Motelli Tekstiilitalossa.  
Valmennuspaketin hinta on  180 euroa (kahden hengen huone). 

Suomen elämäntarinayhdistyksen jäsenet saavat alennuksen. 
Ilmoittautuminen 1.7. mennessä 

sähköpostilla: puheenjohtaja@elamantarina.fi, 
puh. 040 -7703826

Ke11.7. klo 16 - Pe 13.7. klo 12  
Kärsämäen Pappilassa

yhteistyössä Haapaveden opiston kanssa 
Ohjaajana FT Liisa Enwald

To 12.7. klo 20.00
Pappilassa

Tukholmassa asuva kärsämäkinen 
toimittaja Tiina Laitila Kälvemark kertoo 
esikoisteoksestaan Kadonnut ranta.

Vieraina myös tarinankerojat 
Kerttu Jokela ja Pelle Olsson Tukholmasta.



seminaari

Seminaari Kotirintaman elämää 
Kärsämäellä Frosteruksen koululla perjantaina 13.7.2012 klo 10  
 •Millaisena sota-aika muistetaan 
 •Miten sota-aika koettiin eri puolilla Suomea
 •Miten kotona selvittiin miesten ollessa rintamalla (naisten ja lasten näkökulma) 

OHJELMA 
10.00  Seminaarin avaus
  Suomen Elämäntarinayhdistyksen puheenjohtaja, kouluneuvos Helena Alhosaari  
  Kärsämäen kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Riitta Hokkanen  

10.15  Sota, muistot ja tunnot 
  FT, dosentti  Marianne Junila

11.00     Sota-ajan lauluja 

11.15 Tuntematon emäntä - kotirintaman arjen sankari   
  Agronomi Onerva Hintikka 

12.00  L o u n a s t a u k o / näyttelyihin ja kirjaesittelyihin tutustumista 

13.15  Partisaanien vaiettu sota 
  kirjailija, toimittaja Veikko Erkkilä 

13.45 Kokemuksia kotirintamalta    
  Haastateltavina pitäjäneuvos Arvi Viitala, evakko  Anneli Rytkönen,  
  kirjailija Kaisa Kervinen ja sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas  
  Haastattelijana Elämäntarinayhdistyksen hallituksen jäsen  Janne Ruha
 
14.20  K a h v i t a u k o  

14.40  Paneeli:  yhteenveto päivän alustuksista 
  Veikko Erkkilä, Onerva Hintikka ja Marianne Junila
  Puheenjohtajana Elämäntarinayhdistyksen hallituksen jäsen Eila Telinkangas  

15.20  Kotirintaman elämää - kirjoituskilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojen jako 
  Raadin puheenjohtaja FM, Elämäntarinayhdistyksen hallituksen
   jäsen Harri Turunen
  FT, Elämäntarina-lehden päätoimittaja Liisa Enwald
  FM, toimitussihteeri Raimo Visuri ja 
  Helena Alhosaari  

15.45   Seminaarin arviointi ja päättäminen 
  Helena Alhosaari   

16.15 Foorumi on vapaa kirjailijoille kirjaesittelyjä varten



ohjelma

Seminaarin pääesiintyjät 
FT  Marianne Junila työskentelee tutkijana Oulun 
yliopistossa, minkä lisäksi hän toimii sosiaalihistorian 
dosenttina Jyväskylän yliopistossa. Hänen 
erikoisalaansa ovat kriisi- ja murrosaikojen historia, 
lasten ja muiden ”erityisryhmien” historiakokemukset 
sekä alueellisesti erityisesti Pohjois-Suomen 
historia. Hänen väitöskirjansa käsitteli suomalaisen 
siviiliväestön ja saksalaisten sotilaiden suhteita jatko-
sodan aikana. Meneillään olevat tutkimushankkeet 
liittyvät sotien ja sotien jälkeisen ajan historiaan 
sekä niistä rakennettuihin historiakuviin (sisällissota, 
toinen maailmansota, jälleenrakentamisen kausi), 
erityisryhmien historiakokemuksiin (naiset, lapset) sekä 
yhteiskunnalliseen valtaan (opettajat ja ammatillinen 
valta).
 
Voit lukea (ja vaikka lainata!) Marianne Junilan ajatuksia niin historian akateemisesta kuin 
yhteiskunnallisesta merkityksestä Oulun yliopiston Kuukauden Tutkijan haastattelusta maaliskuussa 
2010 täältä: http://www.oulu.fi/varainhankinta/tutkijat/Junila.html
 Marianne Junila käsittelee esitelmässään sodan muistamisen politiikkaa: Millaisena 
sota muistetaan? Millaisia seikkoja on mahdollista muistaa? Miten sotaa on muisteltu julkisessa 
keskustelussa? 

Onerva Hintikka on agronomi, joka on toiminut 
tiedotus- ja viestintätehtävissä Maatalousalan 
tiedotuskeskuksessa, Vapo Oy:ssä ja MTK:ssa. 
Lapsuutensa hän vietti sota-aikaan ja sen jälkeen 
maatilalla ja oppi pienestä pitäen tilan työt. Hän on 
ollut toisena toimittajana Maahengen julkaisemassa 
kirjassa Tuntematon emäntä, joka kuvaa maaseudun 
naisten selviytymistä  valtavasta työurakastaan 
sodan aikana.  Onerva Hintikka esiintyy myös 
elokuvassa Tuntematon emäntä. 

Toimittaja ja kirjailija Veikko Erkkilä on vuodesta 
1980 alkaen tutkinut neuvostopartisaanien iskuja 
suomalaisiin rajakyliin jatkosodan aikana. Hän on 
aiheen johtava asiantuntija Suomessa Venäjällä. 
Erkkilän vuonna 1998 julkaistu  teos Vaiettu sota 
sai Valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Vuonna 2011 
ilmestyneessä teoksessaan  Viimeinen aamu  - 
neuvostopartisaanien vaietut jäljet Erkkilä  jatkaa 
perusteellisella mutta inhimillisellä otteella kuvausta 
partisaanien tuhoiskuista.



Pasi Asikainen  (Tampere)  on koulutukseltaan 
insinöörig jag ammatiltaan ggentinenkkyritys-
johtaja,  nykyään jo eläkkeellä.                                                                                  
Tarina: Sininen pilleri

Veikko Heikkilä  (Kuusamo)  toimi armeijassa 
lääkintäaliupseerina.  Hän pääsi kasööriksi  
Kemi-yhtiöön hienon käsialansa avulla.                              
Tarina: Savottakokkien kapakkareissu

Elja Kemppainen (Kuusamo) on  entinengggKainuun 
rajavartioston toimiupseeri. Hän toimiiggmatkaop-
paana ja harrastaa mm. kalastusta ja lukemista.                                          
Tarina: Tumma ruusu 

Kari Krapu (Nivala) on nykyään harrastajateatteri-
ohjaaja  sekä teurastaja. Vuoden 2009 Tarinan-
iskennän Suomen mestari.                           ggggggg 
Tarina: Ikimuistoinen onkireissu

Aulis Kytömäki (Eskilstuna, Ruotsi)  muutti Ruotsiin 
1950.  Hän harrastaa kirjoittamista ja maalausta.  
Keskikesät hän viettää Kortesjärvellä.                   
Tarina: Joulupöytä 

Jukka Lappalainen (Oulu) toimi  ylivartijana Oulun 
vankilassa.  Yhteiskunnallisten asioiden hoito sekä 
vapaaehtoinen asukastoiminta on hänelle  tärkeää.  
Tarina: Takaa-ajo 

Marjatta Leino (Turku) on toiminut 
päiväkodinjohtajana. Hänellä on mies  
Pekka, kolme lasta ja neljä lastenlasta.                                                                                                      
Tarina:  Rannalla ruikutusta

Petri Piirainen (Nurmes) on osakas ja 
teknologiajohtaja kuvankäsittelyohjelmia kehittävässä 
yrityksessä, harrastaa mm. skandinaavisia elokuvia.                             
Tarina: Shanghain televisio

Ahti Räisänen (Laukaa) on insinööri. Hän työskentelee 
yrittäjänä ja on mukana kunnallispolitiikassa. 
Harrastaa mm. näyttelemistä kesäteatterissa.                                                                
Tarina:  Koulumuistoja 60-luvulta 

Anne Angeria (Haaparanta, Ruotsi) toimii  
juontajana, kirjoittaa ja ohjaa näytelmiä. Anne 
perusti 2012 naishuutokuoron ”Rooparit”.                                       
Tarina: Minun sisko 

Pääsymaksu5€                 14.7. klo 11                Tarinankertojat
TarinaniSKEnnÄn SM - KiLPaiLU 2012



TarinaniSKEnTÄKiLPaiLUn SÄÄnnÖT 
Kilpailussa kerrotaan enintään seitsemän (7) minuutin omakohtainen tarina. 
Tarinan pitää pohjautua itse koettuun tai perheessä/suvussa tapahtuneeseen 
tositarinaan, jota ei ole aikaisemmin julkaistu tai esitetty julkisesti.
 Kilpailussa edellytetään perinteistä tarinankerrontaa ilman rooliasuja 
tai muuta rekvisiittaa. SM-finaalissa kerrotaan sama tarina kuin alueellisissa 
mestaruuskilpailuissa. 

KiLPaiLUraaTi 
Harri Turunen   raadin puheenjohtaja, FM, historiantutkija, 
   Suomen Elämäntarinayhdistyksen hallituksen jäsen, Oulainen 
Aune Aho  Tarinaniskennän Suomen mestari 2002, 2003, 2007, Haaparanta 
Maija Koponen  FM, historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin lehtori, Kärsämäki 
Pentti Stranius   FL, Venäjän tutkija, Joensuu 
Eila Telinkangas Suomen Elämäntarinayhdistyksen hallituksen jäsen
Tiina Kivioja  raadin sihteeri,  Suomen Elämäntarinayhdistyksen 
   sihteeri, Kärsämäki 

PaLKinnoT 

Tarinaniskennän Suomen mestari   500 euroa + kunniakirja 
II palkinto      300 euroa + kunniakirja 
III palkinto      200 euroa +kunniakirja 
Yleisön suosikki     Tarinaniskentäreliefi 
Tarinaniskennän finalistit    100 euron kannustuspalkinto 
Arvontapalkinto yleisöäänestyksessä  Elämäntarinan 2012 vuosikerta 

Kunniakirjat on suunnitellut ja toteuttanut kalligrafi Lexa Päivärinta. 
Tarinaniskentäreliefi on kuvataiteilija Juho Yli-Posson käsialaa. 

TarinaniSKEnnÄn SUoMEn MESTariT 
Aune Aho, Haaparanta 2002 
Aune Aho, Haaparanta 2003 
Janne Kumpulainen, Pyhäjärvi 2004 
Janne Ruha, Ristijärvi 2005 
Mauno Kentta, Helsinki 2006 
Aune Aho, Haaparanta 2007 
Ahti Räisänen, Jyväskylä 2008 
Kari Krapu, Nivala 2009
Jari Rossi, Muonio 2010
Sirkka Huhtahaara, Jyväskylä 2011

TarinaniSKEnnÄn SM - KiLPaiLU 2012



lukio tai jtn ulkokär.

Su 15.7. klo 14.00 Frosteruksen koululla
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta Kärsämäen lukion 
perustamisesta. Sen kunniaksi kutsumme kaikki Kärsämäen
lukion entiset ja nykyiset oppilaat ja opettajat IKIAIKOJEN LUOKKAKOKOUKSEEN! 

Juhla Frosteruksen koululla su 15.7. klo 14.00. 
Ruokailu klo 13.00 alkaen, 10 € / hlö. 
Ilmoittautumiset ruokailuun 9.7. mennessä 
044 4456 889 / kulttuuri@karsamaki.fi

Juhlan päätteeksi Kärsämäen lukio tarjoaa kahvit osallistujille. 
Voit ottaa mukaan kaverin. 
Juhlan aikana auditoriossa lapsille disney-piirrettyjä. 

Viikonloppuun osuu myös Kärsämäki Päewien huipennus, 
eli Elämäntarinafestivaalit ja Musiikkia Paanukirkossa. 
Myös ARS Kärsämäki -näyttely on silloin avoinna. 
Vinkki! Samalle viikonlopulle kätevää järjestää myös oman luokan luokkakokous. 

Lisätietoa:     
044 4456 889 / kulttuuritoimi   

kulttuurikarsamaki.wordpress.com   
www.facebook.com/events/307025459349942/  

      



Su 15.7. klo 14.00 Frosteruksen koululla
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Kulttuuritontut–hanke 
Kärsämäen vaakunassa on vene, jossa on seitsemän liekkiä, tai niin kaikki ovat tähän asti luulleet….  

Entä jos kuviot kuvastavatkin paikkakunnan seitsemän ensimmäisen talon tonttuja?  
Nämä tontut pitivät aikanaan huolta siitä, ettei Kärsämäen kehitys pysähtynyt niihin ensimmäisiin taloihin. 

Tonttujen ahkeruuden ansiosta Kärsämäen asutus kasvoi ja levisi laajalle alueelle.  
Nyt väkimäärä on laskusuunnassa, joten apuun tarvitaan taas tonttuja. Seitsemällä tontulla on suunnitelma,  

jolla he aikovat nujertaa paikkakunnalla vallalle päässyttä passiivisuutta ja pessimismiä.  
Nyt ei odoteta apua ulkopuolelta vaan aletaan itse käsikirjoittaa paikkakunnan tarinaa positiivisemmaksi!  

Kärsämäen kunnan hallinnoima Kulttuuritontut–hanke käynnistyi helmikuussa 2012.  
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus myönsi hankkeelle rahoituksen Manner-Suomen maaseudun  
kehittämisohjelmasta. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun saakka.  

Hankkeen tavoitteita: 

NUORILLE JUURET JA SIIVET yhteisöllisyyden sekä perinne- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla  

MAASEUDUN YHTEISÖLLISYYDEN JA ELINVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN kulttuuri- ja vapaa-
ajantoiminnan, matkailuelinkeinon ja tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämisen avulla  

Osa-alueet "seitsemän tontun esittelemänä”:  

PAJATONTTU - Yhdessä tekemisen meininkiä kulttuuri- ja perinnepajatoiminnan avulla. Työpajois-
sa voidaan opetella esim. perinteisiä kädentaitoja, perinnemaiseman hoitoa, teatteria, musiikkia, 
kuvataidetta, luonnonraaka-aineiden hyödyntämistä, palstaviljelyä ym.  Pajatoimintaa (2012) joka 
kuun toinen ja neljäs keskiviikko.  Pajatoimintaa voidaan järjestää myös ryhmän toiveiden mukaan. 

NÄYTELMÄTONTTU - Roolihahmoista harrastus ja matkailuvaltti Roolihahmojen käsikirjoittamista, 
puvustamista ja roolihahmoihin perustuvan teatteriharrastuksen virittämistä henkiin.  

PAANUTONTTU - Paanukirkkoon ja pappilaan liittyvän toiminnan kehittäminen Kehitetään palve-
luja ja tuotteita Pappilan, Paanukirkon ja Tarina –teeman ympärille. (esim. roolihahmo-oppaat, leiri-
koulutoiminta, TYKY –toiminta, kurssit, pakettien kokoaminen alueen matkailukohteista kuten ”päivä 
Kärsämäellä” -paketit, Pappila-Paanukirkko –kokonaisuus perhejuhlien järjestämispaikkana jne.)  

TARINATONTTU - Tarinat mausteena arjessa ja markkinoinnissa Opetellaan hyödyntämään tarinoi-
ta matkailussa sekä tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa.  

VIRTUAALITONTTU - Virtuaalikärsämäki –areenan hyödyntäminen Sisällön tuottamista Kump-
panuus hankkeen myötä valmistuvalle Virtuaalikärsämäki -sivustolle esim. nuorten mediapaja -
toiminnan avulla .  

KOTITONTTU - Kotiseutuidentiteetti rikkautena ja yhdistävänä tekijänä Toimenpiteinä mm.  
perinnekasvatusmateriaalin laatimista ja yhteyksien luomista ulkokärsämäkisiin.  

MAAILMANKANSALAISTONTTU - Kotiseutuidentiteetin arvostuksen kasvaminen kansainvälisyy-
teen peilaamalla Toimenpiteinä mm. kansainvälinen työleiri ja opintomatka ulkomaille vuonna 
2013!  Joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona nojatuolimatka vieraaseen kulttuuriin klo 17-20.30 yh-
teistyössä Tupa-hankkeen kanssa ja kolmantena keskiviikkoina Vierasvara –ilta Taidetalo Nahkurilla 
klo 18 yhteistyössä Kärsämäkiseuran kanssa. 

Lisätietoja  
kulttuuritontut@gmail.com, p. 044 4456 848 / Edda Aakula, p. 044 4456 858 / Jaana Salo 

kulttuuritontut.wordpress.com  



Kulttuuritontut–hanke 
Kärsämäen vaakunassa on vene, jossa on seitsemän liekkiä, tai niin kaikki ovat tähän asti luulleet….  
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sa voidaan opetella esim. perinteisiä kädentaitoja, perinnemaiseman hoitoa, teatteria, musiikkia, 
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KOTITONTTU - Kotiseutuidentiteetti rikkautena ja yhdistävänä tekijänä Toimenpiteinä mm.  
perinnekasvatusmateriaalin laatimista ja yhteyksien luomista ulkokärsämäkisiin.  

MAAILMANKANSALAISTONTTU - Kotiseutuidentiteetin arvostuksen kasvaminen kansainvälisyy-
teen peilaamalla Toimenpiteinä mm. kansainvälinen työleiri ja opintomatka ulkomaille vuonna 
2013!  Joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona nojatuolimatka vieraaseen kulttuuriin klo 17-20.30 yh-
teistyössä Tupa-hankkeen kanssa ja kolmantena keskiviikkoina Vierasvara –ilta Taidetalo Nahkurilla 
klo 18 yhteistyössä Kärsämäkiseuran kanssa. 

Lisätietoja  
kulttuuritontut@gmail.com, p. 044 4456 848 / Edda Aakula, p. 044 4456 858 / Jaana Salo 

kulttuuritontut.wordpress.com  
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KÄRSÄMÄEN MAFIA
Kärsämäkisyys on jotain sellaista, joka ei lähde pesussa eikä kulumallakaan. Jos on 
kerran täällä asunut, niin näin kummallinen nimi ei koskaan unohdu. Useimmiten nuorena 
nimeä hävetään ja kerrotaan kierrellen vaikka että on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. 
Aikuistuessa itsetunto kestää jo kotikunnan tyyliikkään nimen tuomisen julki ja juurista 
alkaa olla ylpeä. Aiheestakin. Otetaan Kärsämäkisyys kunnia-asiaksi ja aletaan pu-
haltaa yhteen hiileen. Yhteistyön ja kotiseuturakkauden avulla voi saada ihmeitä aikaan!
 
Verkostojen luominen ulkokärsämäkisiin on Kulttuuritontut-hankkeen tavoitteena. 
Kärsämäen väkiluku pienenee, mutta kärsämäkiset lisääntyvät maailmalla! Kärsämä-
eltä syystä tai toisesta lähteneet ovat potentiaalista kohderyhmää osallistumaan paik-
kakunnan tapahtumiin ja toimintaan. Maailmalle muuttaneiden mukana on kadonnut 
myös monenlaista osaamista, jota verkoston kautta voisimme saada uudelleen käyttöön.  

Jäsenkorttia kokeillaan uutena keinona ulkokärsämäkisten tavoittamiseksi. Kärsämäen 
Mafiaan liittyminen on ilmaista, mutta haluamme jäsenten yhteystiedot tiedottamista 
varten. Tavoitteena on että jäsenille lähetetään jatkossa noin kerran vuodessa jäsentie-
dote, jossa kerrotaan jäseneduista, paikkakunnan tapahtumista ja toiminnasta. Kärsä-
mäen Mafia –kortille neuvotellaan jäsenetuja, kuten alennuksia paikkakunnan liikkeisiin.  

Kärsämäen Mafia –korttia voit hakea täyttämällä Kulttuuritontut-hankkeen sivuilla (kult-
tuuritontut.wordpress.com) olevan hakemuslomakkeen. Kortteja jaetaan myös kunnantoi-
miston, kirjaston, Taidetalo Nahkurin, Suomelan ja Paanukirkon kesäkahvilan kautta.

Jos haluat tarjota Kärsämäen Mafian jäsenille jäsenetuja, ota yhteyttä 
projektitonttu Eddaan 044 4456 858 / kulttuuritontut@gmail.com

kulttuuritontut.wordpress.com

kortti

kuva: Janne Parviainen



PIIKKILÄN VALTAUS 13.6. 

 

 

 
Piikkilästä voi vallata 

tilaa taiteelle ja luovalle hulluudelle 
ke 13.6. klo 15 alkaen.  

Valtauksen voi tehdä itselle,  
kaveriporukalle, kerholle tms.  

 

Pajatontut opastavat klo 17 alkaen  
taiteen tekemisessä ja tarjoavat  
käyttöön erilaisia materiaaleja.  

Taiteileminen jatkuu  
monta päivää jos niin toivotaan  
ja teoksiin pääsee tutustumaan  

ARS Kärsämäki näyttelyn yhteydessä. 
 

Tarjolla välipalaa. Osallistumismaksu 5 € 

KANSAINVÄLISYYS 
 

 
 

Kuun kolmas  keskiviikko klo 18 
VIERASVARA Nahkurilla  

Kuun ensimmäinen ke klo 17 
NOJATUOLIMATKAT  

vieraisiin kulttuureihin. 

OPINTOMATKA ULKOMAILLE 2013 
Osallistumismaksu 50%  

matka– ja majoituskuluista  
+ ruokailut.  

OPINTOMATKA 30.6.-1.7. 

 
Turun keskiaikaisetmarkkinat.fi, 
Turun linna ja käsityöläiskortteli.  

Majoitus herrankukkaro.fi. 
 

Osallistumismaksu 50% opintomatkan 
hinnasta, n. 70–90 € + ruokailut. 

Vielä mahtuu mukaan!  Ilmoittautumisia 
otetaan vastaan 15.6. asti. 

044 4456 858 / Edda 

Lisätietoa: 
Kulttuuritontut.wordpress.com 
www.facebook.com/kulttuuritontut 

TEATTERI, MEDIAPAJA TAI 
MUU HARRASTUSRYHMÄ 

 

 

 
Kootkaa oma porukka  

ja esittäkää toive tontuille.  
Voimme ehkä auttaa! 

 
Pajatonttu joka kuun 2. ja 4. ke. 
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Keskiviikkoisin tontut ovat  
aktiivisimmillaan! 

Kuun ensimmäisinä keskiviikkoina 
järjestetään nojatuolimatkoja 

vieraisiin kulttuureihin 
yhteistyössä TUPA-hankkeen kanssa.  

 

Toinen ja neljäs keskiviikko 
tonttujen työpajalla käy tohina! 

Tontut voivat järjestää  
kulttuuri– ja perinnepajatoimintaa 
myös ryhmille, toiveiden mukaan! 

 

Kolmannet keskiviikot kuluvat 
leppoisasti Vierasvara-illoissa 
jotka järjestetään yhteistyössä 

Kärsämäki-seuran kanssa.  
Iltojen tavoitteena on 

saada samaan kahvipöytään 
alkuasukkaita ja muukalaisia. 

 

Lisätietoa:  
kulttuuritontut.wordpress.com 



mainos

Elämäntarinafestivaalin järjestämistä ovat tukeneet myös:
Expert Kangaskokko, Kukka- ja luontaistuote Niittykoski, 
Laaksojen rauta Oy, Kärsämäen apteekki

Haapaveden opisto on Suomen Elämäntarinayhdistyksen 
kumppani      kirjoitusvalmennusten    ja tarinankerronta- 
koulutuksen järjestämisessä. Koulutus on osa 
Haapaveden Opiston vapaan sivistystyön yleis- 
sivistävää koulutusta. 
Opisto on vireä ja nykyaikainen oppilaitos, joka 
tarjoaa monipuolista ammatillista ja yleissivistävää
koulutusta. 
Katso lisätietoja: www.haapop.fi 

ELÄMÄNTARINAFESIVAALIN JÄRJESTÄMISTÄ OVAT TUKENEET MYÖS: 
 - Expert Kärsämäki Kangaskokko 
 - K-market  Keskipiste  
 - Kukka ja Luontaistuote Niittykoski  
 - Kärsämäen apteekki  
 - Laaksojen Rauta Oy 
 - Paakarin Pysäkki  - Paakarin Pysäkki  



Hyvä, jos ei haittaa, sillä OP-bonuksilla ne ovat totista  
totta. Laske oma tilanteesi bonuslaskurilla osoitteessa  
op.fi/bonuslaskuri

0400 832 044



SUOMELA CAMPING  6.6.-31.8.  
Reception:   
Paakarin Pysäkki:  Ma-Pe / Mon-Fri 8-18,  
La / Sat  10-16, Su / Sun 11-17.  
Iltaisin: - 21.00 päivystys 044 4456 960. 
 

suomelacamping.wordpress.com 
suomela.camping@gmail.com 
044 4456 960 
 

Kattilakosken kulttuuriosuuskunta 
Kokous- ja tilapalvelut, taiteilijaresidenssitoiminta,  

asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut,  
välittäjäorganisaationa toimiminen (Laskuta ilman omaa yritystä!),  

kulttuuri-, matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden tuottaminen. 
 

Osuuskunnan säännöissä on määritelty rajoitettu voitonjako:  
Tuotto osuuskunnan kehittämiseen, lasten- ja nuortenkulttuuriin  

sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. 

Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan toiminnan aloitus,  
Suomelan kesäkauden avajaiset  ja Vierasvara-ilta  

ke 20.6. klo 18 Suomelassa. Tervetuloa! 
 

kattilakoski.wordpress.com 


