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JÄSENTIEDOTE    TOUKOKUU 2013 

   VESTÄJÄT RY 

 

Toukokuinen tervehdys jäsenet! 

Tämä kymmensivuinen jäsentiedote sisältää jäsenien kannalta monia mielenkiintoisia 

asioita. Jos haluat tiedottaa jäsenillemme tämän kanavan kautta laita viestiä ja asiasi 

minulle sp:iin: vestajat@dnainternet.net  

Inspiroivaa kesän odotusta!  

T. Sari Siltavuori, pj 

Aiheet tässä tiedotteessa ovat: 

1. Haluatko blogikirjoittajaksi Savon Sanomiin? 

2. Kevään ja kesän tapahtumista 

3. Sanataidekoulu Aapelin kuulumisia 

4. Kirjoittajakoulutuksesta 

5. Onnitteluja ja jäsenten julkaisuja  

6. Tulevia 

7.  Muuta huomioitavaa 

 

1. HALUATKO SAADA JUTTUJASI MUIDEN LUETTAVAKSI? 

Lue alla oleva teksti ja jos kiinnostuit ota pikimmiten (mennessä) yhteys 

minuun eli puheenjohtajaan sp:n kautta: vestajat@dnainternet.net 

 

Näin kirjoittaa meille Jussi Murtasaari Savon Sanomista: 

”Tässä olisi nyt tarkoituksena, että jokaiselle kirjoittajalle voitaisiin luoda oma 

blogi, jota voi päivittää Savon Sanomien verkkosivujen kautta. Vestäjät ovat 

pitäneet Savon Sanomien sivuilla kahteen otteeseen blogia. Mielestäni projektit 

ovat onnistuneet erittäin hyvin. Tässä ei olisi tiettyä sisältörajausta, vaan 

haluaisimme antaa teille alustan, jossa voisitte julkaista kirjoituksianne”.  

mailto:vestajat@dnainternet.net
mailto:vestajat@dnainternet.net
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Mahtava mahdollisuus saada potkua kirjoittamiseen! 

 

2. KEVÄÄN JA KESÄN TAPAHTUMIA: 

Runopuulaaki, Mahdollisuuksien tori, Eino Leinon runomatinea 

 

 

Runopuulaaki: 

SM-finaalin keräilyerä Kuopion runofestivaaleilla perjantaina 24.5. ravintola 

Maljassa klo 18:00 alkaen. SM-loppukilpailu lauantaina 25.5. ravintola Maljassa 

klo 18:00 ja Pushkinin syntymäpäivät sunnuntaina 26.5. Valkeisenlammen 

rannalla noin klo 12:00 alkaen. 

SM-finaali 25.5. nähdään myös suorana nettilähetyksenä. 

Seuraa julkaisua: http://runokukko.blogspot.fi/2013/03/runopuulaaki-

festivaalille-2-000-euroa.html 

Mahdollisuuksien Tori 

Kuopion Mahdollisuuksien torin aikataulu on valmistumassa. Tapahtuma 
järjestetään lauantaina 25.5 klo 10-14 Satamatorilla. Sanataideverkosto 

Aapelille on varattu sieltä pöytä, jonka vetonauloina: Anne, Sari ja Antti 
(Vestäjät Ry:n hallituksen jäseniä)ovat lupautuneet vetämään Sananuottaa 

sekä keräämään Päättymätöntä tarinaa. Improvisaatioryhmä Kameleontti 
puolestaan esittää alueella katuimproa. Lisäksi: ilmaisutaidon opiskelijat Minna 

Canthin lukiosta, esittävät omia käsikirjoitettuja ihmisoikeusperformanssejaan. 
 

Eino Leino runonmatinea 
Vestäjien perinteinen Runomatinea Eino Leinon päivänä 6.7.2013 tulossa taas 

runopajalaisten voimin!  
Lisää infoa seuraavassa tiedotteessa. 

 

3. Sanataidekoulu Aapelin kuulumisia 

Lasten ja nuorten sanataidekoulu Aapelin työryhmä on ahkeroinut Anne 
Karjulan johdolla ja tulossa on monen moista tapahtumaa ja koulutusta 

sanataiteen tiimoilta, mm syksyllä järjestettävän Kirjakanttitapahtuman 
yhteydessä. Olemme myös ahkerasti verkostoituneet muiden 

sanataidetoimijoiden kanssa: viimeksi mm Joensuun Sanarattaan kanssa.  
Lisäinfoa tapahtumista  tulevissa jäsentiedotteissa ja sanataidekoulu Aapelin 

sivuilla: www.sanataidekouluaapeli.fi 
 

http://aleksandrpushkin.blogspot.fi/
http://runokukko.blogspot.fi/2013/03/runopuulaaki-festivaalille-2-000-euroa.html
http://runokukko.blogspot.fi/2013/03/runopuulaaki-festivaalille-2-000-euroa.html
http://www.sanataidekouluaapeli.fi/
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4. Kirjoittajakoulutuksesta 
 

Yksi tärkeimmistä sekä aikuisten että lasten/nuorten kirjoittamista tukevista ja 
koulutusta järjestävistä tahoista on Snellman kesäyliopisto. 

Tulossa esim. seuraava kurssi: 
 

Kirjoita itsesi näkyväksi - kirjoittajakurssi lyriikasta proosaan 

Kaipaatko kirjoittamiseesi innostusta ja potkua? Tule mukaan Kuopiossa järjestettävälle 

viikonloppukurssille! Ajankohta: pe 14.6.2013 klo 17-20, la 15.6.2013 klo 9-14, su 16.6.2013 

klo 10-14. Opettajana paljon kehuttu Kirjailija, kirjoittamisen opettaja, Taija Tuominen. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2013. Ilmoittautua voi Snellman kesäyliopiston 

nettisivuilla ja hinta vain 90e.  

 

Kannattaa käydä tutustumassa Snellman kesäyliopiston koulutustarjontaan alla 
olevasta linkistä. Jos tuo ei aukea, mene toimijan sivuille, klikkaa 

koulutustarjonta ja sieltä vasemmasta palkista Yleissivistävä koulutus ja sieltä 
Kirjoittajakoulutus  

 
http://www.snellmankesayliopisto.fi/s/kurssit/Yleissivist%C3%A4v%C3%A4%

20opetus/Kirjoittaminen 
 
(Tässä myös yhteystietoja: Kuopion toimipaikka/Käyntiosoite/Postiosoite: Asemakatu 7, 70110 

KUOPIO,   Puh. 044 746 2840,  sähköpostit: asiakaspalvelu(at)snellmankesayliopisto.fi tai 

etunimi.sukunimi(at)snellmankesayliopisto.fi) 

 
 

5. Jäsenten julkaisut 
 

Onnittelemme! 

Esko Lovènin aforismeille kisamenestystä 

Jäsenemme Esko Lovèn on saanut kunniamaininnan Tampereen 
aforismiyhdistyksen kirjoituskilpailussa (Osallistujia oli n.100. Yksi palkittiin ja 

neljä kunniamanintaa). Onnittelut! Sadan osallistujan kisan voitti 

http://www.snellmankesayliopisto.fi/s/kurssit/Yleissivist%C3%A4v%C3%A4%20opetus/Kirjoittaminen
http://www.snellmankesayliopisto.fi/s/kurssit/Yleissivist%C3%A4v%C3%A4%20opetus/Kirjoittaminen
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tamperelainen Sauli Salomaa. Pari Eskon aforismia alla, lisää löytyy (täältä 

kts lisää www.vestajat.fi) 

Ennen kuin tunnemme ihmisen, hajotamme ja rakennamme hänet 

mieleiseksemme. 

Olet antanut ihmisten tehdä maalauksen kasvoillesi, joka ei esitä sinua. 

Pyri luonnoksesta valmiiksi. 

 

Jäsenten julkaisuja: 

Jäsenemme Kari Halonen on julkaissut 11.5.2013 runokirjan: Runoilijan 
repusta  

Sauli Uhlgrenin jännitysromaani Caruso, joka kolmas ja viimeinen osa 

Kuopion seudulle sijoittuvasta poliisiromaanista. Kirjan julkistamistilaisuus oli 

Kirjan ja ruusun päivänä (23.4) kirjakauppa Rosebudissa 
Sauli kirjoittaa: ”Kirjan nimestä ehkä jo arvannetkin kysymyksessä olevan 

tarinan, joka sivuaa musiikkia. Pääosin siinä kuitenkin liikutaan enemmänkin 
kansanomaisella tasolla, eli kovasti muodissa olevan karaoke- musiikin 

äärellä”.  
 

Kesälukemista: 
Jouni Tossavainen: Kesäpäivä, Like  

katso lisää: http://jounitossavainen.blogspot.fi/ 
 

 

                                                 
  

Tulossa Vestäjien hallituksen jäseneltä: Tatu Kokolta romaani Eero 
Järnefeltistä 

”Kuopiolaisen kirjailijan Tatu Kokon tositapahtumiin perustuva romaani 
Heinäkuun päivä julkaistaan syyskuussa 2013. Kirja valottaa Eero Järnefeltin 

kesän 1891 tapahtumia Kuopiossa ja Muuruvedellä. Kirja sisältää 
tangokuningas Erkki Räsäsen säveltämän soundtrack-äänilevyn”. Iikka 

Taavitsainen (Savon Sanomat)  

 

http://www.vestajat.fi/Eskon%20aforismit.pdf
http://jounitossavainen.blogspot.fi/
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6. Tulevia  

Seuraavassa hieman esimakua ja mielenliikkeitä tulevista tapahtumista joihin 
Vestäjät eli ehkä myös JUURI SINÄ osallistut syksyllä 2013: 

 Anti-festarit…” nuotion ympärillä "-esitä pöytälaatikkotekstisi ja 
polta se" – tempaus” 

 Kirjakantti: tapahtumia ja koulutusta 
 Vestäjien runopaja 

 Vestäjien proosapaja 
 

 
 

7. Muuta huomioitavaa kohdassa ovat tiedotteet joita Vestäjien 
postilaatikkoon on tullut ja ovat vielä ajankohtaisia tätä kirjoittaessa. 

Tällä kertaa: Kirjailijaliiton tiedote ja Lausuntakatselmus: 
 

Jouni Tossavainen Kirjailijaliiton johtokuntaan 

Jouni Tossavainen on valittu Kirjailijaliiton johtokuntaan kolmivuotiskaudelle 2013 - 2015.  

Vestäjät ry onnittelee aktiivista jäsentään arvokkaasta luottamustehtävästä ja liittoa 
erinomaisesta valinnasta!  

KIRJAILIJAYHDISTYSTEN NEUVOTTELUKUNTA 

TIEDOTE 3/2013, 28.3.2013 

 

KUULUMISIA HÄMEENLINNAN TALVIPÄIVILTÄ 

Talvipäivät päättyivät muutama viikko sitten Hämeenlinnassa. Voimme vain 

vielä kerran kiittää erinomaisista järjestelyistä, korkeatasoisesta 

ohjelmasta ja säästelemättömistä ponnisteluista päivien onnistumiseksi 

Kanta-Hämeen Kirjailijayhdistyksen aktiivisia jäseniä. Yhteensä noin 80 

kirjoittajaa ja kirjailijaa saapui vanhaan kirjallisuuskaupunki Hämeenlinnaan 

tapaamaan toisiaan ja nauttimaan Vana-66:n räätälöimästä kiinnostavasta 

kirjallisuusohjelmasta. Päättyneet Talvipäivät ovat erinomainen esimerkki 

siitä, mitä kaikkea hyvää innostuneet ihmiset saavat aikaan 

yhteistyöllään. Päivillä myös käytiin ilahduttavan vilkkaita 

keskusteluja, ja tämän elävän yhteyden yhdistysten välillä toivoisi 

jatkuvan. 

 

Talvipäiviä pääsee muistelemaan tekstein ja kuvin Kirjailijaliiton sivuilla 

osoitteessa: 

http://www.kirjailijaliitto.fi/kirjallisuus/tapahtumat/talvipaivat-2013/ ja 

Vana-66:n sivuilla osoitteessa: 

http://vana-66.net/ 

http://www.kirjailijaliitto.fi/kirjallisuus/tapahtumat/talvipaivat-2013/
http://vana-66.net/
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VUOSIKOKOUS 17.3.2013 HÄMEENLINNASSA 

Neuvottelukunnan vuosikokous pidettiin Hämeenlinnassa perinteiseen tapaan 

Talvipäivien sunnuntaina. Kokoukseen saapui 17 yhdistysten jäsentä yhteensä 

11 eri yhdistyksestä. Vuosikokouksen tarkastuskierroksella oleva pöytäkirja 

on ohessa liitteenä. Siinä on pyritty antamaan mahdollisimman hyödyllinen 

kuvaus kokouksessa käydyistä keskusteluista myös niille, jotka eivät olleet 

paikalla. Pöytäkirjaan on merkitty myös työvaliokunnan uusi kokoonpano, 

lisäksi se on päivitetty osoitteeseen: 

http://www.kirjailijaliitto.fi/liitto/kirjailijayhdistysten-neuvottelu/ 

 

Vuosikokouksessa kaivattiin käyttöön neuvottelukunnan omaa 

sähköpostilistaa, jolla voi jakaa tietoa ja vaihtaa kuulumisia. Listaa 

kaivattiin esimerkiksi omakustanneuutuuksien tiedotukseen. Tämä lista on jo 

olemassa näiden tiedotteiden vastaanottajina, yhdistysten yhteystiedot myös 

ohessa liitteenä. Tiedote lähtee siksi yhdistyksille "avoimena", ilman 

salattuja vastaanottajia. Ongelmana listassa voi olla, että viestit saattavat 

juuttua roskapostiasetuksiin suuren vastaanottajamäärän takia. Listalla 

olevien kannattaa siksi tarkistaa, että omat roskapostiasetukset päästävät 

listalla olevien lähettäjien viestit läpi. 

Lista on siis käytössänne! Viestitään ajatuksella ja harkiten, hyvää 

yhteydenpitoa ja yhteistyötä vaalien. 

 

 

SUUNTA-PALKINTO HILJA MÖRSÄRILLE 

Kirjailijayhdistysten neuvottelukunnan vuotuinen, 1 000 euron suuruinen 

Suunta-palkinto kompassin kera jaettiin Talvipäivien yhteydessä Hilja 

Mörsärille. Tornionlaaksossa syntynyt, sittemmin hämäläistynyt Hilja 

Mörsäri on tehnyt mittavan ja ainutlaatuisen monipuolisen elämäntyön 

suomalaisen kirjallisuuden parissa. Hän on runoja ja aforismeja julkaissut 

kirjailija ja monien antologioiden ja artikkelikokoelmien toimittaja, 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja lukuisten kirjallisuuden ja 

kirjoittamisen oppikirjojen tekijä, hän on kirjallisuuskriitikko, esseisti ja 

kolumnisti, luennoitsija ja kouluttaja. 

 

Merkittävälle määrälle suomalaisia kirjailijoita Hilja Mörsäri on ollut 

uran alkuvaiheessa korvaamaton esilukija, opastaja, taustatukija ja 

ateljeekriitikko, monelle elämänikäinen luottohenkilö vailla vertaa. Hilja 

Mörsärin huolenpidosta on saanut nauttia muun muassa Erno Paasilinna, joka 

toteaa elämäkertateoksessaan Tähänastisen elämäni kirjaimet: "Jos tässä 

http://www.kirjailijaliitto.fi/liitto/kirjailijayhdistysten-neuvottelu/
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elämässä olen joskus tavannut todella hienon ihmisen, on Hilja Mörsäri 

nostettava aivan päällimmäiseksi... hän luki paljon, tunsi maailman murheet 

ja sorron ja eli niissä mukana, ei niiskuttaen eikä kiivaillen vaan 

köyhyyttä itsekin nähneen ihmisen tapaan syvästi myötäeläen. Kaikkeen 

tähän liittyi melkein kohtuuttomuutta hipova vaatimattomuus ja 

uhrautuvaisuus, 

mutta myös luja usko ja tervejärkisyys." 

 

 

Hilja Mörsäri on saanut mm. WSOY:n Kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon 

vuonna 2006 ja Suomen Messusäätiön Rakkaudesta kirjaan -palkinnon vuonna 

2008. Suomen Aforismiyhdistys valitsi hänen uusimman aforismikokoelmansa 

Siitä 

voi kulkea vuoden 2012 aforismikirjaksi. 

 

 

 

Hilja Mörsärin runo- ja aforismiteokset: 

 

Kolme vuodenaikaa, 1958 

 

Unohtaa toisin, toisin muistaa, 1992 

 

Päivien ja unten kirjasta, 2000 

 

Menneet meissä - I minnet, runoja kahdella kielellä, ruotsinnokset Bo 

Carpelan, 2001 

 

Elämän vaihtuva valo, 2006 

 

Siitä voi kulkea, 2012 

 

Lämpimät onnittelut Hilja Mörsärille! 

 

Suunta-palkinnon yhteydessä myönnettiin ensi kertaa myös kunniamainintoja. 

Ne 

jaettiin Annikin Runofestivaalille Tampereelle, kirjallisuuspiiri Ringille 

Meri-Lappiin sekä kirjallisuusaktiivi Esko Piipolle Kajaaniin. Lämpimät 

onnittelut kaikille palkituille! 
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VUODEN 2014 TALVIPÄIVÄT VARKAUTEEN? 

Tähän mennessä on ilmoittautunut yksi yhdistys, joka olisi kiinnostunut 

järjestämään Talvipäivät ensi vuonna: Kirja-Varkaus. Ensi vuonna 

Talvipäivät juhlivatkin 50. juhlavuottaan. 

 

FACEBOOKISSA EPÄVIRALLINEN KIRJAILIJAYHDISTYSTEN OMA FOORUMI 

Kanta-Hämeen Kirjailijayhdistys Vana-66:n aktiiviset jäsenet ovat perustaneet 

Facebookiin kirjailijayhdistysten epävirallisen oman sivun. Tämä on 

ilahduttavaa omaehtoista ruohonjuuritason toimintaa, ja kannustamme 

Facebookissa 

toimivia yhdistysten jäseniä liittymään mukaan! Sivuilla voi keskustella ja 

jakaa tietoa. Yhdistysten Facebook-sivut löydät osoitteesta: 

https://www.facebook.com/groups/kirjailijayhdistykset/ 

 

TAITEEN EDISTÄMISEN UUDET TUULET 

Taidehallinto on uudistunut vuoden 2013 alussa. Taiteen keskustoimikunta 

korvattiin Taiteen edistämiskeskuksella ja taideneuvostolla. 

Kirjallisuustoimikunta ja kirjastoapurahalautakunta ovat säilyneet 

uudistuksessa itsenäisinä toimikuntina, ja niiden kokoonpanosta päätetään 

kevättalven aikana. 

Taiteen edistämiskeskuksen johtajaksi nimitettiin Minna Sirnö (FM, Suomen 

Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry:n toiminnanjohtaja). Hän aloittaa 

tehtävässään maaliskuun alussa. Taideneuvoston puheenjohtajaksi valittiin 

Aalto-yliopiston rehtori Tiina Rosenberg. Kirjailijaliiton ehdottama kirjailija 

Antti Tuuri valittiin taideneuvoston jäseneksi. Muut jäsenet ovat teatteri- ja 

elokuvaohjaaja Pauliina Feodoroff, akateemikko Eija-Liisa Ahtila, muusikko 

Jaakko Kuusisto, taidemaalari Heikki Marila, yliopistolehtori Alfonso Padilla, 

apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen ja kustannuspäällikkö Saara 

Tiuraniemi. 

Organisaatiomuutosten lisäksi Taiteen edistämiskeskus on muuttanut 

helmikuussa 

uusiin toimitiloihin osoitteeseen Vuorikatu 24, 00100 Helsinki. 

www.taike.fi<http://www.taike.fi> 

 

KUSTANNUSSOPIMUKSISTA 

Kirjan kustantaminen ja painotyön tekeminen ovat kaksi eri asiaa. 

Kustantamiseen kuuluu, että kustantaja jakaa tekijän kanssa taloudellista 

riskiä ja huolehtii tiedottamisesta, markkinoinnista ym. Kirjan painaja taas 

tekee painotyön, mutta markkinointi ja kirjan levittäminen ym. jää tekijän 

itsensä hoidettavaksi. Kirjan julkaiseminen omakustanteena siten, että kirjan 

https://www.facebook.com/groups/kirjailijayhdistykset/
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"tekee" eli painaa kirjapaino, on hyvä tapa julkaista kirja. 

 

Käytännössä kustantamisen ja kirjan painamisen välinen ero aihetuttaa 

sekaannusta. Julkaiseepa tekijä kummalla tavalla hyvänsä, hänen kannattaa 

selvittää itselleen, kummasta on kyse. Kun kirjapaino tekee pelkästään 

painotyön, kyse ei ole kustantamisesta eikä silloin tehdä kustannussopimusta. 

Sekä kirjan painamissopimus että kustannussopimus sitovat, kun ne on 

allekirjoitettu. Siksi ne täytyy lukea ajatuksella ennen allekirjoittamista. 

 

Kirjailijaliitto ei arvota kirjoja niiden julkaisemistavan mukaan. Käytännön 

neuvontatyössä olemme havainneet sekä painamis- että 

kustannussopimuksissa 

ongelmia, ja siksi haluamme kiinnittää huomiota sopimusten ymmärtämisen 

tärkeyteen. Kirjailijaliiton lakimies neuvoo mielellään sopimusasioissa, 

kysykää neuvoa jo etukäteen. 

 

Kevään valoa, hyvää pääsiäistä toivottaen, 

Jaana Tamminen 

Kirjailijayhdistysten neuvottelukunnan sihteeri 

Jaana Tamminen 

tiedottaja 

puh.: +358 44 757 4154 

jaana.tamminen@kirjailijaliitto.fi 

Suomen Kirjailijaliitto 

Toimisto, puh.: +358 9 445 392 

Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki 

MAAKUNNALLINEN LAUSUNTAKATSELMUS JÄRJESTETÄÄN TÄLLÄ 

KERTAA PIETARSAARESSA 12.10.2013.  
 
Hyvät keski- ja pohjoissuomalaiset runouden harrastajat sekä kulttuurillisen 
Keski-Pohjanmaan alueen kunnat!  

Kutsumme alueidemme lausujat, yksittäiset esiintyjät sekä ryhmät, perinteiseen 
maakunnalliseen lausuntakatselmukseen. 17. katselmus järjestetään 

Pietarsaaressa lauantaina 12.10.2013 Campus Allegrossa torin laidalla 
kaupungin sydämessä, Runeberginkatu 8. Lisätietoja keskuksesta löytyy 

campusallegro.fi – kotisivuilta. Katselmuksen järjestävät Pietarsaaren kaupungin 
kulttuuritoimi yhdessä suomenkielisen Työväenopiston kanssa.  

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään 30.8.2013 mennessä tämän kutsun 
mukana toimitetulla kaavakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen 

paivi.rosnell@pietarsaari.fi  
Paperinen lomake palautetaan osoitteella:  
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Pietarsaaren kaupunki, kulttuuritoimisto, Raatihuone, Kauppatori 1, 

68600 Pietarsaari  
Tutun käytännön mukaisesti toivomme, että otatte huomioon esityksille varatun 

ajan. Yksittäisille runoille maksimiaika on 3 min., ryhmille 15 min.  
Esiintymispaikka on Campus Allegron Rotunda -luentosali. Myös ruokailu on 

järjestetty Campus Allegron ravintolassa.  
Ruokailu maksaa 12€ / henkilö. Kaikki esiintyjät saavat palautteen asiantuntevalta 

raadilta ja kunniakirjan osallistumisestaan katselmukseen.  
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja aikataulusta lähetetään ilmoittautuneille syyskuun 

aikana. Koska tiedossamme ei ehkä ole kaikkien lausuntaa harrastavien 
yhteystietoja, pyydämme teitä välittämään kutsua kaikille kiinnostuneille.  

Yleisöllä on tilaisuuteen vapaa pääsy.  
PIETARSAAREN KAUPUNKI  

KULTTUURITOIMI JA SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO  
Päivi Rosnell  
yhteyshenkilö  

044 785 1376  
paivi.rosnell@pietarsaari 

 


