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Vestäjät ry

Vuosikokous valitsi 25.2. Vestäjien uudeksi puheenjohtajaksi musiikinopettaja, draamaohjaaja Sari 
Siltavuoren. Hallituksen jäseninä jatkavat sanataideohjaaja Anne Karjula, toimittaja, 
ohjelmapalveluyrittäjä Olavi Rytkönen, opettaja, kirjailija Tatu-Pekka Kekäläinen sekä uutena 
sanataideohjaaja Antti Syrjäläinen.

Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2013 määriteltiin 20 €. Maksu suoritetaan tilille 

FI93 4787 5020 0030 42

Uusi hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan Myllyssä ke 20.3 2013 klo 17.00. 
Emerituspuheenjohtaja Elisa kiittää kaikkia yhteistyöstä ja siirtyy Pöljän kyläyhdistyksen riveihin 
kokonaisvaltaisesti.

Minnan päivät 15.-19.3.

Lavarunouden SM-kisan aluekarsinta järjestetään Minnan päivien yhteydessä perjantaina 15.3. 
Ravintola Maljassa klo 18 alkaen. Voittaja lunastaa paikan toukokuussa Kuopiossa käytävään 
valtakunnalliseen loppukilpailuun. 

Vestäjien Minna-iltapäivä Minnan siivellä lauantaina 16.3. klo 14 Korttelimuseon Museokahvilassa 
(Kirkkokatu 22). Minna–iltapäivässä esiintyy Vestäjien runopaja, musiikista vastaa Ulrich Sturm. 
Kaikki ovat tervetulleita omien tekstiensä kanssa tutustumaan vestäjiin.

Vestäjät ry tuo Minnan päiville myös kirjailijahaastattelun Naisen sielu, miehen sydän - keskustelua 
tasa-arvosta ja kirjoittamisesta. Kirjailija Kirsi Pehkonen haastattelee Kuopion tuomiokapitulin 
notaaria Marja-Sisko Aaltoa, joka julkaisee syksyllä esikoiskirjansa Murha tuomiokapitulissa. 
Tilaisuus on Kuopon pääkirjaston luentosalissa 18.3. klo 18.

Koko ohjelma löytyy osoitteesta http://www.kuopiofestivals.fi/minnanpaivat/ohjelmisto.

Sanataidekoulu Aapeli

Vestäjät ry:n perustama Sanataidekoulu Aapeli jatkaa työtään Pohjois-Savon sanataideverkoston 
kehittäjänä. Se järjestää sanataidetyöpajoja kouluille, päiväkodeille ja muille yhteisöille sekä 
yhteistyössä että itsenäisesti.

Sanataidekoulu Aapeli avasi verkkosivut suurelle yleisölle 24.2.2013 osoitteessa 
www.sanataidekouluaapeli.fi. Verkkosivulla on keskitetysti koko Pohjois-Savon sanataidetarjonta 
lapsille ja nuorille. Sieltä löytyvät sanataidekoulu Aapelin sekä yhteistyökumppaneiden tarjoamat 
työpajat, tapahtumat ja kurssit. 

Apurahaa

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen kohdeapurahat ovat haussa 4.3. - 3.4.2013. Apurahoja 
haetaan uudessa sähköisessä apurahajärjestelmässä. Siihen kirjaudutaan osoitteessa https://
kirjailijaliitto.apurahat.net/ (Huomaa, ettei osoitteessa ole www-etuliitettä.) Kirjailijaliiton järjestösihteeri 
Eeva Tuomi antaa tarvittaessa apua järjestelmän käytössä, eeva.tuomi @ kirjailijaliitto.fi tai puh. 09 - 
445392.

Edistämiskeskuksen kohdeapurahoja voi hakea kirjailijan työvälineisiin, kirjallisen työn edellyttämiin 



matkoihin, kirjailijan ammatilliseen koulutukseen.

Apurahoja myönnettäessä ensisijaisia ovat avustukset perustyövälineisiin. Apurahoja ei myönnetä 
takautuvasti jo tehtyihin hankintoihin. Myönnettävät apurahat ovat enintään 800 euron suuruisia ja 
niissä on omarahoitusosuus.

Taiteen edistämiskeskuksen apurahahaut http://www.luovasavo.info/?p=100 

Pohjois-Savon kulttuuriuutisia

Pohjois-Savon kulttuuriuutisia voi lukea sivuilta http://www.luovasavo.info.

Sieltä löytyy muun muassa:

MURTEELLA PUHUMISEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT IISALMESSA
Leikkimielisen kilpailun tarkoituksena on elvyttää ja ylläpitää murteella puhumisen taitoa Suomen eri 
heimojen keskuudessa. Lue lisää: http://www.luovasavo.info/?p=58 

KULTTUURIJOURNALISMIN MESTARIKURSSI 2013. Suomen Kulttuurirahasto järjestää syksyllä 
2013 laajan toimittajille suunnatun koulutuskokonaisuuden.
Lue lisää: http://www.luovasavo.info/?p=87 

VARKAUDEN TEATTERISSA KANTAESITYS JUKKA ITKOSEN RUNOISTA
Kaupunkiretki on Varkaudesta kotoisin olevan Jukka Itkosen lastenrunojen pohjalta koottu 
komediallinen runonäytelmä kaiken ikäisille. Lue lisää: http://www.luovasavo.info/?p=52 

Uutiskirjeen kokoaa vuoden 2013 kesään saakka Kuopio Festivals ry. Ilmestymisaikataulu kevät 
2013: (aineistot kunkin viikon loppuun mennessä) vko 15 (vko 14), vko 20 (vko 19), vko 25 (vko 24). 
Aineistot osoitteeseen toimisto@pohjoissavontaidetoimikunta.info.

Kirjallista kevään odotusta! T: Elisa ja Sari


