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JÄSENTIEDOTE

Elokuu-syyskuu

2013 VESTÄJÄT RY
(Uusittu) Kotisivu: http://www.vestajat.fi/ ja
http://www.sanataidekouluaapeli.fi/
Sähköpostiosoite:vestajat@dnainternet.net

Tervehdys jäsenet!
Elokuun lämpimät, pimeät yöt! On ihanaa!
Olemme saaneet joukkoomme myös uusia jäseniä.
Tervetulloo mukkaan uudet jäsenet! Jotta!
Hallitus aloitti syyskauden kokoontumalla Myllyssä ma 26.8
kutkuttavien ja inspiroivien asioiden merkeissä. Perästä kuuluu.
Seuraava hallituksen kokous on syyskuussa.
Mukavaa, kirjallista, innostavaa ja kirjoittavaa syksyn alkua!
Toivottaa hallituksen ja omasta puolesta

Sari Siltavuori, pj

Tässä julkaisussa syksyn tapahtumista seuraavasti:
1. Runopaja alkaa syyskuussa jo ensiviikolla maanantaina
2. Proosapaja alkaa syyskuussa
3. Tapahtumia: Huom. seuraava jo nyt perjantaina kun Kuopio
Juhlii! Tule mukkaan! Osallistumaan tai kuulolle!
4. Marja- Sisko Aallon dekkarin julkaistus 6.9 klo 13.00 Kuopion
hiippakunnan Tuomiokapitulissa, Kuninkaankatu 22 A. Voit
ilmoittautua tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen lähettämällä
tekstiviestin 0400-954869 tai täyttämällä (nimi ja puh.
numero)lomakkeen osoitteessa
http://icasos.fi/ennakkoilmoittautuminen.php tai sp:iin
kapituli@icasos.fi . Huom Tilaa rajoitetusti! Tarjolla
munkkikahvit ja ostettavissa kirjalämpimäisiä!
5. Muuta: Snellman-yliopiston kirjoittamistarjontaa ja mainosta
Roskasakki ja kulkunen esityksestä Syvänniemellä syyskuussa.
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1. Runopaja alkaa maanantaina 2.9 klo 17.00. Myllyssä.
Muut kokoontumisajat Myllyssä syksyllä ovat:
keskiviikkoisin 2.10. 6.11, 4.12 klo 17.00. Keväällä 2014 aloitamme
helmikuussa. Tapaamiskerroilla teemme sanataideharjoituksia ja
runotimantteja. Tapaamiskertojen välillä on mahdollisuus saada
palautetta teksteistään. Runopajan vetäjänä toimii Sari Siltavuori.
Tavoitteena on antologian teko osallistujien runoista kevääksi 2014.
Voit ilmoittautua allekirjoittaneelle Vestäjien sp:iin tai tulla suoraan
tapaamiseen Myllyssä. Tervetuloa runojen pariin!
2. Proosapaja kokoontuu Myllyssä (syksy) keskiviikkoisin 11.9,
9.10,13.11, 11.12 Vetäjänä toimii Marjo Kaikkonen.(lisätietoja
Marjolta: marjo.kaikkonen@hotmail.fi) Rohkeasti mukaan!
3. Tapahtumat:


Kirja elää Kuopiossa! - Kuopio juhlii tapahtumassa 30.8. 17.3020.30: Vestäjät osallistuvat aktiivisesti tapahtuman järjestelyihin.
Tule mukaan lukemaan oma tekstisi!
Tervetuloa KIRJA ELÄÄ KUOPIOSSA! -tapahtumaan, jonka Snellman-kesäyliopisto,
Pohjois-Savon Kirjallinen yhdistys Vestäjät ry. ja Sanataidekoulu Aapeli järjestävät
pe 30.8. klo 17.30-20.30, os. Asemakatu 7.
Tapahtuma on osa Kuopio Juhlii! –kokonaisuutta ja sen pääohjelmanumero on Tatu
Kokon uutuuskirjan ”Heinäkuun päivä” julkaisu. Kirja on tositapahtumiin perustuva
historiallinen romaani, joka kertoo Eero Järnefeltin taideteoksen mysteeristä.
Keskeisiä tapahtumapaikkoja ovat Kuopio ja Muuruvesi. Lisäksi Tatu Kokko kertoo
kuvin ja sanoin kultakauden ajan taiteilijoista ja Kuopion maineikkaista laulujuhlista
v. 1891. Lisätietoja: http://www.icasos.fi/Tapahtuman ohjelma:
klo 17.30 alkaen Sari Siltavuori ja Teatteri Hermannin lastenteatterilaiset
lukevat ja esittelevät kirjaa Roskasakki ja kadonnut kulkunen sanoin,
liikkein, kuvin ja musiikin avulla
klo 18.30 Tatu Kokon kirjan Heinäkuun päivä julkistamistilaisuus.
Osallistujille luvassa kirjalahjoja.
klo 19.30 Runo- ja proosaesityksiä, kirjoittajat lukevat omia ja toistensa
tekstejä. Mukaan ovat lupautuneet ainakin: Pauli Taskinen, Seija
Hämäläinen, Kari Halonen ja Kirsi-Marja Myöhänen, Mirjami Koivisto ja
Leena Raveikko.
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Tapahtuman ajan tiloissa on myös kirjakirpputori, koulutusten esittelyä,
tarjoilua ja trubaduuri Jukka Kervisen lauluesityksiä.



Anti-festivaali: Sanataide liekeissä 29.9. Rauhalahdessa (Linjaautokuljetus keskustasta) klo 14.00-18.00: Nuotiopiirin äärellä Tatu
Kokko pitää yllä tulta. Tule ja tuo mukanasi tekstisi, runosi, kirjasi,
sanoja, lue niitä tai tanssi, polta ne…



Kirjakantti – Sanojen juuret –teema (tarkempi ohjelma julkaistaan
myöhemmin) Tässä esimakua:
Perjantaina illalla 22.11. Runojamit klo 21.00 (lavarunouden SM 2013
mukana + open mic), lauantaina iltapäivällä Suonna Kononen ja
Reino Rinne musiikkia luontoaiheiselta levyltä akustisesti, lauantaiiltana Henry’s pubissa klo 21.30 alk. Huojuva lato ja Doctor’s orders –
bändit - Maaseutumusiikkia ja rokkireseptejä + keskustelupaneeli
Country-musiikista. Aapeli vastaa Perhepäivän 24.11.
sanataideohjelmasta: tulossa mm. kummitustarinoita, johon liittyy
työpaja, perheen pienimmille lorupajat, ala-kouluikäisille
kansanperinnettä, ohjelmaa yläkouluikäisille, luento – ”Sanataide
lapsen kielellisen kehityksen tukena” Teija Mursula ja lopuksi
aikuisten satuhetki.

4. KUTSU KIRJANJULKISTUSTILAISUUTEEN (TILAA RAJOITETUSTI MarjaSisko Aallon esikoisdekkarin: Murhatuomiokapitulisa julkistus
perjantaina 6.9.2013 klo 13.00 Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa
(Kuninkaankatu 22 A, Kuopio) tilaa on rajoitetusti, yleisöä mahtuu mukaan
n. 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta ilmoittautumiset tekstiviestillä tai
sähköpostilla: kapituli@icasos.fi
Murha tuomiokapitulissa kertoo merkillisestä murhasta ja
kansainvälisestä aarrejahdista. Kuopion tuomiokapitulin
aamuhartaus keskeytyy yllättäen, kun salin ikkunalta putoaa tunnistamaton
ruumis. Nuorempi konstaapeli Annette Savolainen saa selvitettäväkseen
uransa merkillisimmän tapauksen. Jäljet johtavat Amanda Partasen
matkustajakotiin, josta löytyy uhrin muistikirja sekä nippu tekaistuja
passeja. Miten juutalainen sotilaslääkäri, Partasen omenapuut, Kuopion
hiippakunnan piispa ja saksalaissotilaan pojanpoika
liittyvät toisiinsa? Arvoituksen osat hahmottuvat pala palalta, ja lopulta
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Annette Savolainen huomaa olevansa taitavasti kätketyn aarteen
jäljillä. Samaan aikaan hän joutuu kohtaamaan sukuhistoriansa vaietut
salaisuudet ja sisällään orastavat oudot tuntemukset. Lisää:

Snellman yliopiston syksyn kirjoittajakoulutuksia ovat:
(tietoa myös Vestäjien ja Aapelin kotisivuilla)
Oma elämä kirjoittamisen lähteenä 4.9.-27.11., Iisalmi
Jyvä-tekstivalmennus 7.9.13-11.1.2014, Kuopio
Pöytälaatikkokirjoittajien klubi 23.9.-18.11., Kuopio
Tee oma perhe tai sukukirja internetissä 23.9.-28.10., Kuopio
Luova kirjoittamispaja nuorille 3.10.-12.12., Kuopio
Luova kirjoittamispaja työikäisille 5.10.-14.12., Kuopio
Toimittajakoulu 10-14-vuotiaille 26.10.-22.3., Kuopio
Kolme vahvaa naista - kolme kaarta runoudelle 1.11.-2.11., Kuopio
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.snellmankesayliopisto.fi/s/kurssit/Yleissivist%C3%A4v%C3%A4
%20opetus/Kirjoittaminen

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjolla Kirjoittamisen perus- ja aineopinnot
Kuopiossa sekä perusopinnot Varkaudessa. Opinnot järjestetään Jyväskylän
yliopiston vaatimusten mukaan ja niitä voi suorittaa työn ohessa. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset:
http://www.snellmankesayliopisto.fi/s/kurssit/Avoin%20yliopistoopetus/Kirjoittaminen
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Tällaista mukavaa syksyyn. Toivottavasti tavataan jossain!

