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Kirjallisuuskahvila aloittaa nyt tiistaina11.3
Tule kuulolle!
Tervehdys Jäsenet,
Tässä vuoden ensimmäisessä jäsentiedotteessa
on puheenjohtajan:
Terveisiä Varkaudesta
Kirjailijaliiton talvipäiviltä! Olemme yhdistyksenä
liiton jäsenyhdistys. Vuosittain pidettävä tapahtuma oli tällä kertaa Varkaudessa. Tapahtumassa
oli mielenkiintoisia kirjailijakohtaamisia ja puheenvuoroja. Oli myös
ilo tavata jäsenyhdistyksen aktiiveja ympäri suomea. Kaukaisimmat olivat
Ivalosta, ja Turusta. Virkeä ja monipuolinen toimintamme herätti ihastusta.
Terveisiä vuosikokouksesta, joka pidettiin helmikuussa 13. päivä 2014.
Vuosikokouksessa valit-

tiin hallitus ja luovutettiin
kunniajäsen Susanna
Töyrylle. Kokouksessa
myös ehdotettiin jäsenten oman antologiajulkaisun tekemistä. Oletko
kiinnostunut?
Tietoa tulevista tapahtumista!

Kirjallisuuskahvila
VB-keskuksella:
Tiistaina 11.03. klo
18.00
kirjailijat Kirsi
Pehkonen ja Jouni
Tossavainen puhuvat aiheesta
"Sanoista teoiksi kuinka kirjani syntyvät".
Tiistaina 08.04.klo
18.00 kirjailijavieraana on MarjaLeena Lempinen

aiheena 40-vuotta
kirjailijana.
Musiikkivieraina tuolloin
ovat kitaristi Esko Hartikainen sekä huilisti Tiina
Ikonen.
VB-iltoihin on VB-seuran
jäsenillä vapaa pääsy,
muilta peritään näyttelymaksu 6/5 euroa.
Pääsymaksu sisältää kahvi- tai teetarjoilun lisäksi
tutustumisen Ville Wikstedin "Hidden Personality "-näyttelyyn ja Kati
Leinosen "Märkäkuvia" näyttelyyn.
VB-valokuvakeskuksen
avoimet kulttuuri-illat
maalis- ja huhtikuussa
toteutetaan kirjallisuuskahviloina yhteistyössä
Snellman-instituutin ja
Vestäjien kanssa.

Kutsu tapahtumaan: Minna päivässä! Myllyssä
19.3.2014. Minna Canthin syntymäpäivänä.
Olet tervetullut juhlistamaan kanssamme Minna
Canthin syntymäpäivää ke
19.3. 2014 klo 18.00 –21.00
Myllyyn! (Minna Canthin
katu 4, 4.krs) Tapahtuma on
kaikille maksuton. Tulla voi
yksin, kaksin tai ryhmässä.
Tapahtumaan on kutsuttu

myös mm. Kuopion kansalaisopiston lauluryhmä, teatteriryhmä Dramatokka, joka tutustuttaa yleisön Minnan näytelmään Spiritistinen istunto.
Lisäksi on ohjelmassa runoja
ja musiikkia. Lisäksi sanataidepajojen ja runopajalaisten
tekstinäyttely. Sanataidekoulu

Aapeli järjestää ohjelmaa
päivällä ennakkoon ilmoittautuneille koululaisryhmille ja
iltapäivällä, jolloin on Kirjoita
kuin Minna– työpajat. Voit
myös rakentaa Myllyyn Lastun kanssa yhdessä yhteisötaideteosta.

Maaliskuu
1.3.2014

Vestäjien jäsenmaksu
on 20 e vuodelle 2014.
Maksu suoritetaan tilille:
FI93 4787 5020 0030 42
Tulossa seuraavassa
tiedotteessa toukokuussa mm:
Runoantologian julkaisu 6.7.2014

Tässä tiedotteessa:
Runopuulaakin karsinnat lauantaina 15.3 Maljassa klo 18.00

2

Minna päivässä! Keskiviikon
19.3 Koko ohjelma
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Ständäily? Mitä se on. Missä
voi ständäillä 3.4?
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Vuosikokous ja hallitus
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Lasten ja nuorten sanataidekou- 3
lu Aapeli
Yhdistyksen tiedot
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Virkistykseksi: Kaavarunoja
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Pian Savossa!

Kaikki kannustamaan ja osallistumaan!
jatkoi, lauloi kukin vuoronsa
mukaan."
R
U N O P(Vergilius,
U U L A ABucolica,
KISSA
VII)
RUNOILLAAN
KANSAINhttps://www.facebook.com/
VÄLISILLÄ
Runopuulaaki

RUNOPUULAAKI
RUNOPUULAAKI
Savon puolen karsinta KuopiosSavon
puolen
karsa
Minna Canthin
päivillä
lauantaina 15.3. klo 18:00 alkaen
sinta
Kuopiossa
P O E T R Y SLAM—
ravintola Maljassa (Kauppakatu
RUNOPUULAAKI 2014
29).
Lisätietoja:
Kuopio FestiMinna
Canthin
päi- SÄÄNNÖILLÄ
vals , Vestäjät ja Runokukko,
SÄÄNNÖT
villä
050
381lauantaina
6250.
1. Runopuulaakiin
runoilija
ilLisätietoja:
Kuopio
FestiRUNOPUULAAKISSA
moittautuu joko etukäteen jär15.3.
klo KANSAINVÄLISIL18:00 alka- vals
, Vestäjät
RunoRUNOILLAAN
jestäjille
tai paikanjapäällä
puoli
LÄ P O E T R Y SLAM tuntia
ennen
runoilujen
alkua.
kukko,
050
381
6250.
en
ravintola MaljasSÄÄNNÖILLÄ "He alkoivat kilpa2. Puulaakin esikarsintaan ja
sille
vuorosäkein, / sillä vuosa (Kauppakatu
29). finaaliin runoilija osallistuu yksin
rosäkeet olivat muusain mieleen. / Korydon aloitti, Thyrsis

Vappaa piäsy!

3. Esityksen kesto on rajattu
kolmeen minuuttiin. Ajanotto
alkaa runoilijan ensimmäisestä sanasta. Ajan päättyminen
ilmoitetaan, ja ajan ylityksen
tuomaristo arvioi kohtuulliseksi katsomallaan tavalla.
4. Mikrofonin ja tekstipaperin
lisäksi muun rekvisiitan tai
musiikin käyttö ei ole sallittua.
Kuva Olavi Rytkönen

ja esitettävien runojen on oltava
runoilijan omia.

Minna Canthin päivän ke 19.3 Minna-päivä-ohjelma
Lisätietoja: Kuopio Festivals , Vestäjät

Tapaa Minna Canth elävänä.
Mitä! Kyllä.
Mukana menossa sanataideohjaajat Sari Siltavuori ja
Katja Väänänen sekä salaperäinen Minna Canth.
Kello 16.30-17.30 ja 18.0019.00 Kirjoita kuin Minna
Canth: sanataidetta ja taiteilijaelämää

Pajoihin ilmoittautuminen
viimeistään 17.3.2014.
Ilmoita osoitteeseen:
karjulanne@gmail.com
(nimi, ikä + puhelinnumero)
Pajoihin otetaan max.12
osallistujaa. Työpajan kesto
60min. Järjestää sanataidekoulu Aapeli Ilmainen? Kyllä!

”Siinä juuri on
kirjallisuuden tärkeä
tehtävä: opettaa meitä
tuntemaan ja rakastamaan
toinen toisiamme”.
Minna Canthin kirjeestä Teuvo
Pakkalalle maaliskuussa 1892

Minna Canthin päivän ke 19.3.2014 Minna-ilta-ohjelma 18.00-21.00
Minnailta:
18.00 Juhla alkaa. Runotervehdyksiä. Näyttely aukeaa.
18.30 Juhlapuhe ja musiikkia
19.00 Dramatokka
19.30 Runopaja, Vestäjät
20.00 - Musiikkia Jukka Kervinen ja vapaata sanailua

Minna tarjoaa kahvit! Puhvetista
voi ostaa arpoja ja kahvileipää.
Vapaa pääsy!

Tuo mukanasi tekstiä, runoa, laulua,
kuvaa, muistoja. Sana on vapaa!
Jos sinulla on omia julkaisuja, joita haluat myydä tapahtumassa tai kysyttävää
ota yhteyttä :Sariin (pj):

tahtiaani@gmail.com

Illan vieraina mm. Liisa Karjalainen ja Eero Koponen Dramatokasta
(kuva. Sari Siltavuori)
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Maaliskuu

Vuosikokous 13.2.2014: Susanna Töyry on Vestäjien kunniajäsen
Vuosikokouksessa luovutettiin kunniajäsenkirja
kukkasin ja kirjalahjoin
Susanna Töyrylle. Iloksemme hän kertoi puheenjohtaja-ajoistaan ja
aktiivien uurastuksesta
kahdeksankymmentäluvun lopussa yhdistyksen
hyväksi tuolloin, kun yh-

distyksen jatkuminen oli
ollut vaakalaudalla.
Vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Sari Siltavuori
ja hallituksen jäseniksi
Tatu-Pekka Kekäläinen,
Olavi Rytkönen, Anne
Karjula, Jouni Tossavainen ja Niina Räsänen.

Siemenet itää…
(Kuva Sari Siltavuori)

Lasten ja nuorten sanataidekoulu Aapeli
Aapeli on heitellyt uusia
verkkoja ympäri maakuntaa!
Olemme myös pyydystäneet
uusia innokkaita sanataideohjaajia joukkoomme.
Yhteistyö mm. koulujen, kirjastojen ja kirjailijoiden kanssa jatkuu. Kiertuekirjailijaksi

olemme saaneet Tatu Kokon,
joka vierailee kouluissa yhdessä sanataideohjaajan
kanssa kirjallaan Roskasakki
ja kadonnut kulkunen.

Tulossa syksyllä
2014 :
Nuorten runopuulaaki.

Katso lisää:
www.sanataidekouluaapeli.fi

Ständäilyä! Vestäjät esittelee toimintaansa yliopistolla to 3.4 Kulttuuriviikolla Snellmannia
rakennuksen aulassa klo 10.00-14.00. Käykää kurkistamassa!
Kulttuuriviikon idea on tuoda opiskelijoille paremmin esiin minkälaista kulttuuritoimintaa Kuopiossa on saatavilla
ja tarjota heille vapaa-ajan aktiviteetteja.
Viikon ohjelma rakentuu päiväständäilyihin yliopiston tiloissa sekä
ilta-aktiviteetteihin. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan järjestää kulttuuriviikon viikolla 14.
Ständäilyt pidetään Kuopiossa Snell-

mannia-rakennuksen aulassa tiistaista
torstaihin klo 10-14. Viikon ständiohjelman karkea jako on seuraava:
tiistai: tanssi ja teatteri
keskiviikko: musiikki
3.4 torstai: kuva ja sana. Jos haluat
olla mukana osallistumassa Vestäjien kanssa ota yhteyttä vestäjien uuteen hallituksen jäseneen: Niinaan:
frickeon@gmail.com

Vestäjät ry

Vestäjät järjestää tapahtumia, kursseja, vierailuja ja mm. kilpailuja
kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen
liittyen. Tavoitteena yhdistyksellä
on edistää jäsentensä kirjoittamista
ja julkaisutoimintaa. Sanataidekoulu Aapeli järjestää sanataideopetusta lapsille ja nuorille PohjoisSavon alueella.
Vestäjät on mukana mm. Kirjakantti
-kirjallisuustapahtuman ja Runopuulaakin taustavoimissa.

Minna Canthinkatu 4, 4krs,
(Mylly)
Kuopio
vestajat@dnainternet.net
Puheenjohtaja Sari Siltavuori

www.vestajat.fi

Kirjoita kaavarunoja virkistykseksi:
Kirjoita runo listan sanoja ja ao. kaavoja käyttäen.
Haiku
1. rivi:
2. rivi:
3. rivi:

Kirjoita sanalista valitsemaasi teemaan liittyen.
Kirjoita runo listan sanoja
ja kaavoja käyttäen.

5 tavua
7 tavua
5 tavua

Kirjoita listaamiasi sanoja käyttäen runo seuraavalla tavalla:
1. rivi: 3 sanaa
2. rivi: 5 sanaa
3. rivi 3 sanaa
Kullakin rivillä voit käyttää yhtä ”apusanaa” valitsemiesi sanojen lisäksi. Kaikkia valitsemiasi sanoja saa taivuttaa ja käyttää runossa useamman kerran.

