
 

 

 

Marraskuinen tervehdys jäsenet: 

Tässä jäsentiedotteessa: 

 Tietoa 21.23.11 pidettävästä kirjakanttitapahtumasta 

 Vestäjien jäsenten yhteisestä pikkujoulusta Myllyssä ke 10.12 klo 18.00 

alkaen 

 Myllyn 5-v juhlasta la 13.12 tapahtumia koko päivän 

 HUOM! Kirjan julkkareita: 8.11 Rosebudissa. 

HAASTATTELIJANA KIRSI PEHKONEN! 

 Ilkka Markkula ja Sauli Uhlgren VB keskuksella ti 11.11 klo 18.00 

 Lisää tietoa julkaistusta kirjoista voit lukea Vestäjien sivuilta 

http://www.vestajat.fi/julkaisut/ 

 Monologikirjoituskilpailusta 

 Koulutusta kirjoittajille: kts. www.vestajat.fi esim. Sanataideohjaaja 

koulutus alkamassa Snellman kesäyliopistossa keväällä 2015  

 

Jäsenet, 

tässä makupala tulevasta ohjelmasta kirjakanttitapahtumassa 22.11 la VB-ksekuksella klo 

16.30 alkaen. Tervetuloa! Koko kirjakanttiohjelma on tämän tiedotteen lopussa. 

”Älä patoa virtaavaa vettä” fraasi on lainattu Anna-Leena Härkösen 
runosta ´Anna mun unohtaa´. Tunnin aikana kuullaan runoja sekä 

laulettuna ja soitettuna, että puhuttuna. Välillä ääneen pääsee myös joku 

yleisön joukosta. Vahvimmin on edustettuna varkautelainen runoilija 
Jukka Itkonen, jonka hauskat, ja monikerroksiset tekstit ovat 

inspiroineet paitsi juuri 75- synttäreitään viettävää säveltäjä Kaj 

Chydeniusta, myös tilaisuuden esiintyjiä. Luvassa on yllättäviä käänteitä, 

rakkautta ja virtaavaa nykyrunopuhetta. 

Esiintyjät: Sari Siltavuori, Minna Tirkkonen ja Sinikka Mokkila. Mukana 

myös Leena Raveikko, Seija Hämäläinen, Sinikka Janhunen. 

Vestäjien jäsenten yhteinen pikkujoulu Myllyssä, Minna 

Canthinkatu 4, 4krs, ke 10.12 klo 18.00 alkaen. 

TUO JOULUPUKIN/RUNOPUKIN KONTTIIN MUKANASI RULLALLE 

KÄÄRITTY RUNO TAI OMA TAI LAINATTU TEKSTINPÄTKÄ! 

http://www.vestajat.fi/


 

 

Olisiko sinulla ohjelmaa pikkujouluihin: runoa, musiikkia, 

tekstinpätkää tai haluatko olla muuten mukana järjestelyissä. 

(Ilmoita halukkuutesi Sarille osoitteeseen: tahtiaani@gmail.com) 

Voit myös inspiroitua paikan päällä Illan tarjonta tehdään 
nyyttäriperiaatteella. Jokainen voi halutessaan tuoda mukanaa 

leipomuksia, karkkia, tmv 

Tule tekemään unohtumaton ilta yhdessä! Vestäjät tarjoavat 

kahvit, glögit, pullat ja piparit 

 

Mylly juhlii viisivuotista olemassaoloaan Luovien keskuksen talona  

la 13.12 jolloin siellä on avoimet ovet KOKO PÄIVÄN! 

Tule käymään ja nauttimaan Myllyläisten tarjonnasta. Vestäjillä on myös 

luvassa esittelyä ja ohjelmaa. (Tarkempaa tietoa ja aikataulua asiasta 
myöhemmin) 

Hei 

Tässä tietoa kahden tuoreen kirjan julkistamisesta: 

Kirjaesittely Rosebud kirjakaupassa, kauppahallissa lauantaina 8.11.2014 / klo 12-13. 

Tervetuloa kuulemaan tarinaa Petri Jauhiaisen ja Matti Kauppisen kirjojen synnystä! 

Petri Jauhiaiselta ilmestyy valokuvakirja Elämää pihapiirin kätköissä. Se kertoo sanoin ja kuvin 

hauskoja, yllättäviä ja joskus surullisiakin tositapahtumia eläin- ja kasvimaailmasta rintamamiestalon 

pihapiirissä. Kirjan kuvien yhteyteen kootut tekniset tiedot antavat lisäksi vinkkejä valokuvauksen 

harrastajille. 

 

Matti Kauppisen romaani Salakaato ajoittuu 1960-luvun alkupuolelle ja siinä tarina etenee toisaalta 

maalaispoliisien, sekä ajoittain kylän isäntien näkövinkkelistä. Kyläläisten taholta tarkesteltuna tarina on 

kirjoitettu Savon murteella. 

Uutuuskirjojen esittelyä VB-keskuksella 11.11. klo 18 

Sauli Uhlgren ja Ilkka Markkula esittelevät kirjojaan Tuuleen 
kirjoitettu ja Jäämeren myrskylintu VB-keskuksella (Kuninkaankatu 

14) tiistaina  11.11 .klo 18.00 

mailto:tahtiaani@gmail.com)%20Voit
mailto:tahtiaani@gmail.com)%20Voit


 

 

Monologikirjoituskilpailu 

 

Suomen Maakuntakirjailijat ry. julistaa täten valtakunnallisen Ihmisen ääni 

-monologikirjoituskilpailun kaiken ikäisille kirjoittajille. 

 

Kirjoita oma monologisi! 

 

Kilpailuteksti on pituudeltaan enintään viisi sivua 2-rivivälillä, 

fonttikoko 12. Kilpailuai-ka päättyy 30.11.2014. Kilpailutyöt lähetetään 

Suomen Maakuntakirjailijat ry: n sihteerille Aki Hietalalle, Kukkarokatu 3 

A, 76120 Pieksämäki (30.11. postileima riittää) tai sähköpostitse 

osoitteeseen aki.hietala@gmail.com. 

 

Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Kirjoita nimesi, osoitteesi, 

puhelinnumerosi ja säh-köpostiosoitteesi lapulle, jonka laitat suljettuun 

kuoreen, ja kuoren päälle vielä nimimerkkisi. Suljettu kuori postitetaan 

kirjoitusten mukana. Sähköpostilla lähetettäessä omat tiedot annetaan 

erillisenä tiedostona mailin liitteenä. Kukin kilpailija voi osallistua 

kilpailuun vain yhdellä tekstillä. 

 

Tuomaristona toimii raati, johon kuuluvat kirjailijat Kari Tahvanainen ja 

Aki Hietala, teat-teriohjaaja Saku Heinonen ja teatteri-ilmaisun 

ammattilainen Marja-Liisa Lintunen. 

 

Parhaat palkitaan raha-, kirja- ja muilla palkinnoilla. Pääpalkinto on 300 

euroa. Parhaat monologit pyritään saamaan myös kansien väliin. Kilpailun 

järjestäjä pidättää oikeuden julkaista kilpailutöitä ilman eri korvausta 

Suomen Maakuntakirjailijat ry:n teoksessa, joka julkaistaan myöhemmin. 

Kirjaan töitään saaneet saavat kirjan maksutta. Kilpailutöitä ei palauteta. 

KOKO KIRJAKANTTIOHJELMA 

http://www.kuopiofestivals.fi/kirjakantti/ohjelma 

Ennakko-ohjelmaa 

Lasten Kirjakantti: Runojen vuoksi -sanataidetyöpajat Sonkajärvellä marraskuussa. Riimien 

virtaan astuvat viikolla 45 Rutakon koulun 4.-6.luokat. Työpajojen sanailun satoa voit käydä 

kurkistelemassa Sonkajärven kirjastolla viikolla 47. 

Kirjailijaetkot Suomalaisessa kirjakaupassa Kauppakeskus Minnassa (Haapaniemenkatu 18)  ti 

18.11.,  paikalla kirjailijat Virpi Hämeen-Anttila, Sirpa Kähkönen ja Enni Mustonen 

Perjantai 22.11.      



 

 

klo 16.30–17.30 

Avajaiset 

Kuopion Kaupunginkirjasto, sali. Maaherrankatu 12 

Vuoden 2015 Savonia-ehdokkaiden julkistus 

klo 17.45-19.15 

Pohjois-savolaiset kirjailijat 
Kuopion kaupunginkirjasto, sali, Maaherrankatu 12 

Pasi Ahtiainen, Tatu Kokko, Jyri Paretskoi ja Kirsi Pehkonen haastattelevat toisiaan. Lisäksi 

Savonia-palkinnon 2014 voittanut Antti Heikkinen kertoo mitä hänelle on tapahtunut Savonia-

voiton jälkeen. 

Tämä ohjelmaosuus järjestetään yhteistyössä Vestäjät ry:n ja Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa. 

klo 22.00- 

Humu-Klubi #20:  Jo’ Buddy,  Faarao ja Kakspäinen narttu 

Ravintola Pannuhuone, Kauppakatu 25 

Liput 5€ 

Kirjakantin virallisena jatkopaikka toimii Humu-Klubi Pannuhuoneella. Bluesiltaa tähdittää 

Eurooppaa ja Yhdysvaltoja menestyksellisesti kiertänyt Jo’ Buddy sekä levyjulkkaireita viettävä 

Faarao & Kakspäinen narttu. 

Lauantai 22.11.  

klo 10.00-11.30 

Vuoden 2015 Savonia-ehdokkaiden haastattelu 

Kuopion Kaupunginkirjasto, sali, Maaherrankatu 12 

Haastattelijoina Riitta Raatikainen ja Risto Löf 

klo 11.30 

Kirjahallissa tapahtuvan bloggaajien kirjavinkkauksen esittely 

Kuopion kaupunginkirjasto, sali, Maaherrankatu 12 

Kirjabloggaajat Katja Jalkanen ja Aino-Maria Savolainen 

klo 11.30-13.00 

Elämää kerrakseen: kirjailijavieraana Panu Rajala 

Kuopion kaupunginkirjasto, sali, Maaherrankatu 12 

Suomalaisen kirjallisuuden merkkihenkilöiden elämäkerturina tunnettu filosofian tohtori, 

tietokirjailija Panu Rajala kertoo laajasta tuotannostaan ja uusimmasta teoksestaan Tulisoihtu 

pimeään, joka avaa ristiriitaisen kulttuurivaikuttajan Olavi Paavolaisen elämän. 

Kirjailijahaastattelussa keskustellaan myös siitä, millainen olisi elämäkerta Panu Rajalasta itsestään. 

Haastattelijana Risto Löf. 

klo 13.00-14.00 

Mahdolliset maailmat: kirjailijavieraana Johanna Sinisalo 

Kuopion kaupunginkirjasto, sali, Maaherrankatu 12 

Spekulatiivisen fiktion kotimainen kärkinimi, Finlandia-palkittu Johanna Sinisalo antaa kirjoissaan 

http://kirjasto.kuopio.fi/
http://kirjasto.kuopio.fi/
http://www.vestajat.fi/
https://www.op.fi/op?id=81201&panknro=560005
http://pannuhuone.ravintolamestarit.net/
http://www.kansanmusiikki.fi/yhteiso/humu-klubi
http://www.blues-finland.com/artists/jo_buddy_down_home_king_iii.html
http://www.faaraopirttikangas.fi/
http://www.faaraopirttikangas.fi/
http://kirjasto.kuopio.fi/
http://kirjasto.kuopio.fi/
http://luminenomena.blogspot.fi/
http://ammankirjablogi.blogspot.fi/
http://kirjasto.kuopio.fi/
http://www.panurajala.fi/
http://kirjasto.kuopio.fi/


 

 

ajattelemisen aiheita yhteiskuntakriittisillä ja vaihtoehtoisen historian näkemyksillään. Mitä 

Sinisalon romaanien mahdolliset maailmat kertovat todellisuudestamme ja nykyajastamme? 

klo 15.00-16.00 

Voiko kirjoittamalla pelastaa maailmaa? 

Kauppakeskus Apaja, aula,  

Kirjailijavieraana Risto Isomäki, haastattelijana Jukka Kananen. 

klo 16.30-18.30 

Runon ja laulun ilta: Älä patoa virtaavaa vettä 

VB-valokuvakeskus, Kuninkaankatu 14 

Laulaja Sari Siltavuori ja näyttelijä Sinikka Mokkila esittävät Kaj Chydeniuksen sävellyksiä 

runoihin, säestäjänä pianisti Minna Tirkkonen. Tutut kuopiolaiset esittävät suosikkirunojaan, 

mukana mm. kulttuurin moniottelija Atik Ismail, Kirjakantin perustaja Ritva Kolehmainen, 

kaupunginteatterin johtaja Pekka Laasonen, kuvataiteilija Jaana Partanen, näyttelijä Auli 

Poutiainen, ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen ja ylituomari Veijo 

Tarukannel. Esitetään lisäksi yleisön toiverunoja. Tilaisuuden yhteydessä juhlistamme samalla 

myös VB-keskuksen 151-vuotissyntymäpäivää. 

klo 21.00- 

Jukka Kervinen trio plays nälkäfolk ja open mic 

Ravintola Sampo, Kauppakatu 13 

Jukka Kervisen ja Sasse Savolaisen kuplettihenkinen Nälkäfolk rantautuu Kirjakanttiin. 

 Ravintola Sampossa kuullaan tummanhumoristisia biisejä rakkaudesta, työstä ja rakkauden työstä, 

kuljetaan viinapirun kelkassa ja luritellaan lemmestä sekä lihan ikävästä virne silmäkulmassa! 

Vapaa pääsy. 

Sunnuntai 23.11. 

Steinerkoululaisten kahvila palvelee klo 9.45-14.15 

klo 10.00-10.40 
Paikkateatteri esittää Hölmöläistarinoita 

Steinerkoulu, Asemakatu 3 

klo 11.00-12.00 

Elämänviisautta ja lorujen loistoa: Kirjailija Hannele Huovin haastattelu 

Steinerkoulu, Asemakatu 3 

Kirjailija Hannele Huovi tunnetaan ennen kaikkea lasten ja nuortenkirjailijana, ja hänen 

valovoimaiset ja oivaltavat riiminsä ovat tuttuja jo useammalle sukupolvelle. Kirjailija sai 2009 

Lastenkulttuurin valtionpalkinnon lasten loruperinteen uudistajamisesta yhdessä Soili Perkiön 

kanssa. Miten kirjailija saa elämänviisaudet virtaamaan ja sanat säteilemään? Haastattelijana 

Maileena Sorvali, Kuopion kaupunginkirjasto. 

http://www.kauppakeskusapaja.com/
http://vb.kuopio.fi/
http://www.antifestival.com/2014/fin/
http://www.wanhamestari.fi/ravintolat/fi_FI/sampo/
http://www.paikkateatteri.fi/


 

 

klo 13.00-14.15 

Näin syntyy runo: kirjailijavieraana Jukka Itkonen 

Steinerkoulu, Asemakatu 3 

Savonia-palkittu, varkautelaislähtöinen kirjailija-muusikko Jukka Itkonen on kirjoittanut lukuisia 

runokirjoja lapsille. Kirjakantissa Itkonen kertoo, mistä ja miten runot syntyvät. Mikä saa sanat 

virtaamaan? Tule samalla luomaan uutta runoutta yhdessä Itkosen kanssa! Haastattelijana Risto 

Löf. 

klo 13.00-14.00 

Höyryä ja rautaa: Steampunk-aiheinen haastattelu 

Elokuvateatteri Kuvakukko, Vuorikatu 27 

Haastateltavina kirjailijat Hanna ”Morre” Matilainen ja Magdalena Hai. Steampunk yhdistelee 

höyrykoneiden aikakautta nykyaikaan ja uusimpaan tekniikkaan.  Se edustaa tieteiskirjallisuuden 

suuntausta, jossa tapahtumaympäristön muodostaa 1800-lukua ja usein erityisesti viktoriaanista 

Britanniaa muistuttava vaihtoehtoinen todellisuus. 

klo 14.00-16.00 

Elokuvaesitys: Hayao Miyazakin Laputa – Linna taivaalla 

Elokuvateatteri Kuvakukko, Vuorikatu 2 

Japanilaisen animaation mestarin Hayao Miyazakin elokuva Laputa – Linna taivaalla (1986) 

yhdistää mielikuvituksellisesti historiallista ja tulevaisuuden kuvastoa steampunkin hengessä. 

Kaivoskaupungissa asuva Pazu-poika unelmoi lentämisestä ja pelastaa taivaalta alas leijuvan 

Sheeta-tytön, joka on tietämättään Laputa-linnan kruununperillinen. Takaa-ajetut nuoret joutuvat 

mukaan arvoitukselliseen seikkailuun. Elokuvan ikäraja on 7 vuotta. Vapaa pääsy. 

klo 14.15-15.30 

Ihme juttuja! Hannele Huovin sanataidetyöpaja 8-12-vuotiaille 

Steinerkoulu, Asemakatu 3 

Hyppää sanojen virtaan ja tule runoilemaan yhdessä kirjailija Hannele Huovin kanssa! 

Työpajaan mahtuu max 16 lasta. 

Ilmoittautumiset 19.11. mennessä: karjulanne@gmail.com (Sanataidekoulu Aapeli) 

 

  

Kirjakantin näyttelyt 17.-29.11. 

Rakas romaanihenkilö – copycatkisan näyttely 

Kaikki kisaan osallistuvat työt ovat esillä näyttelyssä ja näyttelykävijät voivat äänestää voittajaa 

29.11. saakka. 

Kuopion Kaupunginkirjasto, näyttelytila, Maaherrankatu 12 

ma – pe 10 – 19, la 10 – 15, su suljettu 

http://www.kuvakukko.kuopio.fi/
http://morrenmaailma.blogspot.fi/
http://www.magdalenahai.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6yrykone
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tekniikka
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tieteiskirjallisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/1800-luku
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viktoriaaninen_aikakausi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viktoriaaninen_aikakausi
http://www.kuvakukko.kuopio.fi/
mailto:karjulanne@gmail.com
http://www.sanataidekouluaapeli.fi/
http://kirjasto.kuopio.fi/


 

 

Sanataidekoulu Aapelin näyttely ja Sanarattaan vierailunäyttely 

Kuopion Kaupunginkirjasto, lasten osasto, Maaherrankatu 12 

ma – pe 10 – 19, la 10 – 15, su suljettu 

Pieni unkarilaisen kirjallisuuden näyttely 

Kuopion Kaupunginkirjasto,aikuisten osasto, Maaherrankatu 12 

ma – pe 10 – 19, la 10 – 15, su suljettu 

Runon vuoksi- Lasten kirjakantin työpajanäyttely Sonkajärven kirjastolla vko 47-48 
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