
JÄSENKIRJE 2016                   VESTÄJÄT RY                                

   

             Ja kyyneleissään hymyy huhtikuu, käy päivä esiin, multa kirkastuu,  

            ja yli mullan kuultaa vihreys, soi ihmeellisen tuulen hengitys. (S.Harmaja) 

 

   TERVEHDYS VESTÄJIEN JÄSEN! 
 
Paljon on taas tapahtunut! Olemme muuttaneet uusiin tiloihin, uusi (osittain vanha) 
hallitus on valittu, uusia teoksia on julkaistu ja lisää on tulossa! Kaupunki on juuri 
myöntänyt toimintaamme  8000 euron avustuksen, joka on himpun suurempi kuin viime 
vuonna. Iloksemme uusien tilojen vuokra pienenee Myllyn jäsenmaksuksi ja saamme 
sitä kautta lisää rahaa toimintaamme. Jäsenille avoimet runo- ja proosapajat pyörivät 
entiseen tapaan ja Minnan päivillä tarjottiin työpajoja erityisryhmille Aapelin toimesta. 
 

TÄRKEÄÄ 

Tässä jäsenkirjeessä saat jäsenmaksun nimelläsi laskuna. Tarkoituksena on saada 
selville jäsenistömme todellinen jäsenmäärä. Mikäli osoitteesi ja 
sähköpostiosoitteesi on muuttunut ilmoitathan pikaisesti siitä: 
vestajat@dnainternet.net tai rahastonhoitajalle: sirpan@tilitoimisto.fi.  

 

HALLITUS 
Vuosikokouksessa 8.2. valittiin puheenjohtajaksi edelleen Sari Siltavuori. Uusia 
hallituksen jäseniä ovat Tuula Alasalmi (syksystä 2016) ja Riina Särkilahti. Entisistä 
jatkavat Anne Karjula, Tatu Kekäläinen, Niina Räsänen sekä varajäseninä Olavi 
Rytkönen ja Jouni Tossavainen. 

 

VESTÄJIEN KOKOUSTILA JA ARKISTO UUDESSA MYLLYSSÄ 

Kuninkaankatu 7, rak. 3, ja 3 kerros.(ent muotoiluakatemian rakennus). Julkkareita ja 
jäsenten toimintaa varten on myös mahdollista vuokrata luokkatilaa 
kakkosrakennuksesta. 

 

TIEDOTUS 

• Jäsenten julkaisut nettisivuilla: www. vestajat.fi ilmoita julkaisusi: 
ilkka.markkula@gmail.com 

• Lisäksi yhdistyksen FB sivuilla voi tiedottaa julkkareista ja muista tapahtumista 
vapaasti. 

• Sähköposti on tarkoitus saada ajantasaiseksi. Muistakaa ilmoittaa uusi sp- osoite, 
mikäli se vaihtuu. 



• Terveiset kirjailijayhdistysten Talvipäiviltä: 
 
Oli mukava nähdä jälleen kirjoittavia ihmisiä kokoontuvan ympäri Suomea Talvipäiville 
tapaamaan, keskustelemaan, nauttimaan kirjallisuudesta.Talvipäivien järjestämiseen oli 
myös ilahduttavan runsaasti kiinnostusta. Ensi vuonna Talvipäivät pidetään Turussa 31.3.-
1.4.2017 Lounais-Suomen Kirjailijoiden toteuttamana. Uudenmaan Kirjoittajat järjestää 
Talvipäivät Hyvinkäällä 2018. Vuoden 2019 Talvipäiviä vietetään Tampereella 
Pirkkalaiskirjailijoiden kutsusta. Vuonna 2020 Vestäjät kutsuu Talvipäivät Kuopioon 
yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuonna. 

 
Tunnelmakuvia Talvipäiviltä löytyy osoitteesta: 
www.kirjailijaliitto.fi/kirjallisuus/menneet-tapahtumat/talvipaivat-2016-joensuussa 
Vestäjien edustajana oli kirjailija Marja-Leena Tiainen. 
 

VESTÄJIEN TOIMINTAA VUODELLE 2016 

Seuraa tarkempaa ilmoittelua: www.vestajat.fi, FB- sivut ja sähköposti. 

• toukokuussa runopuulaakin loppukilpailu 
• Minnan nimipäivät Pushkinin patsaalla 
• kesäkuussa kulttuuriristeily yhdessä Kanttilan kulttuurikeskuksen 

kannatusyhdistyksen kanssa 
• syyskuussa maakunnan kirjailijoiden tapaaminen 
• syyskuussa Kuopio Juhlii-tapahtuma 
• syyskuussa alkavat runo- ja proosapajat 
• marraskuussa Kirjakantti  
• joulukuussa jäsenilta ja Taidetori 
• Merenmaa-tapahtuma: Merenmaanäyttely, kirjajulkkarit (Sauli 

Ulhgren) ja Vestäjien tapahtuma, ajankohta auki 

 

SANATAIDEKOULU AAPELI 

Aapelin verkoston kokoaminen aloitettiin viitisen vuotta sitten, ja kovan työn tulos alkaa 
näkyä kentällä. Vakiintuneet pienten sanataideryhmät kokoontuvat viikottain eri 
puolilla Pohjois-Savoa ja kesällä yhteistyökumppaneiden leireillä nojataan vahvasti 
sanataiteellisiin virikkeisiin. Vuosittaisista tapahtumista mm. Pakkaspäivät, Minnan 
päivät, Aikataika, Kuopio juhlii ja eri kuntien syys- ja hiihtolomatarjonta ovat olleet jo 
pitkään Aapelin vakituista toimintakenttää. Helmikuussa Aapeli räväytti Kuopion 
orkesterin kanssa esikouluikäisten yhteisötaideteoksella ja tulevaisuudessa nähdään 
yhä uusia aluevaltauksia ja yhteistyötä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. Kurkista 
Aapelin tuoreet kuulumiset verkkosivuilta ja vinkkaa tutuille lapsille ja nuorille 
mahdollisuuksista laadukkaaseen mielihuvitteluun: www.sanataidekouluaapeli.fi. 	  

     	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LUOVAA, IHANAA KIRJALLISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE. OLLAAN YHTEYKSISSÄ!	  

  YHTEISTYÖTERVEISIN, HALLITUS 


