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UUTISIA VESTÄJILTÄ 
 
Tervehdys kaikille Vestäjien jäsenille! 
 
Kesälaitumilta on palattu arkisen aherruksen äärelle, ja myös Vestäjien toiminta käynnistyy 
syyskaudelle. Olemme mukana Kuopio juhlii -tapahtumassa 26.-28.8. sekä Kirjakantissa 17.–20.11. 
Runopajat ja proosapajat käynnistyvät syyskuussa. Loppuvuodesta järjestämme koko Suomessa 
harvinaisen kirjoituskilpailun aforistikoille. Joulukuussa juhlitaan pikkujouluja ja raivataan 
arkistoja. Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 
 
Kuopio juhlii – Vestäjät myös! 
 
Perjantaina Vestäjien kotipesä Kuninkaankatu 7:ssä muuttuu syntiseksi punaiseksi myllyksi, kun 
Luovien alojen keskus Mylly goes Moulin Rouge!  
 
Taiteiden yö perjantaina 26.8. kestää Myllyllä todella koko yön ja ovet ovat auki klo 18–06. 
Luvassa on enemmän ja vähemmän burleskihenkistä ohjelmaa, kuten croquis-piirustusta Toulouse-
Lautrecin hengessä ja mahdollisuus kuvauttaa itsensä illan teemaan mukaisissa asusteissa. Lisäksi 
Sauna, Kuokka ja Pottu -installaation satoa korjataan sisäpihalla. 

Voimia kannattaa säästää seuraavallekin päivälle. Tule tapaamaan kuopiolaisia kirjailijoita ja 
tutustumaan uutuuskirjoihin Rosebudin telttaan lauantaina 27.8. Rosebudin Kirjateltta on torilla 
Siskotyttö-patsaan luona. Teltta ja kirjakauppa ovat auki klo 20 saakka. Lauantain kirjailijavierailut 
sään salliessa toriteltassa, sateella kirjakaupassa Kauppahallissa. 

LAUANTAI 
Klo 12:00 Kirjailijavieraana Laura Luotola. Juuri julkaistun uuden Suoja-fantasiasarjan 
ensimmäinen osa Kaupungit ja paluu (Iriskustannus) on monisyinen kertomus rakkaudesta ja onnen 
tavoittelusta sekä tarinoiden ja uskomusten merkityksestä. Kirjailijaa haastattelee Sari Siltavuori, 
Vestäjät ry:n puheenjohtaja. 

Klo 13.00 Kirjailijavieraina kuopiolaiset Tero Mielonen ja Pentti Otsamo. Juuri ilmestynyt 
sarjakuva Otsonipäiväkirjat kertoo tieteen tekemisestä ja vaihtovuoden seikkailuista ulkomailla 
(Ursa). Pentti Otsamo (kuvitus) on palkittu sarjakuvantekijä ja kuvittaja. Tero Mielonen (teksti) on 
ilmakehätutkija ja innokas sarjakuvaharrastaja. Haastattelijana on Pasi Karjalainen, joka on Itä-
Suomen yliopiston professori. 

Klo 14.00 Jaakko Korpisaaren ja Jarmo Saartin uusi runokirja Kuopio kertoo kaupungin 
kehityksestä, lapsuudesta, nuoruudesta ja vanhenemisesta vuosituhannen vaihteen molemmin 
puolin. 

 

Kirjakantti 17.–20.11. 

Olemme mukana myös marraskuun Kirjakantissa. Ohjelma julkistetaan myöhemmin, mutta laita 
tapahtuma kalenteriisi jo nyt! 



 
 
Proosaa ja runoa kirjoittamaan! 
 
Runopaja kokoontuu syyspuolella kerran kuukaudessa samassa paikassa kuin viime kaudellakin, eli 
Kuninkaankatu 7:ssä. Jälleen kerran on tarjolla vertaistukea runoiluun ja runoilevaa seuraa. Tuo 
omat runosi luettavaksi pajaan ja tule kuuntelemaan toisten runoja. Juttelemme runoudesta ja 
kirjoittamisesta.  
Kysymykset ja tiedustelut pajasta Niina Räsäseltä osoitteeseen frickeon(at)gmail.com. 
Runopajan tapaamiset ovat klo 17.00 seuraavina keskiviikkoina: 7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12. 
 
Proosan ystävien tekstipaja kokoontuu samoin kerran kuussa Vestäjien tiloissa Kuninkaankadulla. 
Pajan vetäjä on Marjo Kaikkonen, tiedustelut sähköpostilla marjo.kaikkonen(at)hotmail.fi. 
Proosapaja kokoontuu klo 16.30 seuraavina keskiviikkoina: 14.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. 
 
 
Kilpailu aforismin taitajille! 
 
Vestäjät on päättänyt järjestää kirjoituskilpailun aforistikoille, ja tiedotamme kilpailusta ja sen 
kulusta myöhemmin syksyllä. Pyrimme järjestämään kisan avaukseen työpajan, joissa aforismien 
kirjoittamisen jaloa taitoa voi verrytellä. Kilpailu on avoin pohjoissavolaisille kirjoittajille, ja 
palkintojenjako on ensi vuoden puolella Minnan päivillä. 
 
 
Jäsenrekisteri ajan tasalla! 
 
Vestäjien jäsenrekisterin päivittäminen on onnistunut hyvin: järjestelmä on uusi, mutta nyt kaikki 
tiedot ovat helposti löydettävissä ja monistettavissa, kun niitä voi käsitellä sähköisenä. 
Tämänhetkisen ajantasaisen tiedon mukaan jäseniä yhdistyksessämme on 146 henkilöä.  
 
Vestäjien jäsenrekisteri on Niina Räsäsen hallussa. Jos yhteystietosi ovat muuttuneet/muuttumassa, 
niin ilmoituksen voit tehdä suoraan osoitteeseen frickeon(at)gmail.com. Jäsenrekisterin tietoja 
käsittelee vain Vestäjien hallitus.  
 
 
Oletko Facebookissa? Onko sinulla kerrottavaa Vestäjien jäsenille? 
 
Jos sinulla on uutisia kerrottavana, olet julkaissut kirjan tai järjestät tapahtuman, niin olet enemmän 
kuin tervetullut jakamaan uutisesi Vestäjien Facebook-seinällä. Sivulle saa vapaasti kirjoittaa ja 
mainostaakin, kunhan asia liittyy Vestäjien toimintaan eli sanataiteen maailmaan. Huomaa 
kuitenkin kirjoittaessasi, että Vestäjien sivu on julkinen, eli postauksesi voi periaatteessa nähdä 
kuka vain, eivät ainoastaan Vestäjien jäsenet. 
 
Jos sinulla on suuria mutta ei kovin kiireisiä uutisia ja haluat, että niistä kerrottaisiin Vestäjien 
tiedotteessa, niin ota yhteyttä Vestäjien hallitukseen. Pyrimme jatkossa tiedottamaan uutiskirjeillä 
entistä useammin, noin kahden kuukauden välein. 
 
 
Luovaa syksyn aikaa, nähdään tapahtumissa ja työpajoissa! 
 



 
Sari Siltavuori 
puheenjohtaja 
 
vestajat(at)dnainternet.net 
www.vestajat.fi 
 


