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Tämän vuotisen Kirjakantti-tapahtuman teema on Sanojen vuoksi. Tapahtumaa 
järjestetään vuosittain rakkaudesta sanoihin, kirjoihin ja tekstiin - siis sanojen 
vuoksi. Ohjelma kokoaa yhteen kirjoittajia ja lukijoita, jolloin kohtaamisissa syntyy 
ideoita ja tunteita - parhaimmillaan myös oppimista.

Pienenä kulttuuritapahtumana näkyvyys julkisuudessa on aina rajatumpaa, mutta 
kirjallisuudesta jo valmiiksi kiinnostuneen yleisön lisäksi pyrimme aktiivisesti 
tavoittamaan myös sellaisia ihmisiä, joille kirjat eivät (vielä) merkitse yhtä paljon. 
Erityishuomiomme on lapsissa ja nuorissa. Siksi Kirjakantin sunnuntai on nyt toista 
kertaa suunnattu heille.  

Sanojen vuoksi kuljettaa eteemme kirjailijoita sekä Savosta että muualta Suomesta. 
Haastatteluaiheet kuljettavat meitä ajassa - elämäkertoja, spekulatiivista fiktiota ja 
tulevaisuuskuvauksia. Oma jännityksen aiheensa ovat Savonia-palkintoehdokkaat, 
jotka julkaistaan avajaisissa ja joita haastatellaan lauantaina.

Kirjakantissa on tänä vuonna entistä enemmän erilaisia kohtaamisen paikkoja: 
kirjailijavierailujen lisäksi myös näyttelyitä, kirjamyyntiä, kirjavinkkausta, open mic, 
runoilta, lasten työpajoja ja elokuvaesitys. Kaikki ohjelmaosuudet ovat maksuttomia.

Tervetuloa kirjallisuustapahtumaan - ohjelmapöytä on katettu!

SANOJEN VUOKSI

Soili Meklin 
Snellman-Instituutti
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ENNAKKO-OHJELMAA

PERJANTAI 21.11.

Lasten Kirjakantti – runotyöpajat Sonkajärvellä marraskuussa 
Rutakon koulun 4.-6. luokkalaiset päästävät Jukka Itkosen ja Hannele Huovin in-
noittamina sanat ja kuvat suikertelemaan ja runot rönsyämään perinteisissä Lasten 
Kirjakantti-työpajoissa. Työpajojen satoa voit käydä kurkistamassa Sonkajärven 
kirjaston näyttelyssä viikolla 47-48. 

Kirjailijaetkot Suomalaisessa kirjakaupassa (Kauppakeskus Minna)  
ti 18.11. alkaen klo 16.30. Vieraana kirjailijat Virpi Hämeen-Anttila, Sirpa  
Kähkönen ja Enni Mustonen

Kuopion kaupunginkirjaston sali, Maaherrankatu 12
klo 16.30 -17.30 Avajaiset
Vuoden 2015 Savonia-ehdokkaiden julkistus

klo 17.45 -19.15 Maakunnan kirjailijat esiintyvät
Pohjois-savolaiset kirjailijat 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. Yhteistyössä 
mukana Pohjois-Savon OP.

Olutravintola Pannuhuone, Kauppakatu 25. Liput 5 euroa 

klo 22.00- Humu-Klubi #20: Jo’ Buddy, Faarao ja Kakspäinen narttu
Kirjakantin virallisena jatkopaikka toimii Humu-Klubi Pannuhuoneella. Bluesiltaa 
tähdittää Eurooppaa ja Yhdysvaltoja menestyksellisesti kiertänyt Jo’ Buddy sekä 
levyjulkkareita viettävä Faarao & Kakspäinen narttu. 

Kuopion kaupunginkirjaston sali, Maaherrankatu 12 
klo 10.00 -11.30 Vuoden 2015 Savonia-ehdokkaiden haastattelu
Haastattelijoina Riitta Raatikainen ja Risto Löf 

LAUANTAI 22.11. 



klo 11.30 Kirjahallissa tapahtuvan bloggaajien kirjavinkkauksen esittely
Kirjabloggaaja Aino-Maria Savolainen 
 
klo 11.30 -13.00 Elämää kerrakseen: kirjailijavieraana Panu Rajala
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
Spekulatiivisen fiktion kotimainen kärkinimi, Finlandia-palkittu Johanna Sinisalo 
antaa kirjoissaan ajattelemisen aiheita yhteiskuntakriittisillä ja vaihtoehtoisen 
historian näkemyksillään. Mitä Sinisalon romaanien mahdolliset maailmat kertovat 
todellisuudestamme ja nykyajastamme? Haastattelijana Risto Löf.

Kauppakeskus Apajan aula torin alla  

klo 15.00 -16.00 Voiko kirjoittamalla pelastaa maailmaa?:  
kirjailijavieraana Risto Isomäki
Isomäen kirjat käsittelevät globalisaatioon ja kehitysmaihin liittyviä suuria  
kysymyksiä. Niissä on vahva ekologinen viesti, joka vaikuttaa myös lukijaan.  
Haastattelijana Jukka Kananen. 
 
VB-valokuvakeskus, Kuninkaankatu 14-16  
klo 16.30 -18.30 Runon ja laulun ilta: ”Älä patoa virtaavaa vettä”  
fraasi on lainattu Anna-Leena Härkösen runosta ´Anna mun unohtaa´. Esityksessä 
kuullaan runoja sekä laulettuna ja soitettuna, että puhuttuna. Välillä ääneen pää-
see myös joku yleisön joukosta. Vahvimmin on edustettuna varkautelainen runoilija 
Jukka Itkonen, jonka humoristiset ja monikerroksiset tekstit ovat inspiroineet paitsi 
juuri 75 vuotis-synttäreitään viettävää säveltäjä Kaj Chydeniusta, myös tilaisuuden 
esiintyjiä. Luvassa on yllättäviä käänteitä, rakkautta ja virtaavaa nykyrunopuhetta.
Esiintyjät: Sari Siltavuori, Sinikka Mokkila ja Minna Tirkkonen. 
 
Tilaisuuden toisessa osassa tutut kuopiolaiset esittävät suosikkirunojaan, mukana 
mm. kulttuurin moniottelija Atik Ismail, Kirjakantin perustaja Ritva Kolehmainen, 
kuvataiteilija Jaana Partanen, näyttelijä Auli Poutiainen, ANTI-festivaalin taiteelli-
nen johtaja Johanna Tuukkanen ja ylituomari Veijo Tarukannel. 
Tilaisuuden yhteydessä juhlistamme samalla myös Victor Barsokevitschin 151-vuoti-
ssyntymäpäivää. Juontajina Soili Meklin ja Jussi Tuovinen.



Ravintola Sampo, Kauppakatu 13  
klo 21.00- Jukka Kervinen trio plays nälkäfolk, myös open mic
Jukka Kervisen ja Sasse Savolaisen kuplettihenkinen Nälkäfolk rantautuu Kirja- 
kanttiin.  Ravintola Sampossa kuullaan tummanhumoristisia biisejä rakkaudesta, 
työstä ja rakkauden työstä, kuljetaan viinapirun kelkassa ja luritellaan lemmestä 
sekä lihan ikävästä virne silmäkulmassa!

Steinerkoulu, Asemakatu 3  
Steinerkoululaisten kahvila palvelee klo 9.45-14.15
Steinerkoululla myös lasten ja nuortenkirjakirppis.

klo 10.00 -10.40 Paikkateatteri esittää Hölömöläiset
Koko perheen esitys, joka on kirjoitettu vanhojen hölmöläissatujen pohjalta. Esityk-
sen on kirjoittanut ja ohjannut Lasse Forsgren. Ikäsuositus on 3-vuotiaista ylöspäin. 

klo 11.00 -12.00 Elämänviisautta ja lorujen loistoa:  
Kirjailija Hannele Huovin haastattelu
Kirjailija Hannele Huovi tunnetaan ennen kaikkea lasten ja nuortenkirjailijana, ja 
hänen valovoimaiset ja oivaltavat riiminsä ovat tuttuja jo useammalle sukupol-
velle. Kirjailija sai 2009 Lastenkulttuurin valtionpalkinnon lasten loruperinteen 
uudistamisesta yhdessä Soili Perkiön kanssa. Miten kirjailija saa elämänviisaudet 
virtaamaan ja sanat säteilemään? Haastattelijana Maileena Sorvali.

klo 13.00 -14.15 Näin syntyy runo: kirjailijavieraana Jukka Itkonen
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 14.15 -15.30 Ihme juttuja!  
Hannele Huovin sanataidetyöpaja 8-12-vuotiaille
Hyppää sanojen virtaan ja tule runoilemaan yhdessä kirjailija Hannele Huovin kanssa! 
Työpajaan mahtuu enintään 16 lasta. Ilmoittautumiset 19.11. mennessä Sanataide-
koulu Aapeliin: karjulanne@gmail.com

SUNNUNTAI 23.11. PERHEPÄIVÄ



Kino Kuvakukko, Vuorikatu 27  
klo 13.00 -14.00 Höyryä ja rautaa: Steampunk-aiheinen haastattelu
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. Haastattelijana Aino-Maria Savolainen.

klo 14.00 -16.00 Elokuvaesitys: Hayao Miyazakin Laputa - Linna taivaalla
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-lin-
nan kruununperillinen. Takaa-ajetut nuoret joutuvat mukaan arvoitukselliseen 
seikkailuun. Elokuvan ikäraja on 7 vuotta. Vapaa pääsy.

Kuopion kaupunginkirjasto  
Rakas romaanihenkilö –copycat-kisan näyttely 17.-29.11.
Kirjabloggaajat ovat tehneet itselleen läheisestä ja rakkaasta romaanihenkilöstä 
uuden ja häntä ilmentävän ja kuvaavan romaanin kannen, copycat-kannen! 
Copycat-näyttelyn kävijät voivat äänestää mielestään parasta työtä 29.11. saakka. 

Sanataidekoulu Aapelin näyttely ja Sanarattaan vierailunäyttely  
17.-29.11., lastenosastolla

Pieni unkarilaisen kirjallisuuden näyttely 17.-29.11., aikuistenosastolla

Kirjanäyttely Linnasta humisevalle harjulle 21.-28.11., aikuistenosastolla
Kirjabloggaajien kirjavinkkaukseen liittyvä näyttely joka ehdottaa, mitkä kirjat 
jokaisen pitäisi lukea.  Mukana on rakastettuja klassikoita ja raikkaita yllätyksiä: 
uutuuksia, realismia, spekulatiivista fiktiota ja kuvakirjoja.

Kirjamyynti: Kirjakantin teemaan liittyvää kirjallisuutta myyvät  
pe-la 21.-22.11. Kaupunginkirjaston ala-aulassa Pohjois-Savon Kirjallinen  
yhdistys Vestäjät r.y. ja Kuopion Rosebud-kirjakauppa.

KIRJAKANTIN NÄYTTELYT  
JA KIRJAMYYNTI



VIERAAT

Risto Isomäki on vapaa kirjailija ja tiedetoimittaja, 
joka kirjoittamisen lisäksi toimii erilaisissa kansainvälisissä 
ekologisissa kehityshankkeissa. Hänen romaaneissaan 
toistuvat ekologiset ja maailmanlopun teemat. 

Hannele Huovi on suomalaisen lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden loistokkaimpia ja herkkävireisimpiä 
kirjailijoita. Hannele Huovi on palkittu lukuisilla  
kirjallisuuspalkinnoilla.

Antti Heikkinen on toimittaja ja esikoiskirjailija, 
joka sai teoksestaan Pihkatappi vuoden 2014 Savonia-pal-
kinnon. Häneltä on tänä syksynä ilmestynyt Juice Leskisen 
elämäkerta: Risainen elämä (Siltala).

Magdalena Hai on Maskussa asuva kirjailijapseu-
donyymi, jonka mielestä leikkimistä ei tule lopettaa ai-
kuisenakaan. Hänen teoksensa Kerjäläisprinsessa (Karisto, 
2012) oli ensimmäinen suomalainen steampunk-romaani, 
ja hän on kirjoittanut myös steampunk-novelleja.

Pasi Ahtiainen toimittajataustainen sosiologi, 
joka työskentelee viestintäalalla. Ahtiaisen romaani-
käsikirjoitus sijoittui toiseksi Gummeruksen suuressa 
romaanikilpailussa. Samalla Ahtiainen sai käsikirjoituk-
selleen kustannussopimuksen, jonka pohjalta esikoiskirja 
Jokakelin mies ilmestyi tänä syksynä.

Jukka Itkonen on varkautelaislähtöinen kirjailija 
ja muusikko, jonka laaja kirjallinen tuotanto kattaa niin 
runoutta, novelleja ja lastenromaaneja kuin näytelmiä, 
kuunnelmia ja laululyriikkaa. Hän voitti vuoden 2010 
Savonia-kirjallisuuspalkinnon runoteoksellaan  
Laululinnun saarella.



Sinikka Mokkila on Tampereella asuva freelance- 
näyttelijä. Hänet on nähty mm. Hiljaisuus- elokuvassa ja 
Pirunpelto TV-draamasarjassa ja kohta Napapiirin sankarit 2 - 
elokuvassa.  Nyt valmiina on myös oma näytelmä lauluineen. 

Hanna “Morre” Matilainen on kirja-alan 
monityöläinen ja blogiharrastaja.

Tatu Kokko on kuopiolainen opettaja, kustantaja ja 
kirjailija, jolta on tänä syksynä ilmestynyt kirja Roskasakki 
ihan pihalla.

Jukka Kervinen trio Jukka Kervinen on itäsuomalainen 
ilkikuristi ja nälkäfolkartisti. Jukka on mm. valtakunnallisen Jaakko 
Teppo -kuplettikisan 2012 voittaja. Hän on myös Poetry Slamin eli 
lavarunouden Suomen mestari. Sasse Savolainen on kitaristi, laulaja ja 
rumpali. Tyylilajeihin kuuluu rock n ŕoll, country, blues, folk ja punk. Trion 
Nälkäfolk-keitosta jämäköittää bassollaan kontravirtuoosi Sami Tiainen.

Kirsi Pehkonen toimii luokanopettajana ja kirjoittaa 
sivutyökseen monenlaista, mm. kolumneja Savon Sanomiin. 

Jyri Paretskoi on iisalmelainen kirjailija ja 
luokanopettaja. Hän voitti nuortenkirjallisuuden Tope-
lius-palkinnon vuonna 2014 esikoisromaanillaan Shell’s 
Angles. Se kertoo kolmen pojan seikkailuista Shellin kul-
milla Iisalmea muistuttavassa pikkukaupungissa. Kirjalle 
on ilmestynyt jatko-osa Shell’s Angles ja Kalajoen hiekat.



Sari Siltavuori on kuopiolainen musiikin ja teatte-
rin ammattilainen, tuore sanataideohjaaja ja Pohjois- 
Savon kirjallisen yhdistyksen Vestäjät Ry:n puheenjohtaja. 
Sari etsii uusia tarinoita ja kelaa vanhoja muistoja.

Aino-Maria Savolainen on myös heimoltaan 
savolainen kouluttaja, kirjabloggaaja ja tietokirjailija. 
Yhdessä Katja Jalkasen kanssa kirjoitettu Linnasta 
Humisevalle harjulle - 50 parasta kirjaa ilmestyi keväällä. 
Savolainen vinkkaa hyvistä kirjoista säännöllisesti myös 
blogissaan Amman lukuhetki.

Panu Rajala on filosofian tohtori ja tietokirjailija, joka 
on kirjoittanut elämäkertoja ja henkilökuvia useista suoma-
laisen kulttuurin tunnetuista henkilöistä kuten F.E. Sillan-
päästä, Mika Waltarista, Aila Meriluodosta, Juhani Ahosta, 
Veikko Huovisesta ja tuoreimpana Olavi Paavolaisesta.

Johanna Sinisalo on kirjailija ja käsikirjoittaja, jonka Ennen 
päivänlaskua ei voi –esikoisromaani voitti Finlandia-palkinnon 
vuonna 2001. Hänet tunnetaan vaihtoehtoisen historian kertomuk-
sista ja tulevaisuusfiktioista. Sinisalo sai tieteis- ja fantasiakirjallisuu-
den James Tiptree, Jr. –palkinnon 2004. Lisäksi Sinisalo on kirjoitta-
nut novelleja sekä elokuva-, televisio- ja sarjakuvakäsikirjoituksia.

Minna Tirkkonen on kuopiolainen muusikko-pia-
nisti. Minnan päivät kuluvat paitsi sävellysten ja kuvien 
maailmassa myös Savonia AMK:ssa musiikkipedagogi- 
opintojen parissa. Sanat putkahtelevat ulos lasten- 
kirjoina ja näytelminä. 



Kuopion 
kaupunginkirjasto

Kirjakantti jälleen ensi vuonna  
20.-22.11.2015!

Yhteistyökumppanimme:

Kirjakantti-tapahtumaa järjestää Snellman-instituutti ry.
www.kirjakantti.fi     puh. 044 746 2841




