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maailmaa.
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KIRJAKANTTI 20.-22.11.2015

PERJANTAI 20.11.
Kuopion kaupunginkirjaston kokoussali 
Maaherrankatu 12, Kuopio

16.30-17.30 Avajaiset* 
Vuoden 2016 Savonia-ehdokkaiden julkistus  

17.30-19.00 Juhlavuoden opetuksia* 
Vuoden 2015 Savonia-palkinnon voittaja Jouni Tossavainen

 Savonia-ehdokkaiden haastattelu* 
Haastattelijoina Risto Löf ja Riitta Raatikainen    

         

LAUANTAI 21.11. 
Kuopion kaupunginkirjaston kokoussali 
Maaherrankatu 12, Kuopio

 Vinkkausta hyllyjen välissä 
Kirjabloggaajien kirjavinkkausta kirjahallissa

11.00-12.30 Kirjapainit - paikallisten kirjailijoiden kirjallista vääntöä* 
Kirjailijat Marja-Sisko Aalto, Kirsi Pehkonen, Jyri Paretskoi  
ja Tatu Kokko haastavat toisiaan.  
Yhteistyössä Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät ry. 

12.30-14.00 Maarit Verronen ja Mikko Rimminen:  
Outolinnut ja tyhjäntoimittajat - henkilöhahmot kirjoissa*   
Haastattelija Kirsi Pehkonen

14.00-15.00 Elina Hirvonen: Hajoava perhe maailman vertauskuvana* 
Haastattelija Aino-Maria Savolainen 

 
 

Sanarkiaa? 

Kirjallisuus muuttaa maailmaa.

OHJELMA

VB-valokuvakeskus 
Kuninkaankatu 14-16, Kuopio

15.30-17.00 Vapautta vai vihanlietsontaa?  
Sananvapaus yhteiskunnallisena ilmiönä 
Suomen PEN:in sananvapausseminaari. Millainen oikeus on  
sananvapaus? Miksi rasistista puhetta ja tekoja ei tule suvaita?  
Miten rasistisen vihan ja painostuksen ilmapiiri vaikuttaa  
journalistiseen työskentelyyn? Suomen PEN:in puheenjohtaja  
Sirpa Kähkönen ja toiminnanjohtaja Johanna Sillanpää. 

17.15-19.30    Kirjailijat maailman sanoittajina 
Tule kuulemaan, kun kirjailijat lukevat omia tai toistensa tekstejä  
sekä keskustelevat niistä. Mukana Marjo Heiskanen, Sari Peltoniemi,  
Jyrki Vainonen ja Hannu Niklander. Juontajana Olavi Rytkönen.  
Yhteistyössä Suomen Kirjailijaliiton ja Kanttilan kulttuurikeskuksen  
kannatusyhdistyksen kanssa.

SUNNUNTAI 22.11. PERHEPÄIVÄ
Kino Kuvakukko 
Vuorikatu 27, Kuopio

10.00-14.00 Tehtäväpisteissä tehdään etsintäkuulutuksia,  
rosvosoppaa ja merkkirikoksia 
Sanataidekoulu Aapelin tehtäväpisteissä tehdään etsintäkuulutuksia, 
rosvosoppaa ja merkkirikoksia. Laadi itsellesi pätevä etsintäkuulutus ja 
suunnittele täydellinen rikos! Työpajat toteuttaa Sanataidekoulu Aapeli

11.00-12.00 Siri Kolu: Hanaa! - Pakoautolla parempaan maailmaan 
Haastattelijana Johanna Leksis 
Miten Rosvolan perhe syntyi ja millaisia arvoja Kolu haluaa rosvo- 
romantiikallaan nuorille lukijoille välittää? Kolu osaa perustella,  
miksi kannattaa lukea ja tukea kirjallisuutta - mutta mitähän  
mieltä hän on nykymaailman menosta ja peleistä?

12.30-14.00    Me Rosvolat -elokuva 
Siri Kolun kirjaan pohjautuva elokuva  kertoo rosvoperheestä, joka 
kiertää Suomen maanteitä ja sattuu ryöväämään mukaansa perheensä 
kanssa mummolamatkalla olevan 10-vuotiaan Viljan.

www.kuopiofestivals.fi/kirjakantti*Voit seurata näitä ohjelmaosuuksia myös verkossa osoitteessa: http://snellman.adobeconnect.com/kirjakantti



OHJELMA

Kirjakantti goes lähikirjastot

Ohjelma kirjastoissa Pe 20.11. 

Sanarkiaa-satutunti

klo 9.30 Jynkän kirjastossa
klo 9.00 Nilsiän kirjastossa
klo 9.30 Pyörön kirjastossa

Kirjakoukku - koukuttavia lukuhetkiä & käsitöitä

klo 13.00 Nilsiän kirjastossa
klo 13.00 Pyörön kirjastossa
klo 13.00 Maaningan kirjastossa 

Kirjailijavierailut 

klo 11.00 Sauli Uhlgren, Puijonlaakson kirjasto
klo 15.00 Heidi Jaatinen, Pyörön kirjasto
klo 10.00 Janne Katajisto, Nilsiän kirjasto
klo 11.00 Martta Rossi, Neulamäen kirjasto

Näyttely 16.11.-21.11.

Kuopion kaupunginkirjaston kirjahallissa
Sanarkiaa – kirjat, jotka ovat vaikuttaneet elämääni
 
Kirjamyynti

Kirjakauppa Rosebud myy kirjoja pe ja la kaupunginkirjastossa ja su  
Kuvakukossa. Siri Kolu signeeraa kirjoja su Kuvakukossa.

www.kuopiofestivals.fi/kirjakantti

Marja-Sisko Aalto on Kuopion hiippakunnan 
tuomiokapitulin notaari, rovasti, blogisti, kolumnisti ja 
dekkaristi. Hänen toinen romaaninsa Tappavaa lunta 
julkaistiin keväällä 2015.

Marjo Heiskanen on helsinkiläinen kirjailija, joka 
on kirjoittanut yhden elämäkerran, runokokoelman ja 
romaanin sekä kaksi librettoa. Romaani Idiootin valinta 
vuodelta 2009 oli Helsingin Sanomien esikoiskirja- 
palkintoehdokkaana. Vuosina 2011-13 Heiskanen toimi 
sanataiteen läänintaiteilijana Pohjois-Savossa.

Elina Hirvonen työskentelee kirjailijana, 
toimittajana ja dokumenttielokuvien tekijänä. Hänen 
esikoisromaaninsa Että hän muistaisi saman oli 
Finlandia-palkintoehdokkaana ja kirjaa on käännetty 
seitsemälle kielelle.

Heidi Jaatinen asuu perheineen Kiuruveden 
Aittojärven kylässä. Hän opettaa osa-aikaisesti  
pienluokkaa ja ohjaa perustamassaan harrastaja- 
teatterissa. Jaatinen on kirjoittanut kolme kiitettyä 
kirjaa Ei saa katsoa aurinkoon (2010), Jono (2011) ja 
Kaksi viatonta päivää (2014).

Janne Katajisto on juankoskelainen nuoriso- 
työntekijä. Hänen viimeisimmissä teoksissaan  
maalaiskaupungin nuorisotyöntekijä ratkoo paikka-
kunnalla tapahtuneita rikoksia.

KIRJAILIJAVIERAAT

© Hanne Manelius 

© Carl Bergman

© Laura Malmivaara

© Tiina Haring

Tatu Kokko on kuopiolainen kirjailija, kustantaja, 
kustannustoimittaja ja opettaja. Hän kirjoittaa niin 
lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Roskasakki-lasten-
kirjojen pohjalta on syntynyt myös musiikkinäytelmiä, 
joita on esitetty Syvänniemen Lasten Hermannissa. 

© Mikko Mäntyniemi 



Jyri Paretskoi on iisalmelainen kirjailija. Hänen 
esikoisteoksensa Shell’s Angles sai Topelius-palkinnon 
vuonna 2014, ja sarjan toinen osa Shell’s Angles ja 
Kalajoen hiekat oli samana vuonna ehdolla Finlandia 
Junior -palkinnon saajaksi. Paretskoi innostaa erityisesti 
poikia lukuharrastuksen pariin.

Siri Kolu on kirjailija, ohjaaja, esitysdramaturgi 
sekä teatteriopettaja. Vuonna 2010 ilmestynyt Me 
Rosvolat -Kirja palkittiin Finlandia Juniorilla. Kirjaan 
perustuva elokuva ilmestyi 2014. Kolu on saanut useita 
kotimaisia ja ulkomaisia tunnustuksia sekä palkintoja.

Sirpa Kähkönen on prosaisti, tietokirjailija ja 
kolumnisti. Hänen lähihistoriaan sijoittuvissa romaa-
neissaan keskeisenä aiheena ovat erityisesti siviilien 
kohtalot toisen maailmansodan aikana. Kähkönen 
on kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen PENin 
puheenjohtaja.

Hannu Niklander on kirjoittanut runoja, 
romaaneita, novelleja, matkakirjoja ja esseitä. Hän on 
työskennelly myös luovan kirjoittamisen opettajana 
ja kirjallisuusantologioiden toimittajana. Niklander sai 
Valtionpalkinnon vuoden 1999 romaanistaan Aurinko 
katsoo taakseen.

KIRJAILIJAVIERAAT

© Tomi Kontio

© Tommi Tuomi

© Mirva Kakko (Otava)

© Kuva Tuulos
Kirsi Pehkonen on kuopiolainen luokanopettaja, 
kirjailija, kirjoittelija, kolumnisti ja kuvittelija. 
Nuortenkirjasarjan jälkeen hän suuntautui rikoksen 
pariin rikosromaanissa Karhuvaaran uhri (2015). 
Novellikokoelma Lahja ilmestyi lokakuussa 2015. 

Mikko Rimminen on runoilija, prosaisti ja  
kirjoittamisen opettaja. Hän voitti vuonna 2004 Kalevi  
Jäntti –palkinnon teoksellaan Pussikalja-romaani ja oli 
samana vuonna myös Finlandia-ehdokkaana. Kirjaan 
pohjautuva Pussikaljaelokuva ilmestyi 2011. Finlandia- 
palkinnon hän sai vuonna 2010 romaanilla Nenäpäivä.

Martta Rossi on eläkkeellä oleva kuopiolaisen 
Minna Canthin lukion äidinkielen lehtori. Hänen 
esikoisteoksensa, runokokoelma Upoksissa pilvet, 
ilmestyi maaliskuussa 2011.

KIRJAILIJAVIERAAT

© Pentti Vänskä (Otava)

© Heini Lehväslaiho

© Petri Jauhiainen

Jouni Tossavainen on kuopiolainen runoilija 
ja vapaa kirjailija. Hänen monipuolinen tuotantonsa 
sisältää niin romaaneja, lyhytproosaa kuin runoteoksia. 
Vuoden 2015 Savonia-palkinnon voittanut teos New 
Yorkin Lentävä suomalainen on hänen 21. kauno- 
kirjallinen teoksensa. 

© Pentti Vänskä
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Sauli Uhlgren on siilinjärveläinen kirjailija jonka 
24. kirja ilmestyi syksyllä 2015. Hän on julkaissut 
romaaneja, novelleja sekä runoja. Uhlgrenin kaksi 
viimeisintä kirjaa ovat tavallisia romaaneja, sitä ennen 
häneltä ilmestyi kolme rikosromaania.

Jyrki Vainonen on tamperelainen kirjailija, 
suomentaja ja sanataiteen opettaja. Esikoisteoksellaan 
Tutkimusmatkailija ja muita tarinoita hän voitti Helsingin 
Sanomain kirjallisuuspalkinnon. Vainonen kirjoittaa 
oudohkoja novelleja ja romaaneja, joissa alitajuiset 
impulssit ja tiedostamaton ovat keskeisessä roolissa.

Maarit Verronen on elämäntapakirjoittaja, joka 
taitaa proosan eri lajit saavuttaen näin monenlaisia 
lukijoita. Hänen teksteissään outo ja tuttu elävät  
symbioosissa. Hän on ollut kahdesti Finlandia- 
ehdokkaana ja voittanut useita kirjallisuuspalkintoja.

© Anneli Uhlgren

© Marjaan Malkamäki

© Karoliina Ek

Sari Peltoniemi on lukenut ja kirjoittanut satuja 
koko ikänsä ja etenkin suomalaiset kansansadut ovat 
olleet innostavia. Hänen lempilaji on arkilähtöinen 
fantasia. Peltoniemi on ollut muun muassa Finlandia 
Junior –ehdokkaana ja saanut Anni Polva -palkinnon.

© Suvi Roiko



Kuopion 
kaupunginkirjasto

YHTEISTYÖSSÄ

www.kuopiofestivals.fi/kirjakantti

Kirjakantti-tapahtumaa järjestää Snellman-instituutti ry.


