★ Kustantamo ●Kirjailija ◼Kirjoittaja/valmis ✦Kirjoittaja/keskeneräinen

Maanantai 11.5.
klo 14:30–14:45
★ Karisto, Minna Klapuri
FB: Karisto Oy Kustannusliike
Minna Klapuri kertoo käsikirjoituksista
kustannustoimittajan näkökulmasta ja
häneltä voi kysyä mieltä askarruttavia
kysymyksiä esityksen aikana.
KAUNOKIRJALLISUUS
klo 14:45–15:00
◼ Ville Paajanen
FB: Ville Paajanen
Historiallinen romaani, joka sijoittuu
pääasiallisesti Viipuriin alkaen kesästä 1939.
Sotavuosia ja välirauhan tapahtumia
käsitellään molemmin puolin rintamaa.
Heistä kukaan ei halua sotaa, mutta silti
kohtalo asettaa heidät toisiaan vastaan.
Elämänmakuisessa tarinassa kantavaksi
teemaksi nousevat ihmisyys ja anteeksianto.
klo 15:00-15:15
◼ Jarno Vaajoki
FB: Jarno Vaajoki
Humoristisessa tarinassa "Pate Zadista" on
nuori helsinkiläinen, joka on koko ikänsä
asunut ja viettänyt Helsingissä ja ylistää
Helsinkiä ja helsinkiläisiä. Eräänä päivänä
Pate päättää lähteä kiertämään Suomea
todistamaan helsinkiläisten ylivertaisuutta.
klo 15:15-15:30
◼ Jenni Vilén
IG: @vileeninjenni
Novellikokoelma, jossa kuvataan masennusta
ja sen mukanaan tuomia iloja ja suruja ja
kommelluksia.
Kokoelma sisältää erilaisia tekstejä runoista
novelleihin sekä fiktiivisen lehtiartikkelin.
Punaisena lankana kuvataan hakeutumista
hoidon piiriin päiväkirjamerkintöjen kautta.

klo 15:30-15:45
✦ Tiina Törö
FB: Runopaja
Tyhjyys täynnä elämää:
Logoterapeu?nen romaani hyvinvoinnista tai
mielenterveydestä, ihmisyydestä ja niiden rajoista
kiinnostuneille.
TeksEn tasot: Se nyt-hetki, jossa tarinan minä ja
logoterapiaa opiskeleva ystävä keskustelevat, sekä
toisaalta tarinan minän muistot menneessä
aikamuodossa.
klo 16:15-16:45
★ Pippurinen Kustannus, Sinituuli Viljanen
IG: @pippurinenkustannus
Sinituuli Viljanen on Pippa Pippuri -lastenkirjojen
kirjoiMaja ja kuviMaja sekä lastenkirjoihin keskiMyvän
Pippurinen Kustannus -pienkustantamon perustaja.
Hän kertoo esityksessään omasta polustaan
lastenkirjailijaksi sekä siitä, miten ja miksi hän päätyi
perustamaan Pippurinen Kustannuksen Pippa Pippuri kirjojensa julkaisemista varten viime vuoden
lokakuussa. Hän kertoo myös, millaista se on ollut ja
millaista on julkaista kirjoja oman pienkustantamon
kauMa.
Tiistai 12.5.
NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN KIRJAT
klo 14:30-14:45
◼ Jenni Pou:ainen
IG: @mielenmaisemissa
Seidi ja Kastehelmi unelmoivat kaiken parantavasta
käärmeenkivestä. Seidin äidit solmivat sopimuksen
hengen kanssa, joMa saisivat lapsen, muMa lujaverisillä
on kykyjen lisäksi lyhyt eliniänodote. Kastehelmen jalat
ovat olleet toimimaMomat syntymästä saakka, muMa
hänelle kävelykykyä tärkeämpää olisi yhteinen
loppuelämä. Kun vanhempien odotukset uhkaavat
vapauMa, ystävykset pakenevat SuvantokunEen
salaperäiseen ja synkkään siimekseen.

klo 14:45-15:00
◼ Mirjami Sirén
IG: @mirjamisiren
Teos on nuorille suunnattu dystooppinen
scifiromaani. Päähenkilö on 15 vuotta
täyttävä poika, Kipinä, joka asuu perheensä
kanssa suljetussa ja tarkkaan valvotussa
kaupunkivaltiossa. Kaupungissa ei ole koteja,
vaan ihmiset asuvat asumuksissa, joita
vaihdetaan päivittäin. Romaani kertoo
Kipinän perheen pakotarinan, ja se on täynnä
jännitystä, toimintaa ja käänteitä.

klo 15:30-15:45
◼ Sanni Ylimartimo
IG: @varjokirjat
Nuorten säieromaani kertoo yläasteikäisestä
Mirasta, joka pakenee koulukiusaamista ja
ylihuolehtivaa äitiään k-poppiin. Puhelimen
päässä oleva faniyhteisö, nettiystävät ja musiikki
ovat pelastusrengas, joka saa Miran unohtamaan
häntä kalvavan yksinäisyyden. Kuitenkin, kun
Miralle tarjoutuu mahdollisuus tavata idolinsa
livenä, hän huomaa että todellisuudessakin on
jotain arvokasta.

klo 15:00-15:15
◼ Anna Tekokoski
IG: @yataek
Tarina keskittyy post-apokalyptisiin Inosted
Royagen ja Vistnom Pitin
kaupunkeihin, jotka ovat tulleet
mutatoituneiden kissojen ja koirien
valtaamiksi. Tarina pitää sisällään jännitystä
mutaatioiden
kohtaamisesta, suhteiden melkein
epätoivoisesta ylläpitämisestä ja
seksuaalivähemmistöt ovat suuressa osassa.
Kolme paria, kaikilla eri
lähtökulma siihen miten elämää elää, ja yksi
ihminen lupaa viedä heidät
kaikki turvaan.

klo 15:45-16:00
◼ Tuulikki Tammi
FB: Tuulikki Tammi
Romaani kertoo lukiolaisista, joilla on
epätavallisia haasteita: yksi purskauttelee
kaaostaikaa ympäriinsä säikähtäessään, toinen
on sekä näkymätön että huomaamaton,
kolmannen isä on maahinen. Kymmenen
erityisnuorta on kutsuttu asumaan yksityisesti
rahoitettuun asuntolaan, huvilaan Helsingin
Linnunlaulussa. Sieltä käsin he käyvät koulua,
yrittävät opetella tulemaan toimeen haasteidensa
kanssa ja jopa käyttämään niitä hyväkseen
asuntolan aikuisten avustuksella.

klo 15:15-15:30
◼ Sara
IG: @keuhkokuumelapsi
Fantasiatetralogian ensimmäisessä osassa 17vuotias Kirsti on sairas ja asuu julmassa
mielisairaalassa, eikä tiedä mitään
menneisyydestään tai miten päätyi laitokseen.
Toivottomuuden tyyssijasta Kirsti joutuu
toiseen maailmaan, Filia regigseen, joka on
kauheuksissa eläneiden ihmisten luvattu maa.
Filia regiksessä Kirsti saa mahdollisuuden
aloittaa elämänsä uudelleen, mutta
menneisyys ei lopeta riivaamasta häntä.
Häikäilemätön farmontti Cosézt puolestaan
halajaa voimaa, ja uskoo, että Kirsti kykenee
sen hänelle antamaan. Cosézt tietää myös
Kirstin menneisyyden…

klo 16:00-16:30
● Elina Rouhiainen ja Sini Helminen
IG: @rouheli ja @sininen_helmi
Miltä kotimainen YA-skene näyttää kirjailijan
silmin? Kai sellainen on sentään olemassa? Elina
Rouhiainen (Susiraja- ja Väki-sarjat) ja Sini
Helminen (Väkiveriset-sarja) keskustelevat
kokemuksistaan, vastaavat kysymyksiin ja
kertovat vinkkejä YA-kirjailijuudesta
haaveileville.

Keskiviikko 13.5.
NUORTEN AIKUISTEN KIRJAT
klo 14:45-15:00
◼ Paula Uotila
IG: @softblackstars_
Pikkukaupungin nuorten kesälomaidylli
särkyy, kun Ellen tekee karmivan löydön
metsässä ja kaupunkiin saapuu salaperäinen
prätkätyttö. Mitä tyttö etsii kaupungista?
Miksi Ellenin paras lapsuudenystävä Aleksi
tuntuu salailevan jotakin? Kun vuosia sitten
haudattu salaisuus alkaa paljastua, keneen voi
lopulta luottaa? Reaalimaailmaan sijoittuva
jännitystä ja romantiikkaa yhdistelevä tarina
nuorille aikuisille.
RUNOUS
klo 15:00-15:15
◼ Mira Mink
FB: Mira Mink
Mira Mink (s.1982) on helsinkiläinen
runoilijatar, kääntäjä, opettaja, kouluttaja ja
runotapahtumien ideoija ja tuottaja. Hänen
ensimmäinen runokokoelma ”Surun lyömät”
ilmestyi vuonna 2018 ja sai kunniamaininnan.
Toinen runokokoelma ”Oi oi rakkautta” on
puolestaan kuvausta rakkaudesta,
ihmissuhteista ja luonnosta sekä runojen
kirjoittamisesta. Se vie runojen lukijan "kieli
on mieli" -filosofiasta metsähenkiseen
runouteen. Tässä linkissä
lukunäyte: https://www.bod.fi/kirjakauppa/oioi-rakkautta-mira-mink-9789528022589.
Hän esittelee kolmannen runokirjansa idean ja
käsikirjoituksen.

klo 15:30-16:00
● Emma Sofianna Söderholm
IG: @kirjailija_emmasofianna
Otavan esikoiskirjailija Emma
Sofianna Söderholm on ohjannut mm. matalan
kynnyksen sanataideryhmiä ja hän kertoo
matkastaan kirjailijaksi. Hän vastaa
tapahtumassa myös kysymyksiin ja niitä voi
lähettää etukäteen joko Instagramissa
(@kirjailija_emmasofianna) tai
sähköpostilla: emma.sofianna@gmail.com
klo 16:00-16:30
● Marinella Himari
IG: @nellahimari
Milloin omakustanne kannattaa? Entä mitä
riskejä siihen liittyy? Kuinka suuri on
taloudellinen vastuu, ja mitä tällaisessa
kirjaprojektissa tulee huomioida? "Erältä,
eräistä" on Marinella Himarin esikoisteos ja
omakustanne (03/2020), joka on saanut
todella hyvän vastaanoton. Marinellalle voi
lähettää etukäteen kysymyksiä aiheeseen
liittyen joko suoraviestillä Instagramissa
(@nellahimari) tai
sähköpostilla: hi@marinellahimari.fi
klo 16:30-16:45
★ Haamu Kustannus, Tiina Hautala
IG: @haamukustannus
Haamu on aavemaisiin tarinoihin erikoistunut
pienkustantamo. Haamun
perustaja Tiina Hautala on myös
valmentanut kirjoittajia kustannusmaailman
kiemuroihin mm. Käsikirjoituksesta kirjaksi kursseillaan. KIRJOITTAJA-tapahtumassa
hän kertoo Haamun toiminnasta ja vastaa
etukäteen lähetettyihin kysymyksiin
pienkustantamon näkökulmasta. Kysymyksiä
voi laittaa kaamoskuutamolla@gmail.com

Torstai 14.5.

NUORTEN AIKUISTEN KIRJAT

DEKKARIT/JÄNNITYS

klo 15:15-15:30
✦ Satu Kämäräinen ja Sanna Komulainen
IG: @kaamoskuutamolla tai
@in.the.polar.moonlight
Seikkailufantasiakirjasarjan ensimmäisessä
osassa teini-ikäinen Susa tempautuu isosiskonsa
Saalan ja heidän kotikoirien kanssa keskikesän
katajanuotiolta keskelle talvea. Pakkasen
keskeltä heidät pelastaa kaksi nuorukaista, joiden
kotikylässä kaikki eivät suhtaudu muukalaisiin
ystävällisesti. Kuinka päästä takaisin kotiin, kun
kännykät eivät toimi ja kylä vaikuttaa olevan
keskellä korpea? Vauhdikas ja
mukaansatempaava seikkailu on vasta alussa.

klo 14:30-14:45
✦ Veera Viitanen
IG: @veera.viitanen
Psykologinen jännäri. Tarina kolmen mielen
yhteydestä, pakkomielteistä ja
peloista. Tiivistunnelmainen teos sukeltaa
ihmismieleen ja selvittää, miten pitkälle
ihminen on valmis menemään itsensä
kanssa.
Tarina kertoo kahden miehen erikoisesta
ystävyydestä ja siitä, miten he alkavat
pakkomielteisesti seurata kahvilassa asioivaa
naista ikkunasta. Naisessa on jotakin
mystistä. Lopussa yksi maksaa siitä kovan
hinnan.
klo 14:45-15:00
✦ Saria Saukkonen
IG: @sudensielu
Kristiinan biologinen kello tikittää raivokasta
tahtia. Jotain on tehtävä ennen kuin on liian
myöhäistä. Kristiinan elämä on ollut
myllerrystä itsensä sekä suhteiden kanssa ja
hän haluaa hoitaa asian yhden illan jutulla.
Kristiina luulee saavuttaneensa tavoitteensa,
kun saa huomata joutuneensa taistelujen
tantereelle. Kristiinan vanhat luurangot
nousevat eloon ja sekoittavat hänen
mielenrauhansa.
klo 15:00-15:15
◼ Merja Jussila
FB: Merja Jussila
Riinan lupaava tutkijanura katkeaa, kun hän
jää ukkoskuuron alle. Päästyään sairaalasta
hän alkaa nähdä ahdistavia unia, jotka
päättyvät aina samalla tavalla. Unien vuoksi
hän jää sairauslomalle.
Jouluna hän lähtee perheensä kanssa KeskiSuomeen, missä hän alkaa nähdä unien lisäksi
näkyjä. Riina päättää selvittää, mistä on
kysymys, ja saa selvitystyöhönsä
odottamatonta apua.

TAPAHTUMAN LOPPUSANAT
klo 15:30Satu Kämäräinen ja Sanna Komulainen
IG: @kaamoskuutamolla tai
@in.the.polar.moonlight
Kaikki ovat tervetulleista kertomaan ajatuksiaan
KIRJOITTAJA-tapahtumasta!

Tapahtuman Facebook-sivuille tulevia esityksiä
Myllylahden videotervehdyksessä
kustannuspäällikkö Niina With antaa vinkkejä,
mitä aloittelevan dekkaristin olisi hyvä ottaa
huomioon kirjoitusprosessin aikana ja kustantamoa
lähestyessään. Työuransa aikana Niina on
läpikäynyt satoja ja satoja dekkarikäsikirjoituksia ja
kustannustoimittanut niistä lukuisia julkaistuja
teoksia.

Tähtitekstin Stella Vuoma puhuu videollaan muun
muassa kustannuspäätöksiin vaikuttavista syistä
sekä siitä, miksi niin moni käsikirjoituksen tarjoaja
saa vastaukseksi vain kaavamaisen hylkykirjeen
ilman perusteluja. Hän kertoo myös, miten
tuollaisesta tilanteesta voi päästä eteenpäin ja
miten tyypillisimmät kompastuskivet voi alun
alkaenkin välttää. Stella on työskennellyt aiemmin
toistakymmentä vuotta Like Kustannuksen
kustannustoimittajana ja nykyään hänellä on oma
toiminimi, joka palvelee sekä kustantamoita että
kirjoittajia.

