
★ Kutsuttu esitys ◼︎ Kirjoittaja/valmis ✦ Kirjoittaja/keskeneräinen 

 

 

 

 

 

 

Maanantai 18.10. 
 

★ Satu Kämäräinen ja Sanna 
Komulainen 

IG: @kaamoskuutamolla tai 

@in.the.polar.moonlight 

Tapahtuman alkusanat 

 

DEKKARIT/JÄNNITYS 

 

klo 15:45–16:00 

◼︎ Holger Prost 
FB: Holger Prost 

Ensimmäinen päivä uudessa 

työpaikassa ja heti murha. 

Rikosylikonstaapeli Taru Wahlberg 

on palannut takaisin 

pääkaupunkiseudulle ja saa 

selvitettäväkseen hirttäytyneen 

naisopettajan tapauksen, joka 

osoittautuu henkirikokseksi. Pian 

murhattuja ilmaantuu sarjaksi 

asti ja tutkinta laajenee KRP:n 

rikoskomisario Jake Vahteran 

johdolla sarjamurhatutkinnaksi. 

Tutkinnan pyörteissä Taru törmää 

prostituutioon, ihmiskauppaan ja 

salamyhkäiseen palkkamurhaaja 

Hesekieliin. Sarjamurhaajajahti 

päätyy syrjäiselle erämaamökille 

ja Taru joutuu jälleen kerran 

katsomaan kohtaloaan silmiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klo 16:30–17:00 

★ Pippurinen Kustannus,  
Sinituuli Viljanen 

IG: @pippurinenkustannus 

Pippurinen Kustannus on vuonna 

2019 perustettu lastenkirjoihin 

keskittyvä pienkustantamo, jonka 

Pippa Pippuri -satusarja on 

valloittanut lukemattomat pienet 

lukijat. Kustantamon perustaja 

Sinituuli Viljanen kertoo kirjan 

koko julkaisukaaresta 

käsikirjoituksesta painovalmiiksi 

kirjaksi ja sen jakelusta. 

Luvassa on kokemuksesta 

kertyneitä käytännöllisiä neuvoja 

kirjojen omatoimiseen julkaisuun. 

 

 

klo 17:00–17:15 

✦ Eira Talka 
FB: Eira Moi 

Elämäntapakriisistä kärsivä 

pätkätyöläinen ja sometähti 

matkaa Etelä-Amerikkaan 

viettämään kolmekymppisiään. 

Matka saa kohtalokkaan käänteen, 

kun sankari tutustuu paikallisten 

kohtaamiin vääryyksiin ja 

erääseen pyhimykseen. Myös 1800-

luvulla elänyt eversti joutuu 

kohtaamaan menneisyyden haamunsa 

näiden kahden eri aikoina eläneen 

henkilön kohtalot yhdistävässä 

tarinassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/pippurinenkustannus/


★ Kutsuttu esitys ◼︎ Kirjoittaja/valmis ✦ Kirjoittaja/keskeneräinen 

 

 

 

 

Tiistai 19.10. 
 

NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN 

KIRJAT 

 

klo 15:00–15:15 

✦ Ilona Kaustinen, Etti Vaine 
Pesonen 

IG: @halaistuasanaa 

Tarina johdattaa kaksi nuorta 

laattarykelmistä koostuvaan 

ulottuvuuteen, jossa elämää 

rytmittävät Pakenevan veden kuut, 

oman herkkyyden kuunteleminen 

sekä syvä yhteys luontoon. 

Vieraassa maailmassa 

selviytyminen ja oman todellisen 

henkilöllisyyden salaaminen 

varjostavat ystävyyttä ja 

orastavaa rakkautta. Illuusio 

muutoin täydellisestä maailmasta 

lähtee kuitenkin murenemaan 

samalla, kun nuoret kamppailevat 

päästäkseen takaisin kotiin. 

 

klo 15:15–15:30 

✦ Sonja Heikkinen 
IG: @sanatanssi 

Pajavasaran poika on tarina 

Tuimasta, jonka kaksoissisar 

katoaa jättäen jälkeensä vain 

yhden viestin: "lohikäärmeet ovat 

totta". Tapahtumat vievät Tuiman 

maailmaan, jollaista hän ei olisi 

osannut kuvitella. Tarinan 

teemoja ovat oman polkunsa 

löytäminen, ystävät ja mysteerit, 

jotka kietoutuvat Tuiman 

tarinaan. Kirjoittajana kirjoitan 

lapsille ja nuorille, jotka ovat 

myös Pajavasaran pojan 

kohderyhmä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klo 15:30–15:45 

◼︎ Mari Renko 
IG: @mariidah 

Sarafina on kruununprinsessa, 

mutta työskentelee mieluummin 

arkeologina. Ilotyttö Renna 

pyörittää miehiä miten tahtoo. 

Kamarineito Kiera haaveilee 

prinssin rakkaudesta. Arri-

menninkäinen toivoo pakenevansa 

ainaista raatamista 

kotiluolastaan tarunhohtoiseen 

Ulkoiseen. Jokaisen elämä ottaa 

uuden suunnan, kun muinainen 

maailma ja sen taikuus heräävät. 

 

 

klo 15:45–16:00 

◼︎ Anna Tekokoski 
IG: @yataek 

Nemesis on selviytymistarina 

vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa. 

Kaksi kaupunkia koki pari vuotta 

sitten katastrofin, joka muutti 

maailman post-apokalyptiseen 

tilaan ja armottomat mutaatiot 

ovat vallanneet kadut. Nemesis 

kertoo tarinansa kuuden 

päähenkilön silmin. Jokaisella 

heistä on kuitenkin aina sama 

kysymys mielessä: Kuinka pitää 

itsensä ja rakkaansa elossa 

päivän päätteeksi? 

 

klo 16:00–16:15 

★ Kirjailijaliitto: Ville Toro 
IG: @kirjailijaliitto 

Kirjailijaliitto on 

kirjailijoiden ammatillinen 

järjestö, jonka tehtävä on 

vahvistaa kirjailijoiden 

ammatillista asemaa ja edistää 

suomalaista kirjallisuutta. 

Kirjailijaliiton lakimies Ville 

Toro kertoo kaikille 

kirjoittajille hyödyllistä tietoa 

tekijänoikeuksista ja 

kustannussopimuksista. 

 

 

 

 



klo 16:30–17:00 

★ Emma Luoma ja Dess Teretjeva 
IG: @kirjailija_emmaluoma tai 

@dessterentjeva 

Kirjailijat Emma Luoma ja Dess 

Terentjeva kertovat kuinka 

käsikirjotus muotoutuu kirjaksi 

ja millaisia eroja siinä 

prosessissa on isoissa ja 

pienissä kustantamoissa. Dess 

Terentjeva on suomenvenäläinen 

kirjailija, joka kirjoittaa sekä 

nuorille että aikuisille ja pitää 

Youtubessa Sateenkaarikirjoja-

kanavaa. Emma Luoma on kirjailija 

ja sairaalalääkäri, jonka 

esikoiskirja Vain huonoja 

vaihtoehtoja ilmestyi 2019. 

 

klo 17:00–17:15 

★ Suomen tieteis- ja 
fantasiakirjoittajat: Pyry 

Palermo ja Katri Alatalo 

IG: @stkyhdistys 

Suomen tieteis- ja 

fantasiakirjoittajat ry on 

kirjoittajille ja 

kirjoittamisesta kiinnostuneille 

tarkoitettu yhdistys, joka 

edistää suomalaista tieteis- ja 

fantasiakirjallisuutta, ja he 

tarjoavat jäsenilleen jäsenetuna 

novellipituisten tekstien 

arvostelupalvelua. Tapahtumassa 

arvostelupalvelua esittelemässä 

ovat Katri Alatalo palvelun 

koordinaattorin roolissa sekä 

Pyry Palermo palautteen antajan 

roolissa. Keskustellaan muun 

muassa siitä kuinka palvelua voi 

hyödyntää omassa 

kirjoitusharrastuksessa. 

 

klo 17:15–17:30 

◼︎ Mimosa Rouhiainen 
IG: @karolinaravenpages 

Kuningasuhri kertoo 

etuoikeutetusta asemastaan 

nauttivasta Alcyonesta ja kaiken 

taakseen jättäneestä 

merirosvokapteeni Tresillianista, 

joiden elämät kietoutuvat yhteen 

eräänä kohtalokkaana yönä. Alkaa 

hengenvaarallinen kissa-hiiri-

leikki, jonka myötä he löytävät 

ystäviä odottamattomista 

paikoista sekä etsivät paikkaansa 

maailmasta täynnä taikuutta, 

petoja ja vääryyksiä. Mikä on 

vapauden hinta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



★ Kutsuttu esitys ◼︎ Kirjoittaja/valmis ✦ Kirjoittaja/keskeneräinen 

 

 

 

 

Keskiviikko 20.10. 
 

NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN 

KIRJAT 

 

klo 16:00–16:30 

★ Haastattelu:  
Lottaliina Pokkinen 

IG: @lottaliina_pokkinen 

Lottaliina Pokkinen on juristi, 

ammattineuvottelija, kouluttaja 

ja kirjailija. Hän antaa Satu 

Kämäräisen haastattelussa 

vinkkejä luovan alan 

sopimusneuvotteluihin ja kertoo, 

kuinka rakentava 

neuvotteluilmapiiri saadaan 

aikaan. 

 

klo 16:30–17:00 

★ Haastattelu: Magdalena Hai 
IG: @pahanukke 

Magdalena Hai on tuottelias ja 

palkittu fantasiakirjailija, joka 

on lasten- ja nuortenkirjojen 

lisäksi kirjoittanut lyhytproosaa 

aikuisille. Hän kertoo Satu 

Kämäräisen haastattelussa 

lastenkirjojensa kuvituksen 

synnystä sekä tekijänpalkkion 

jakautumisesta kirjailijan ja 

kuvittajan välillä. 

 

klo 17:00–17:15 

◼︎ Iisa Männistö 
IG: @auringonlaskuissa 

Käsikirjoitus Tuhkia sijoittuu 

fantasiamaailmaan, jonka kolme 

ihmisten asuttamaa kaupunkia 

kohoavat kymmenien metrien päässä 

maanpinnasta korkeiden 

perustusten päällä. Jokaista 

kaupunkia ympäröi kuitenkin 

ryvini-nimisen ihmisenkaltaisen 

lajin rakennuspiiri. Ryvinit 

hallitsevat kaupunkeja ja ihmiset 

ovat heidän armoillaan. Kahden 

lajin rauhaa turvaamaan ihmiset  

 

 

 

ovat salassa kouluttaneet 

suojelijoiksi kutsuttuja 

sotureita, joilla on 

poikkeukselliset taistelutaidot 

ja kyky oikeudenmukaisuuteen. 

Valmistuttuaan heidät lähetetään 

Kartanoksi kutsutusta salaisesta 

koulutuskeskuksesta kaupunkeihin. 

Päähenkilö Coama on suojelija, 

joka saapuu Muovaan, kaupungeista 

suurimpaan, mukanaan vakava 

viesti mystiselle nuorelle 

suojelijajohtajalle, Tuhkian 

suvun Iscalyalle. 

 

klo 17:15–17:30 

◼︎ Satu Elina Somervuori 
IG: @kirjavakatti 

Haltiatyttö Zoey on kasvanut koko 

ikänsä ihmisten keskellä 

tapaamatta vanhempiaan lukuun 

ottamatta muita haltioita 

lainkaan. Hän on läpeensä 

kyllästynyt salaamaan luontoaan 

ja piilottelemaan korviaan. 

Sitten onnekas sattuma puuttuu 

peliin tytön törmätessä kaupungin 

yössä toiseen kaltaiseensa. 

Silmänräpäyksessä Zoey on 

tempaistu keskelle haltiaklaanien 

kiistoja, joissa myös hänen oma 

henkensä on uhattuna. 

 

klo 17:30–17:45 

◼︎ Melina Hirviniemi 
IG: @tuntematon_kirjoitukset 

Christian ei tiedä, kuka hän on. 

Vielä hetki sitten hän oli Solis-

Totemin perheen esikoinen, 

isoveli, puoliorpo ja 

poikapuoli. Yhtäkkiä 19-vuoden 

elämä paljastuukin valheeksi - 

muutos tuo mukanaan tuntemattomia 

sukulaisia, taikakiviä ja 

salaisia kirjeitä, ja Christianin 

tehtävä on saada rauha 

totuudesta, tehdä sovinto 

menneiden kanssa sekä selviytyä 

löytämällä vihdoinkin itsensä. 

 

 

  



★ Kutsuttu esitys ◼︎ Kirjoittaja/valmis ✦ Kirjoittaja/keskeneräinen 

 

 

 

 

 

Torstai 21.10. 
 

TIETOKIRJALLISUUS/JÄNNITYS 

 

klo 15:15–15:30 

◼︎ Aaria Sitomaniemi 
IG: @aariamariia 

“Remachel - Uskollisuuden hinta” 

on jännittävä, traaginen ja 

sydäntä särkevä kertomus ennen 

kaikkea ystävyydestä, lopulta 

kaikkein tärkeimmästä voimasta. 

Kirja käsittelee myös kuolemaa ja 

taistelua sitä vastaan, 

selviytymistä, pärjäämistä ja 

erilaisuuden tärkeyttä. Kirjassa 

liikutaan rikostenselvitysryhmän 

mukana maasta ja vuodesta 

toiseen, sisältäen järkyttäviä 

tapahtumia sekä onnellisia 

sattumuksia. Kirja on suunnattu 

aikuisille paikoittain hyvin 

raa’an ja synkän sisällön vuoksi. 

Tervetuloa seuraamaan Tallijengi-

nimen alkujaan saaneen ryhmän 

hengenvaarallista matkaa kohti 

sitä hetkeä, kun liika tieto 

vaarantaa heistä jokaisen. 

 

klo 15:30–15:45 

✦ Johanna Niskanen 
IG: @johmarni 

Ei kenenkään piika: Muistelmateos 

siitä, millaista on olla yli 30-

vuotias nainen vailla 

seurustelu/parisuhdekokemuksia 

yhteiskunnassa, joka pyörii 

rakkauden, seksin ja 

ydinperheideaalin ympärillä. 

Kirja kertoo yksin jääneen 

elämään liittyvistä tunteista ja 

kokemuksista, haastaa vallitsevia 

rakenteita sekä hälventää häpeää 

parisuhteettomaksi jäämisen 

ympäriltä. 

 

 

klo 15:45–16:00 

✦ Elina Lehtonen 
IG: @kirjaimellisiakuperkeikkoja 

Muodonmuutoksia: kirja on 

elämäkerrallinen luova 

tietokirja. Se kertoo vuonna 1938 

geologiasta tohtorinarvon 

ensimmäisenä naisena Suomessa 

saavuttaneesta Anna Hietasesta. 

Lähestyn Annaa kolmen aikatason 

(geologinen syvä aika, Annan aika 

ja nykyaika) kautta. Kirjassa 

näkymätön muuttuu näkyväksi niin 

ihmisten kuin geologian osalta. 

 

 

klo 16:00–16:30 

★ Anniina Mikama 
IG: @anniina.mikama 

Anniina Mikama on kuvittaja ja 

kirjailija, joka on kirjoittanut 

suositun nuortenkirjatrilogian 

Taikuri ja taskuvaras. Hän on 

voittanut Topelius-palkinnon 

vuonna 2019 ja oli lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden Finlandia-

ehdokkaana samana vuonna. 

Tapahtumassa Anniina kertoo Sanna 

Komulaisen haastattelussa 

kirjasarjan kirjoittamisesta ja 

kuinka tarjota sitä 

kustantamoille. 

 

 

klo 16:30–17:00 

★ Anna Kaija 
IG: @annakaija_ 

Anna Kaija on kirjailija ja 

sanataideohjaaja, joka on 

valinnut indiekirjailijan 

urapolun. Anna on yksi 

Indieklubin perustajista ja 

tapahtumassa hän kertoo 

omakustantamisesta ja 

indiekirjailijan uravalinnasta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

klo 17:00–17:30 

★ Haamu kustannus 
IG: @haamukustannus 

Haamu kustannuksen Tiina Hautala 

pohtii kustantajan mietteitä 

kuvittamisesta ja kertoo 

esimerkkinä, kuinka Haamun 

aavetarinat -sarjan kirjojen 

visuaalinen ilme luodaan. Samalla 

hän antaa myös vinkkejä kirjojen 

kuvittamisesta kiinnostuneille. 

 

klo 17:30–17:45 

✦ Kaisa Saksa 
IG: @ metsamaan_mummu 

Jännitysromaani, jossa ihmisiä 

katoaa ja löytyy, kuolee ja elää. 

Etätöihin lapsuuden maisemiin 

siirtyminen tuo päähenkilöille 

muistoja ja uskomattomia 

yllätyksiä. Rahaa, rikoksia ja 

rakkautta. Juonen käänteet ja 

henkilögalleria antavat 

tilaisuuden moraalisiin 

pohdintoihin oikean ja väärän 

suhteesta. 

 

 

 

 

 

 

 

  



★ Kutsuttu esitys ◼︎ Kirjoittaja/valmis ✦ Kirjoittaja/keskeneräinen 
 

 

 

 

 

 

Perjantai 22.10. 
 

RUNOUS 

 

klo 15:45–16:00 

◼︎ Mira Mink 
IG: minkmira 

Tieto/runokirjan runko on 

suunnitteluvaiheessa. Kirja tulee 

sisältämään positiivisen 

arkikuvailun lisäksi 

kirjoittamiseen liittyvää 

pohdintaa. Pohdintojen ohella 

kuvataan selfhelp-tyylisesti 

traumasta selviytymistä. 

Hyvinvointi on keskeinen teema 

kuten myös kuvat. Yleisesti 

kertoo rakkaudesta, mutta 

sisältää myös rakkaustarinan, 

yhden kantavan sekä useita muita. 

Sukupuolisensitiivinen näkökulma 

voi näkyä naistekijyyden 

pohtimisen takia. 

 

klo 16:00-16:30 

★ BoD: Susanna Heußner 
IG: @bodsuomi 

BoD – Books on Demand on 

digitaalisen kirjajulkaisun 

markkinajohtaja Manner-

Euroopassa, ja on vuodesta 2007 

tarjonnut kirjailijoille ja 

kustantamoille painetun ja e-

kirjan julkaisupalveluita 

Suomessa. Tapahtumassa BoD 

asiantuntija Susanna Heußner 

esittelee omakustanteiden 

tekemistä ja kertoo neuvoja 

niiden omatoimiseen 

markkinointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klo 16:30–17:00 

★ Kustannus Z: Lea Pennanen 
IG: @kustannusz 

Kustannus Z on lasten ja nuorten 

tekstejä julkaiseva kustantamo, 

jonka tavoite on tehdä heidät 

näkyväksi kotimaisella 

kulttuurikentällä. Kustannus Z 

perustaja Lea Pennanen kertoo 

tapahtumassa siitä kuinka 

nuorikin voi olla kirjailija. 

 

klo 17:00–17:30 

★ Sanni Ylimartimo 
IG: @varjokirjat 

Sanni Ylimartimo osallistui vuosi 

sitten Virtuaaliseen KIRJOITTAJA-

tapahtumaan ja sai pian tämän 

jälkeen kustannussopimuksen 

Karistolta. Tänä vuonna hän 

esittelee säeromaaninsa Pimeässä 

hohtavat tähdet matkaa 

käsikirjoituksesta kirjaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tapahtuman Facebook-sivuille 

tulevia esityksiä! 

 

 

Kirjailija Dess Terentjeva: 

 

Dess Terentjeva julkaisee 

Youtubessa Sateenkaarikirjoja-

kanavallaan videon: 

 

Kirjailijan toimeentulo — 

Äkkirikastumista vai 

väliinputoamista? 

 

Mistä kirjailija saa rahaa? Onko 

apurahaa vaikea saada? Eikö voisi 

vain kirjoittaa bestselleriä ja 

elellä tuloilla? 

 

 

 

Kirjoittajaklubi, Martta 

Tervonen: 

 

Kirjoittajaklubi on tehnyt 

Virtuaaliseen KIRJOITTAJA-

tapahtumaan videon: 

 

Kirjoittaminen kannattaa aina! – 

Kolme (3) syytä kirjoittaa 

 

Kirjoittajaklubi kannustaa 

kirjoittamaan ja inspiroi 

kaikenlaisia kirjoittajia 

löytämään luovuutensa ja oman 

äänensä kirjoittajana. Suositut 

verkkokurssit, webinaarit ja 

kirjoittajaillat ovat keränneet 

jo yli 2000 kirjoittajaa ympäri 

Suomea yhdessä luovuuden ja 

kirjoittamisen äärelle. Kaikki 

tietävät lukemisen hyödyt, mutta 

kirjoittamisen hyödyistä puhutaan 

vähemmän… Nyt on aika nostaa ne 

jalustalle ja puhua luovuuden 

voimasta! 

 

 


