
1. ETKOT 
Suoraa puhetta lukutaidosta sekä 
asi an tuntijavinkkejä lukuinnon 
nostami seen. Keskustelemassa 
mediakasvatta ja Maija Puska 
ja sanataidekouluttaja Aleksis 
Salusjärvi. 

AIKUISET kesto 57 min

2. KUVITETUT KIRJAT
Millaista on luoda kokonainen 
maailma yhdessä? Entä mikä on 
hienointa noidissa? Kirjailija  
Magdalena Hai ja kuvittaja  
Teemu Juhani kertovat yhteis-
työstään. Esittelyssä heidän teok-
sensa Neiti Kymenen ihmeellinen 
talo sekä Teemun esikoislastenkir-
ja Taskunoita. 

LAPSET kesto 16 min

3. KISSAMAISUUKSIA 
KÄÄNTÄMÄSSÄ 
Soturikissat-sarjan kääntä jä Na na  
Sironen johdattelee katsojat 
sankarillisten kissaklaanien kiehto-
vaan maailmaan ja kertoo millais-
ta on työskennellä kääntäjänä.  

LAPSET kesto 10 min

4. LAURI LUU JA RIIVATTU  
LUKUKOIRA 
Lauri Luu on aina ajatellut, ettei 
jännittäviä kirjoja ole olemassa-
kaan. Kaikki muuttuu, kun omitui-
nen kirjastonhoitaja Kellari-Ulla 
tarjoaa hänelle hurjaa luettavaa. 
Lauri Luu ja riivattu lukukoira on 
kauhukirjailija Marko Hautalan 
ensimmäinen lastenkirja. Mutta 
mitä tapahtuu, kun kohta toka-
luokkalainen Lauri kutsuu Mar-
kon juttusille kirjastoon juuri kun 
paikkaa ollaan sulkemassa? 

LAPSET kesto 14 min

5. SELKOKIRJAVINKKAUS 
Selkokirjat tarjoavat iloa ja kou-
kuttavia tarinoita niille, jotka 
kaipaavat helpompaa luettavaa. 
Kirjavinkkari ja lukuaktivisti Sini 
Helminen vinkkaa lähivuosina il-
mestyneitä selkomuotoisia kirjoja.

LAPSET, NUORET, NUORET AIKUISET  
kesto 13 min

6. AMIRAALI 
Onko aina pakko valita, onko 
poika vai tyttö? Mila Teräs kertoo 
nuortenkirjastaan Amiraali, jonka 
päähenkilö Niilo ei tahdo typistää 
itseään miehen muottiin. Haastat-
telijana Sini Helminen.

NUORET kesto 21 min

7. CLOWNFISH TWISTER  
– MANGAA SUOMESTA
Ren ja Maru ovat parhaat ystävät. 
Mitä tapahtuu heidän suhteel-
leen, kun Maru huomaa syntymä-
päivänään muuttuneensa tytöksi? 
Mae Korvensivu on mangan ko-
timaisia pioneerejä, jonka Clown
fish Twister -sarja tulee olemaan 
ensimmäinen suomalaisen tekijän 
kokonaan julkaistu mangasarja.

NUORET AIKUISET kesto 16 min

8. LUKEMISEN TULEVAISUUS
Miltä näyttää lukemisen tulevai-
suus nuor ten silmin? Mitä muuta 

lukeminen voi olla kuin perinteis-
tä kirjallisuutta? Keskustelussa 
mukana KirjaKallion opiskelijat 
Taika Vaulo ja Mika Palmu sekä 
Lasten ja nuorten säätiön toimin-
nanjohtaja Olli Alanen. Keskuste-
lun ve täjänä toimii Lukufiilis-verk-
kojulkaisun toimitus sihteeri Sofia 
Blomberg. 

NUORET, NUORET AIKUISET, AIKUISET 
kesto 23 min

9. LASTEN KIRJAVINKKAUS
Kirjavinkkari Sini Helminen vink-
kaa 10 alakoululaisille sopivaa 
teosta, joiden jou kosta löytyy 
jotakin jokaisen lukumakuun.

LAPSET kesto 19 min

10. SARJAKUVAMAINEN  
LUKUSEIKKAILU
Kun kaamea kakkaräjähdys len-
nättää ministerin Kuuhun, Isä-
miestä tarvitaan hätiin. Kirjat voi-
vat käyttää hyväkseen sarjakuvan 
keinoja. Kirjailija Arttu Unkari ja 
kuvittaja Kai Vaalio kertovat rat ki-
riemukkaasta Isämies-sarjasta.

LAPSET kesto 15 min

11. KUVITTAJAN TYÖHUONEELLA
Reetta Niemensivu on Sarja-
kuva-Finlandia -ehdokkuudella 
huomioitu sarjakuvataiteilija ja 
tuottelias lastenkirjojen kuvittaja, 
jonka viimeisimpiin kuvitustöihin 
lukeutuu Vuokko Hurmeen Värik
käät. Hän kertoo millaista on ollut 
kuvittaa sarjaa ja jakaa vinkkinsä 
kuinka voi oppia paremmaksi 
piirtäjäksi

LAPSET kesto 12 min

12. NATTENS DROTTNING  
– YÖN KUNINGATAR
Kirjailija Eva Frantz kertoo  teat-
terimiljööseen si joittuvasta lasten 
jännitysromaanistaan Nattens 
drottning. Kirja on julkaistu myös 
suomeksi nimellä Yön kuningatar. 
Haastattelijana lukulähettiläs, 
näyttelijä ja kirjailija Henrika  
Andersson. Esityskieli ruotsi.

LAPSET kesto 27 min

13. NELOSET VINKKAA
HARRASTUSKIRJOJA
Monessa uutuuskirjassa su-
kelletaan jonkin harrastuksen 
maailmaan. Seminaarin koulun 
4.-luokkalaiset Hämeenlinnasta 
ja Puistolanraitin ala-asteen 
koulun 4.-luokkalaiset Helsingis-
tä lukivat erilaisiin harrastuksiin 
liittyviä kirjoja ja kertovat niistä 
arvionsa ja suosituksensa. 

LAPSET kesto 12 min

14. MITEN KIRJA SYNTYY?
Kirjailija Elina Pitkäkangas 
kertoo, kuinka hänen pöytälaatik-
ko-romaanistaan kasvoi tunnettu 
kirjasarja Kuura. Millaisia vaiheita 
kirja käy läpi, ennen kuin se on 
valmis painettavaksi? Dokumen-
tissa haastatellaan Myllylahden 
kustannuspäällikköä Niina Withiä 
ja Kuuran sarjailmeen luojaa, 
graafikko Karin Niemeä.

NUORET kesto 23 min

15. MOPOJA JA MIMMEJÄ
Kososen kyydissä kumi palaa ja 
sora lentää, mutta kumpi kaksin-
taisteluun osallistuvista hurjapäis-
tä kaasuttaa voittajana maaliin? 
Jukka-Pekka Palviaisen Anna 
Palaa, Kosonen on nuortenkir-
jasarjan toinen osa, joka kertoo 
mopoista ja vähän tytöstäkin. 

NUORET kesto 16 min

16. PELIT – UHKA VAI  
MAHDOLLISUUS?
Pelit ja kirjat nähdään usein 
toistensa kilpailijoina, mutta 
mitä yhteistä on pelaamisella ja 
lukemisella? Kirjailijat Aki Parha-
maa ja Anders Vacklin kertovat 
YA-romaanistaan Replica, jonka 
maailmassa virtuaalipelaaminen 
on noussut ihmisten elämän 
keskiöön. Miten rakkaus peleihin 
sai kaksi kirjailijaa kirjoittamaan 
suositun pelikirjasarjan Sensored 
Reality?

NUORET kesto 8 min

17. KIRJAVINKKAUS NUORILLE
Kesälomakirjavinkkejä riippumat-
toon ja rantahietikolle. Kirjavink-
kari Sini Helminen vinkkaa 10 
moneen makuun sopivaa nuor-
tenkirjaa.

NUORET kesto 20 min

18. KYLÄSSÄ KUVITTAJAN LUONA
Kaisa Ranta on nuori kuvittaja, 
joka tekee myös animaatiota. 
Kirjailija Elina Rouhiainen käy 
tämän luona juttelemassa heidän 
Valkeantuoja-lastenromaanis-
taan, joka syntyi Kaisan ideoiman 
fantasiamaailman pohjalta. Miten 
Kaisa onnistui luomaan persoo-
nallisen piirustustyylinsä? 

LAPSET kesto 15 min

19. FANTASIAN MONET MAAILMAT
Kirjailijat Briitta Hepo-oja ja 
Joonas Riek  kola kertovat teok-
sistaan Sydämiä sei reeneille ja 
Silkkomaahan kadonneet sekä 
keskustelevat fantasia-kirjallisuu-
den monenlaisista maailmoista ja 
mahdollisuuksista kertoa verho-
tussa muo dossa tästä ajasta.

NUORET, NUORET AIKUISET kesto 20 min

20. KIRJAKALLION OMA OHJELMA
Kallion lukion KirjaKallio-kirjalli-
suushankkeen opiskelijat tarjoi-
levat runoja, sankaritarinoita ja 
spoken wordia omalla ohjelma-
paikallaan. Lukiolaiset lukevat 
runoja koronakevään Virtuaalisen 
Runokioskin koostekirjasta Kerro 
minulle jotain lohdullista sekä 
pätkän yhden opiskelijan omasta 
sankarista kirjassa Sankaritarinoita 
nuorilta nuorille. Ohjelmassa kuul-
laan myös kirjakalliolaisen spoken 
word aiheesta sukupuolisuus. 

NUORET AIKUISET kesto 13 min

21. SÄEROMAANIEN AIKA
Säeromaanit ovat kasvattaneet 
suosiotaan viime vuosien aika-
na. Haastattelussa kirjailija J.S. 
Meresmaa kertoo, mikä säero-
maaneissa kiehtoo ja millaista oli 
kirjoittaa lukijoiden rakastama, 
Blogistanian Kuopus-palkinnon 

siepannut Dodo. Haastattelijana 
toimii kirjailija Elina Pitkäkangas. 

NUORET AIKUISET kesto 26 min

22. MIELENTERVEYSAIHEET  
NUORTENKIRJALLISUUDESSA
Miksi mielenterveyden käsitte-
ly nuorten ja nuorten aikuisten 
kirjallisuudessa on tärkeää? Riina 
Mattila kertoo romaanistaan 
Silmät avatessa on edelleen 
pimeää. Kirja kertoo ystävyydes-
tä, jonka kolmanneksi pyöräksi 
sairaus kiilaa.

NUORET AIKUISET kesto 25 min

23. TÄHTIVIERAANA  
SIRI PETTERSEN
Norjalainen Siri Pettersen kertoo 
uusimmasta teoksestaan Rau
tasusi, joka aloittaa itsenäisen 
Vardari-trilogian. Tarina sijoittuu 
samaan fantasiauniversumiin kuin 
palkintoja ja kansainvälistä ylis-
tystä kahminut Korpinkehät-sarja. 
Haastattelijoina KirjaKallion opis-
kelijat Saimi Mäkisalo ja Mika 
Palmu. Esityskieli englanti.

NUORET AIKUISET kesto 26 min

24. KIRJAVINKKAUS  
NUORILLE AIKUISILLE
Miltä näyttävät meillä young adult 
eli ya-kirjallisuuden uusimmat tuu-
let? Millaisia herkkupaloja löytyy 
kotimaisesta tarjonnasta? Kirja-
vinkkari Sini Helminen vinkkaa 10 
nuorille aikuisille sopivaa teosta.

NUORET AIKUISET kesto 19 min

* * *

ASIAA MIELENTERVEYDESTÄ 
Kirjailija Emma Sofianna Sö-
derholmin esikoisromaani Edes 
hetken elossa kertoo Elsistä, joka 
on huolissaan huumeriippuvaises-
ta isoveljestään. Vantaan Korsoon 
sijoittuva romaani on riipaisevan 
tarkka kuvaus syrjäytyvistä nuo-
rista. Lyhythaastattelussa kirjailija 
kertoo, mikä sai hänet kirjoitta-
maan tärkeästä ja ajankohtaisesta 
aiheesta.

NUORET AIKUISET kesto 3 min

 KOTIMAISTA MYTOLOGIAA
Kirjailija Meri Luttinen esittelee 
esikoisromaaniaan Myrskynsilmä. 
Kotimaisesta mytologiasta am-
mentava fantasiatarina nousi heti 
ilmestyttyään Finlandia Junior 
-ehdokkaaksi ja nappasi Topeli-
us-palkinnon.

NUORET kesto 5 min

 
NUORUUS NYT
Miltä näyttää tämän päivän nuo-
ruus? BoD:n ja Lukufiiliksen kir-
joituskilpailussa 13–19-vuotiaita 
pyydettiin kertomaan nuoruudesta 
juuri nyt. Parhaimmisto teksteistä 
julkaistaan kirjana, joka kertoo 
nuorten omalla äänellä nuoria kos-
kettavista ja askarruttavista aiheista. 
Kilpailun voittajat ja tuomariston 
edustaja kertovat lisää teksteistä ja 
teoksesta lyhytvideossa.

NUORET  kesto 6 min
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