
  KESKIVIIKKO  

1. ETKOT 
klo 18.00 
Suoraa puhetta lukutaidosta sekä asi an
tuntijavinkkejä lukuinnon nostami seen. 
Keskustelemassa mediakasvatta ja Maija 
Puska ja sanataidekouluttaja Aleksis 
Salusjärvi. 

AIKUISET kesto 45 min

  TORSTAI  
2. KUVITETUT KIRJAT
klo 9.00 
Millaista on luoda kokonainen maailma 
yhdessä? Entä mikä on hienointa 
noidissa? Kirjailija Magdalena Hai ja 
kuvittaja Teemu Juhani kertovat yhteis
työstään. Esittelyssä heidän teoksensa 
Neiti Kymenen ihmeellinen talo sekä 
Teemun esikoislastenkirja Taskunoita. 

LAPSET kesto 15 min

3. KISSAMAISUUKSIA KÄÄNTÄMÄSSÄ 
klo 9.30
Soturikissatsarjan kääntä jä Na na  
Sironen johdattelee katsojat sankaril
listen kissaklaanien kiehtovaan maail
maan ja kertoo millaista on työskennellä 
kääntäjänä.  

LAPSET kesto 15 min

4. LAURI LUU JA RIIVATTU LUKUKOIRA 
klo 10.00
Lauri Luu on aina ajatellut, ettei jännit
täviä kirjoja ole olemassakaan. Kaikki 
muuttuu, kun omituinen kirjastonhoitaja 
KellariUlla tarjoaa hänelle hurjaa luet
tavaa. Lauri Luu ja riivattu lukukoira on 
kauhukirjailija Marko Hautalan ensim
mäinen lastenkirja. Mutta mitä tapah
tuu, kun kohta tokaluokkalainen Lauri 
kutsuu Markon juttusille kirjastoon juuri 
kun paikkaa ollaan sulkemassa? 

LAPSET kesto 15 min

5. SELKOKIRJAVINKKAUS
klo 10.30 
Selkokirjat tarjoavat iloa ja koukuttavia 
tarinoita niille, jotka kaipaavat helpom
paa luettavaa. Kirjavinkkari ja lukuakti
visti Sini Helminen vinkkaa lähivuosina 
ilmestyneitä selkomuotoisia kirjoja.

LAPSET, NUORET, NUORET AIKUISET  
kesto 15 min

6. AMIRAALI 
klo 12.00
Onko aina pakko valita, onko poika vai 
tyttö? Mila Teräs kertoo nuortenkirjas
taan Amiraali, jonka päähenkilö Niilo ei 
tahdo typistää itseään miehen muottiin. 
Haastattelijana Sini Helminen.

NUORET kesto 25 min

7. CLOWNFISH TWISTER  
– MANGAA SUOMESTA
klo 12.30 
Ren ja Maru ovat parhaat ystävät. Mitä 
tapahtuu heidän suhteelleen, kun Maru 
huomaa syntymäpäivänään muuttu
neensa tytöksi? Mae Korvensivu on 
mangan kotimaisia pioneerejä, jonka 
ClownfishTwister sarja tulee olemaan 
ensimmäinen suomalaisen tekijän koko
naan julkaistu mangasarja.

NUORET AIKUISET kesto 20 min

8. LUKEMISEN TULEVAISUUS
klo 13.00 
Miltä näyttää lukemisen tulevaisuus 
nuor ten silmin? Mitä muuta lukeminen 
voi olla kuin perinteistä kirjallisuutta? 
Keskustelussa mukana KirjaKallion 
opiskelijat Taika Vaulo ja Mika Palmu 
sekä Lasten ja nuorten säätiön toimin
nanjohtaja Olli Alanen. Keskustelun 
vetäjänätoimiiLukufiilis-verkkojulkaisun
toimitus sihteeri Sofia Blomberg. 

NUORET, NUORET AIKUISET, AIKUISET 
kesto 25 min

9. LASTEN KIRJAVINKKAUS
klo 13.30 
Kirjavinkkari Sini Helminen vinkkaa 10 
alakoululaisille sopivaa teosta, joiden 
jou kosta löytyy jotakin jokaisen luku
makuun.

LAPSET kesto 20 min

  PERJANTAI  

10. SARJAKUVAMAINEN LUKUSEIKKAILU
klo 9.00 
Kun kaamea kakkaräjähdys lennättää 
ministerin Kuuhun, Isämiestä tarvitaan 
hätiin. Kirjat voivat käyttää hyväkseen 
sarjakuvan keinoja. Kirjailija Arttu 
Unkari ja kuvittaja Kai Vaalio kertovat 
rat ki riemukkaasta Isämiessarjasta.

LAPSET kesto 15 min

11. KUVITTAJAN TYÖHUONEELLA
klo 9.30 
Reetta Niemensivu on Sarjakuva 
Finlandia ehdokkuudella huomioitu 
sarjakuvataiteilija ja tuottelias lastenkir
jojen kuvittaja, jonka viimeisimpiin ku
vitustöihin lukeutuu Vuokko Hurmeen 
Värikkäät. Hän kertoo millaista on ollut 
kuvittaa sarjaa ja jakaa vinkkinsä kuinka 
voi oppia paremmaksi piirtäjäksi

LAPSET kesto 11 min

12. NATTENS DROTTNING  
– YÖN KUNINGATAR
klo 10.00 
Kirjailija Eva Frantz kertoo  teatterimil
jööseen si joittuvasta lasten jännitysro
maanistaan Nattensdrottning. Kirja on 
julkaistu myös suomeksi nimellä Yön 
kuningatar. Haastattelijana lukulä
hettiläs, näyttelijä ja kirjailija Henrika 
Andersson. Esityskieli ruotsi.

LAPSET kesto 20 min

13. NELOSET VINKKAA
HARRASTUSKIRJOJA
klo 10.30 
Monessa uutuuskirjassa sukelletaan 
jonkin harrastuksen maailmaan. 
Seminaarin koulun 4.-luokkalaiset 
Hämeenlinnasta ja Puistolanraitin 
ala-asteen koulun 4.-luokkalaiset Hel
singistä lukivat erilaisiin harrastuksiin 
liittyviä kirjoja ja kertovat niistä arvionsa 
ja suosituksensa. 

LAPSET kesto 10 min

14. KUINKA KIRJA SYNTYY?
klo 12.00
Kirjailija Elina Pitkäkangas kertoo, 
kuinka hänen pöytälaatikkoromaanis
taan kasvoi tunnettu kirjasarja Kuura. 
Millaisia vaiheita kirja käy läpi, ennen 
kuin se on valmis painettavaksi? Do
kumentissa haastatellaan Myllylahden 
kustannuspäällikköä Niina Withiä ja 
Kuuransarjailmeenluojaa,graafikko
Karin Niemeä.

NUORET kesto 20 min

15. MOPOJA JA MIMMEJÄ
klo 12.30 
Kososen kyydissä kumi palaa ja sora 
lentää, mutta kumpi kaksintaisteluun 
osallistuvista hurjapäistä kaasuttaa 
voittajana maaliin? Jukka-Pekka Palvi-
aisen AnnaPalaa,Kosonen on nuor
tenkirjasarjan toinen osa, joka kertoo 
mopoista ja vähän tytöstäkin. 

NUORET kesto 15 min

16. PELIT – UHKA VAI MAHDOLLISUUS?
klo 13.00 
Pelit ja kirjat nähdään usein toistensa 
kilpailijoina, mutta mitä yhteistä on 
pelaamisella ja lukemisella? Kirjaili
jat Aki Parhamaa ja Anders Vacklin 
kertovat YAromaanistaan Replica, 
jonka maailmassa virtuaalipelaaminen 
on noussut ihmisten elämän keskiöön. 
Miten rakkaus peleihin sai kaksi kirjaili
jaa kirjoittamaan suositun pelikirjasarjan 
Sensored Reality?

NUORET kesto 6 min

17. KIRJAVINKKAUS NUORILLE
klo 13.30 
Kesälomakirjavinkkejä riippumattoon 
ja rantahietikolle. Kirjavinkkari Sini 
Helminen vinkkaa 10 moneen makuun 
sopivaa nuortenkirjaa.

NUORET kesto 20 min

  LAUANTAI  

18. KYLÄSSÄ KUVITTAJAN LUONA
klo 12.00 
Kaisa Ranta on nuori kuvittaja, joka 
tekee myös animaatiota. Kirjailija Elina 
Rouhiainen käy tämän luona juttele
massa heidän Valkeantuojalastenro
maanistaan, joka syntyi Kaisan ideoi
man fantasiamaailman pohjalta. Miten 
Kaisa onnistui luomaan persoonallisen 
piirustustyylinsä? 

LAPSET kesto 15 min

19. FANTASIAN MONET MAAILMAT
klo 12.30 
Kirjailijat Briitta Hepo-oja ja Joonas 
Riek  kola kertovat teoksistaan Sydämiä
seireeneille ja Silkkomaahankadonneet 
sekä keskustelevat fantasiakirjalli
suuden monenlaisista maailmoista ja 
mahdollisuuksista kertoa verhotussa 
muo dossa tästä ajasta.

NUORET, NUORET AIKUISET kesto 25 min

20. KIRJAKALLION OMA OHJELMA
klo 13.00
Kallion lukion KirjaKalliokirjallisuus 
hankkeen opiskelijat tarjoilevat runoja, 
sankaritarinoita ja spoken wordia omalla 
ohjelmapaikallaan. Lukiolaiset lukevat 
runoja koronakevään Virtuaalisen Ru
nokioskin koostekirjasta Kerrominulle
jotainlohdullista sekä pätkän yhden 
opiskelijan omasta sankarista kirjassa 
Sankaritarinoitanuoriltanuorille. Oh
jelmassa kuullaan myös kirjakalliolaisen 
spoken word aiheesta sukupuolisuus. 

NUORET AIKUISET kesto 25 min

21. SÄEROMAANIEN AIKA
klo 13.30 
Säeromaanit ovat kasvattaneet suo
siotaan viime vuosien aikana. Haas
tattelussa kirjailija J.S. Meresmaa 
kertoo, mikä säeromaaneissa kiehtoo ja 
millaista oli kirjoittaa lukijoiden rakas
tama, Blogistanian Kuopuspalkinnon 
siepannut Dodo. Haastattelijana toimii 
kirjailija Elina Pitkäkangas. 

NUORET AIKUISET kesto 20 min

22. MIELENTERVEYSAIHEET  
NUORTENKIRJALLISUUDESSA
klo 14.00
Miksi mielenterveyden käsittely nuorten 
ja nuorten aikuisten kirjallisuudessa on 
tärkeää? Riina Mattila kertoo romaa
nistaan Silmätavatessaonedelleenpi-
meää. Kirja kertoo ystävyydestä, jonka 
kolmanneksi pyöräksi sairaus kiilaa.

NUORET AIKUISET kesto 25 min

23. TÄHTIVIERAANA SIRI PETTERSEN
klo 14.30 
Norjalainen Siri Pettersen kertoo uu
simmasta teoksestaan Rautasusi, joka 
aloittaa itsenäisen Vardaritrilogian. 
Tarina sijoittuu samaan fantasiauniver
sumiin kuin palkintoja ja kansainvälistä 
ylistystä kahminut Korpinkehätsarja. 
Haastattelijoina KirjaKallion opiskelijat 
Saimi Mäkisalo ja Mika Palmu. Esitys
kieli englanti.

NUORET AIKUISET kesto 25 min

24. KIRJAVINKKAUS  
NUORILLE AIKUISILLE
klo 15.00 
Miltä näyttävät meillä young adult eli 
yakirjallisuuden uusimmat tuulet? Mil
laisia herkkupaloja löytyy kotimaisesta 
tarjonnasta? Kirjavinkkari Sini Helminen 
vinkkaa 10 nuorille aikuisille sopivaa 
teosta.

NUORET AIKUISET kesto 20 min

INSTAGRAM LIVE -LÄHETYKSET

25. SILVER – ATT VÄXA UR UNGDOMEN 
IN I VUXENLIVET
klo 15.30 
Hanna Ylöstalon teos Silver kertoo 
neljän nuoren naisen ystävyydestä 
ja orastavasta aikuisuudesta. Kuinka 
kirjoittaa nykyajan nuorten aikuisten 
elämästä heille itselleen? Entä miltä 
näyttää pohjoismainen young adult 
kir jallisuus kustannustoimittajana 
työskentelevän esikoiskirjailijan silmin? 
Esityskieli ruotsi.

NUORET AIKUISET kesto 25 min

26. KIRJAILIJA INDIE-KUSTANTAJANA
klo 16.00 
Eurheilua harrastava Arsi aloittaa 
yläkoulun, mutta kaikki ei mene aivan 
putkeen. Kuinkasaavutetaanzanshin 
käsittelee koulukiusaamista, murros ikää 
ja isättömyyttä. Päivi Lukkarila keskus
telee Katri Alatalon kanssa kirjastaan ja 
siitä, miten kirjan voi julkaista itse.

NUORET, NUORET AIKUISET kesto 25 min

27. SARJAKUVATAITEILIJA MAX SARIN
klo 16.30 
Turkulainen Max Sarin päihitti Batma
nin ja Hulkin voittamalla Giant Days 
tekijätiimin kanssa sarjakuvien Oscarin 
peräti kahdesti. Hän kertoo kotimaisella 
mittapuulla poikkeuksellisesta kansain
välisestä urastaan ja paljastaa mitä tällä 
hetkellä löytyy piirtäjän työpöydältä. 

NUORET AIKUISET kesto 25 min

28. KUOLLEETKIN GHOSTAA
klo 17.00 
Millaista on olla jonkin tilan ainoa 
ruskeaihoinen ihminen? Mintie Das 
kertoo tulevasta teoksestaan Kuolleet
kin ghostaa ja pohtii rodullistettujen nä
kyvyyttä kirjallisuudessa. Miten syrjintä 
tai valkoinen etuoikeus näkyvät Suo
messa ja Yhdysvalloissa? Entä millaista 
on aloittaa suuri kirjakiertue, kun päälle 
iskee pandemia? Haastattelijana Laura 
Andersson.

NUORET AIKUISET kesto 25 min

29. YHTEISTYÖTÄ JA AVUNANTOA
klo 17.30 
Siri Kolu ja Salla Simukka kertovat liki 
kymmenen vuoden mittaisesta kirjaili
jaystävyydestään ja kirjallisuusaiheista, 
joista he saattavat huutaa puhelimessa 
monen tunnin maratonpuheluita. Mitä 
ovat rakennekiksit? Entä miksi he kysy
vät välillä toisiltaan: Kenen runoteos?

NUORET AIKUISET kesto 25 min

30. LUKUPIIRILIVE
klo 18.00 
Mitä juuri sinä voit tehdä planeet
tamme valoisamman tulevaisuuden 
eteen? Festareiden lukupiirikirjana on 
Kaisa Hap posen ja Karri ”Paleface” 
Miettisentoimittamapamflettimainen
Ilmastotekokirja, joka kutsuu toimin 
taan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Tule keskustelemaan tekijöiden kanssa 
teoksesta ja sen aihepiiristä suorassa 
lähetyksessä.

NUORET, NUORET AIKUISET kesto 30 min

JATKOT
klo 18.30

Lisäksi esitämme ennakkoon kaksi 
lyhyttä kirjailijahaastattelua ja Luku 
keskuksen tuottaman lyhytvideon:

ASIAA MIELENTERVEYDESTÄ 
Emma-SofiannaSöderholm:Edes
hetkenelossa.

NUORET AIKUISET kesto 3 min

 KOTIMAISTA MYTOLOGIAA
Meri Luttinen: Myrskynsilmä. 

NUORET kesto 3 min

 NUORUUS NYT
HaastattelussaBoD:njaLukufiiliksenkir
joituskilpailun voittaja ja yksi tuomareista.

NUORET 

Kaikki festivaaliohjelmat ovat  
katsottavissa Lanufestarit 2021  
YouTube-kanavalla ensi-illasta  

toukokuun loppuun saakka. 

LANUFESTARIT 2021 @LANUFESTARIT @LANUfestarit


