Grateful Däd on tamperelainen artisti, joka tekee
lasten lelujen ääniin perustuvaa elektronista musiikkia.
Kappaleet
vievät
kuuntelijan
mielenkiintoiselle
äänimatkalle luoden tunnelmia ja visioita ja ovat yhtä
aikaa leikkisiä ja vakavia. Grateful Däd on julkaissut useita
äänitteitä ja keikkaillut Suomessa sekä ulkomailla.

Jukka Laajarinne on vapaa kirjailija, jonka
tuotantoon kuuluu niin lastenkirjallisuutta, proosaa
kuin esseitäkin. Hänen viimeisimmät teoksensa
ovat lastenkirja Mahdottoman suuri puu, nuorten
romaani Hurmeen maku, kuvakirja Multakutri ja suon
salaisuus sekä romaani Pinnan alla pimeää.

Hannele
Huovi
on
suomalaisen
lastenja
nuortenkirjallisuuden loistokkaimpia ja herkkävireisimpiä
kirjailijoita. Hänen tuotantonsa tunnusomaisia piirteitä
ovat humaani rakkaus elämää ja sen pienimpiäkin
yksityiskohtia kohtaan, vaistonvarainen taito kuunnella
ja nähdä luontoa. Huovi on kirjoittanut myös oppikirjoja
sekä julkaissut aikuisten romaaneja, novellikokoelmia
sekä runoteoksia. Hänet on palkittu lukuisilla
kirjallisuuspalkinnoilla.

Maria Laakso, FT, on tamperelainen kirjallisuudentutkija
ja tietokirjailija. Hänen nuorille suunnattu tietokirjansa
Taltuta klassikko popularisoi kirjallisuustiedettä nuorille
ja innostaa klassikoiden lukemiseen.

Hannu Itkonen työskentelee liikuntasosiologian
professorina Jyväskylän yliopistossa. Tutkijauran lisäksi
hän on toiminut urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä
tiedeyhteisöjen johtotehtävissä. Itkonen tunnetaan
runsaasta ja monipuolisesta julkaisutuotannosta. Hän on
myös kritiikkiä viljelevä yhteiskuntakeskustelija.

Antti Malinen, Suomen Akatemian tutkijatohtori, on
erikoistunut lapsuuden, lastensuojelun ja perhe-elämän
historiaan. Lisäksi Malinen kirjoittaa parhaillaan yhdessä
Tuomo Tammisen kanssa lasten vertaissuhteiden
historiaa käsittelevää tietokirjaa Ystävän vuosisata.

Riina Katajavuori, FM, on helsinkiläinen runoilija
ja kirjailija, joka on kirjoittanut teoksia niin lapsille
kuin aikuisillekin. Hänen viimeisimmät julkaisunsa
ovat romaani Wenla Männistö, runoteos Maailma
tuulenkaatama ja lastenkirja Kaksi kotia. Katajavuori on
saanut useita kirjallisuuspalkintoja.
Touko Kauppinen on freetoimittaja ja kirjailija. Hän on
pitänyt lähes kymmenen vuotta toimittaja Juha Merimaan
kanssa Helsingin Sanomissa Lasten tiedekysymykset
-palstaa. Se voitti vuonna 2018 Unicefin Lasten oikeuksien
vaikuttaja -tunnustuksen yhdessä HS:n Lasten uutisten
kanssa. Kauppisen esikoisromaani Häikäisevät ilmestyi
tammikuussa 2021.
Liisa Keltikangas-Järvinen on psykologian professori
emerita Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut yli 20
tietokirjaa ja on suomalaisen temperamenttitutkimuksen
uranuurtaja.

Lyyti eli Lydia Lehtola on Joensuusta lähtöisin oleva
lauluntekijä ja muusikko. Tällä hetkellä hän asuu ja
opiskelee kotimaista kirjallisuutta Helsingissä. Lyytin
esikoislevy on Meitä ei ole kutsuttu.

Marisha Rasi-Koskinen on tamperelainen kirjailija ja
psykologi. Hän on toiminut vuosia psykologina lasten,
nuorten ja perheiden parissa perheneuvolassa ja
kouluissa, mutta on nykyään vapaa kirjailija. Hän on
julkaissut neljä kaunokirjallista teosta aikuisille sekä
viimeisimpänä nuortenromaanin, joka voitti lasten- ja
nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2019.
Hänen viimeisin aikuistenromaaninsa REC ilmestyi viime
syksynä.
Joonatan Tola on vuonna 1983 syntynyt joensuulainen
kirjailija, jonka esikoisromaani Punainen planeetta
ilmestyi tammikuussa 2021. Tola on suomen kielen
maisteri ja tohtoriopiskelija Helsingin yliopistossa.

Järjestämme Ukri ry:n kanssa
pohjoiskarjalaisten kirjailijoiden haastattelutuoki
oita
14.–16.9. klo 15.30 –17 Kauppaneuvoksen
kahvilassa (Koskikatu 1). Vieraina ovat 14.9. Ninka
Reittu,
15.9. Leena Myller ja 16.9. Tuomas Lius.
Yleisöllä on mahdollisuus kirjaostoksiin sekä kahv
itteluun.

/joensuunkirjallisuustapahtuma

Itä-Suomen yliopisto, Educa-rakennus,
Tulliportinkatu 1, Joensuu. Puheenjohtajina dosentit
Elina Arminen ja Taina Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto

Konservatorion sali, Rantakatu 31, Joensuu
Puheenjohtajina kirjailijat Tuula-Liina Varis
ja Ulla Vaarnamo

Konservatorion sali, Rantakatu 31, Joensuu
Puheenjohtajana dosentti Raisa Simola

12.00 Tapahtuman ja päivän avaus
Elina Arminen

12.00 Päivän avaus
Tuula-Liina Varis

12.00 Päivän avaus
Raisa Simola

12.15 Lasten ja nuorten lukemaan innostaminen
tutkija, kirjoittaja Maria Laakso,
Tampereen yliopisto

12.15 Lapsuus ja luonto
kirjailija Hannele Huovi

12.10 Hannele Huovin runoja
Runon Ystävät ry:n lausujat

13.00 Muumi-apokalypsi - Lopun aikoja
maailman parhaassa laaksossa
kirjailija Jukka Laajarinne

12.30 Musiikkia soivilla lasten leluilla
Grateful Däd

13.45 Lasten pärjääminen poikkeusoloissa tarkastelussa sotienjälkeinen Suomi
Suomen Akatemian tutkijatohtori
Antti Malinen, Tampereen yliopisto
14.30 Kahvitauko
15.00 Luovia näkökulmia, avointa ihmettelyä ja
tieteellisiä hypoteeseja – Miten Helsingin
Sanomien Lasten tiedekysymykset
-palstan kysymykset avaavat
ennalta-arvaamattomia reittejä
freetoimittaja, kirjailija Touko Kauppinen
15.45 Onko urheilu lasta vai lapsi urheilua varten?
professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto
16.30 Päivän loppusanat
Taina Kinnunen

19.00 Runokaraoke
Ravintola Sointula, Kirkkokatu 22,
järjestäjänä Ukri ry

13.45 Runot, proosa ja lapsuuden hämärä
kirjailija, runoilija Riina Katajavuori
14.30 Kahvitauko
15.00 Toisinajattelijat itsessämme – Miksi
on hyvä kuunnella minuutensa
varhaisempia puolia? Ja mitä voimme
oppia niiltä jotka ovat nuoria nyt?
kirjailija, psykologi Marisha Rasi-Koskinen
15.45 Lapsuuden kuvaaminen
kaunokirjallisin keinoin,
kirjailija Joonatan Tola

13.00 Tanssiesitys
Outokummun tanssin koulutus, Riveria
13.30 Kahvitauko
14.00 Paneelikeskustelu
Raisa Simola (pj), Hannu Itkonen,
Marisha Rasi-Koskinen ja Maria Laakso
15.15 Tapahtuman loppusanat
kirjailija Tuula-Liina Varis

16.30 Päivän loppusanat
Ulla Vaarnamo
21.00 Jamit
Kerubin Kellari, Siltakatu 1, Joensuu
muusikko-lauluntekijä Lyyti
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13.00 Temperamentti - ihmisen vahvuus vai haitta?
psykologian professori emerita, tietokirjailija
Liisa Keltikangas-Järvinen
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- Kirjailija Ninka Reittu
Lapsi lukijana | Pekka Suutari,
Olga Karlova ja pikku-Miitrei
Kirjaston ja kirjavinkkauksen uudet
ulottuvuudet - Informaatikko
Katri Pesonen
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