Riku Hämäläinen on Helsingin yliopiston dosentti
ja Taideyliopiston vieraileva tutkija, joka on
erikoistunut Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen
uskonto- ja kulttuuriperinteisiin ja tutkinut
mm. karhurituaaleja ja kylpykulttuureita eri
luonnonympäristöissä ja kulttuurikonteksteissa.
Emmi Itäranta on suomalainen kirjailija,
joka kirjoittaa kahdella kielellä, suomeksi
ja englanniksi. Itärannan esikoisromaani
Teemestarin kirja ilmestyi vuonna 2012, ja hänen
palkittuja romaanejaan on käännetty yli 20
kielelle.
Olli Jalonen on Hämeenlinnassa asuva kirjailija.
Häneltä on julkaistu vuonna 1978 ilmestyneen
esikoisteoksen jälkeen yli 20 kirjaa, joista enin
osa on romaaneja. Hän on kirjoittanut myös
kuunnelmia ja muita draamateoksia ja ohjannut
niistä osan.
Joku Iiris esittää kitaralla ja vanhanaikaisesti
värisevällä äänellään mustaa huumoria tihkuvia
lauluja, joiden antisankaritar rämpii syvällä
itsesäälin ja hikisten suhteiden suossa, mutta
säilyttää sielläkin ylpeytensä.
Anni Kytömäki on hämeenkyröläinen kirjailija,
jonka teoksissa päähenkilöitä ovat ihmisten
lisäksi myös metsät, vesistöt ja luonnonvaraiset
eliölajit – esimerkiksi paikkaansa vaihtavat järvet
ja jokihelmisimpukat. Kytömäen uusin romaani
Margarita voitti kaunokirjallisuuden Finlandiapalkinnon vuonna 2020.
Otto Latva on kulttuuriseen eläin- ja
kasvitutkimukseen sekä ympäristöhistoriaan
erikoistunut historioitsija ja monilajisen historian
dosentti. Hän on tutkinut laajasti uudenajan
alun sekä 1800- ja 1900-luvun yhteiskuntia ja
kulttuuria.
Kirsi Laurén on luontosuhteiden
moninaisuuksista ja muutoksista kiinnostunut
kulttuurin- ja perinteentutkija. Hänen
johtamassaan monitieteisessä Suotrenditutkimushankkeessa perehdytään soiden
epäkonventionaalisiin käyttömuotoihin
2000-luvulla.

Hanna Meretoja on yleisen kirjallisuustieteen
professori Turun yliopistossa. Hän on tutkinut
mm. veden kulttuurisia merkityksiä, kirjallisuuden
filosofisia kytköksiä sekä trauman ja sairauden
tarinallistamista. Hänen esikoisromaaninsa
Elotulet käsittelee merta, rakkautta ja kuoleman
läheisyyttä, joka sytyttää elämisen vimman.
Auli Särkiö on helsinkiläinen runoilija ja
klassiseen musiikkiin erikoistunut kirjoittaja,
jonka työssä limittyvät mm. kriitikon, kääntäjän
ja esiintyjän roolit. Hänen kolmas runoteoksensa
Vedenpeitto oli ehdolla Ylen Tanssiva karhu
-runopalkinnon saajaksi sekä palkittiin Silja
Hiidenheimon muistostipendillä.
Jouni Taskinen on akvaattisen parasitologian
professori Jyväskylän yliopistosta, bio- ja
ympäristötieteiden laitokselta. Taskisen
tutkimustyö on kohdistunut vesieliöiden loisiin ja
tauteihin. Kalojen kiduksilla loisivat simpukoiden
toukat ovat johdattaneet hänet tutkimaan järvija jokisimpukoita, jotka ovat suodattajia ja
tehokkaita veden puhdistajia.
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(proto)Torvinen on maailman tilasta ja
tilastaan maailmassa huolestunut aikuinen ja
kirjastonhoitaja. Hän on analyyttisen tutkiskeleva
sivustakatsoja ja elektronisten laitteiden
keskellä viihtyvä, postpunkia, klassista rokkia ja
1980-luvun estetiikkaa yhdistelevä artisti.
Tuula-Liina Varis on joensuulainen kirjailija ja
kolumnisti. Hän on julkaissut yli 20 teosta sekä
noin tuhat kolumnia eri lehdissä. Varis on toiminut
Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtajana, juontanut
Ylen Kirja A & Ö -ohjelmaa ja ollut 20 vuotta
järjestämässä Joensuun kirjallisuustapahtumaa.
Maarit Verronen on helsinkiläinen kirjailija, joka
on kirjoittanut romaaneja, novellikokoelmia,
kuunnelmia ja tietokirjoja. Hänen uusin teoksensa
on keväällä 2022 ilmestyvä romaani Orionin vyö
ja viimeisin tietokirja kesäkuussa 2021 ilmestynyt
Turvaa ja taidetta – tarinoita liikenneympyröistä.

Esiintyjien kuvat ja pidemmät esittelyt
löytyvät verkkosivuiltamme.
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TORSTAI 15.9.
Taideohjelmaa klo 13.00–21.00

13.00–
16.00

Kirjailija Emmi Itäranta vierailee Lyseon lukiossa (klo 13.10–14.00) sekä Joensuun yhteiskoulun lukiossa (14.45–15.30).

16.00–
18.00

Pohjoiskarjalaisia kirjailijoita (mm. erä- ja
kalastuskirjailija Matti Kettunen) Kirjakahvilassa, Joensuun pääkirjasto, Muikku-sali.
Klo 17.00-18.00 keskustelu aiheesta ”Ilmastonmuutos kirjallisuudessa”. Ajatuksia,
tekstejä ja merkityksiä ilmastolukupiiristä
välittävät Eija Pääkkö ja Lea Lihavainen.
Järjestäjinä UKRI ry ja Opintokeskus Sivis.

18.30–
21.00

Veden vartija -elokuva, elokuvateatteri Tapio.
Esityksen alussa kirjailija Emmi Itärannan
tervehdys. Elokuva pohjautuu Itärannan
dystooppiseen teokseen Teemestarin kirja.
Vapaa pääsy. Kesto 1h 40min. K-12

PERJANTAI 16.9.
Educa, sali E100, Tulliportinkatu 1,
Joensuu, klo 12.00–16.45
Puheenjohtajina professori Mika Hallila
ja dosentti Elina Arminen

LAUANTAI 17.9.
Carelia-sali, Yliopistokatu 4, Joensuu,
klo 12.00–16.30
Puheenjohtajina kirjailija Ulla Vaarnamo
ja kirjastonhoitaja Tatu Kaihua

12.00

Tapahtuman ja päivän avaus
Elina Arminen

12.00

Päivän avaus
Tatu Kaihua

12.15

Tummat, seisovat vedet: suoallikoiden
myyttinen menneisyys ja melskeinen nykyisyys
Tutkija, dosentti Kirsi Laurén, Itä-Suomen
yliopisto

12.15

Uponnut runo –
Vesi ja alitajunta kokoelmassani Vedenpeitto
Runoilija Auli Särkiö

13.00

Alussa kaikkialla oli vettä: vesi Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen perinteissä
Tutkija, dosentti Riku T. Hämäläinen,
Helsingin yliopisto

13.00

Vesi luovana ja tuhoavana voimana
kirjallisuudessa
Kirjailija Emmi Itäranta

13.45

Veden merkitykset kirjallisuudessa:
woolfilaisen perinteen jalanjäljissä
Professori Hanna Meretoja, Turun yliopisto 

Matkalla Lyra-järvelle: miten ja miksi
vesi on virrannut romaaneihini
Kirjailija Anni Kytömäki

14.30

Kahvitauko

14.30

Kahvitauko

15.00

15.00

Jokihelmisipukka (raakku): raakun merkitys
vesiekosysteemissä, raakun historiallinen
merkitys, uhanalaisuus ja suojelu
Professori Jouni Taskinen, Jyväskylän yliopisto

Saaria ja kelluntaa – vesistöretkiä tarinoiden
takana
Kirjailija Maarit Verronen

15.45

Vesi, jää, lumi, höyry
Kirjailija Olli Jalonen

16.00

Tapahtuman päätöspuheenvuoro
Kirjailija Tuula-Liina Varis

21.00

Loppujamit Teatteriravintolan lasiterassilla
(proto)Torvinen
Joku Iiris
Vapaa pääsy.

13.45

15.45

16.30

Hirviöitä, elämän monimuotoisuutta ja suunnatonta tyhjyyttä: ihmisen ajassa muuttuneet
käsitykset merenalaisesta maailmasta
Tutkija, dosentti Otto Latva, Turun yliopisto
Päivän päätös
Mika Hallila

