
KÄSIOHJELMA
Kirjamessut Myllykoskella (Kouvola) 22.–25.7.2021

kymi-libri.fi



tätä kirjoittaessani toivon, että koronatilanne olisi kesällä jo hellittä-

nyt. 

Minusta on tärkeää, että voimme saada kulttuurikokemuksia koti-

seudultamme. Se onnistuu, jos joku alueen asukas on riittävän aktii-

vinen. Kymi Libri on syntynyt juuri tällaisesta asukkaiden aktiivisuu-

desta. Tapahtuman toteuttamista on edistänyt myös kulttuurin, lii-

kunnan ja elinkeinoelämän hyvä yhteistyö.

Kotiseutukulttuuri on lähikulttuuria. Se on matalan kynnyksen 

kulttuuritoimintaa, joka on helposti saavutettavissa. Lähikulttuuri 

tarkoittaa sitä, että tilaisuuksia ja tapahtumia voidaan järjestää mis-

sä vain, paikkakunnan koosta riippumatta. Se lisää asukkaiden osal-

lisuutta ja tarjoaa paikkakunnalle myös taloudellista elinvoimaa. Us-

kon, että lähikulttuuri jos joku edistää taloudellista, sosiaalista ja kult-

tuurista kestävää kehitystä.

Kymi Libri on mielestäni mitä parhain osoitus lähikulttuurista, jos-

sa jokainen voi tuntea kuuluvansa joukkoon ja kokea yhteisöllisyyttä. 

Tuntea olevansa merkityksellinen. Yhdessä tekemiseen kuuluu myös 

talkootyö. Ilman talkoolaisten panosta moni kulttuuritapahtuma jäi-

si Suomessa toteuttamatta, eikä talkoilla puuhaamisen hyvää tekeviä 

vaikutuksia pidä väheksyä.

Minulle on suuri ilo toimia Myllykosken toisenlaisten kirjamessu-

jen suojelijana.

Toivotan mukavia kesäisiä hetkiä sanataiteen, kulttuurin ja jalka-

pallon parissa.

Tiede- ja kulttuuriministeri (26.5.2021 asti)

Annika Saarikko

Hyvät kirjallisuuden ystävät,

Kirjamessujen suojelija ANNIKA SAARIKKO

K U VA  L AU R I  H E I K K I N E N
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Olen onnellinen, kun minua pyydettiin Kymi Libri -tapah-

tumaan. Kutsu tuli ihan yllätyksenä. Kirjailija Raymond 

Carver on todennut: onni saapuu odottamatta. 

Meissä kaikissa asustaa luovuus. Mitä se tarkoittaa arki-

elämässä? Voiko sitä opettaa? Ja kehittää! Tätä olen usein 

kysynyt itseltäni. Ainakin omalla kohdallani se tulee esiin tilanteissa, 

joissa mieli on mahdollisimman vapaassa olotilassa.

Pelottomassa ilmapiirissä. Turvallisessa yhteisössä.

Yksinäisyydessä. Laiskuudessa.

Ennakkoluulottomassa ympäristössä.

Ahaa-oivallusten ja esimerkkien kautta.

Rohkeudessa olla oma itsensä.

Kannustusten saattelemana.

Ehkä syvin ja sisäisin muisto luovuuden alkulähteestä on, kun sain 

ensimmäisiä kosketuksia palloon. Isäni oli pelannut maan ylimmällä 

sarja tasolla, joten oli luonnollista, että hän vei minut katsomaan peliä. 

Siihen aikaan erään jalkapalloilijan kierrepotkua kutsuttiin banaani-

potkuksi. Ja kun näin sen toteutuvan ihka elävänä, ryntäsin heti pelin 

jälkeen puistoon ja kokeilin erilaisia potkuja ja kikkoja. Näin uskoak-

seni luovuuteni syntyi. Pallon kanssa. Se kehittyi ajan myötä, kun pal-

lo totteli minua yhä enemmän.

Lapsena ahmin Tarzaneita ja nuorena kulttikirjallisuutta. Enhän 

minä tajunnut Hans Selon Diivasta yhtään mitään. Mutta oli kirja mi-

kä tahansa, jäljet se jätti. Liityin kirjailijoiden futisjengiin FC Kynään. 

Elämäni jengiin. Aivan loistavaa kannustusta sain erityisesti Jukka 

Virtaselta, kirjoittamisen ja elämän suhteen. 

Tuuletuksia kaikille festareihin osallistuville. Ja vielä erikseen kiitän 

mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan. Sydämellisesti tervetuloa!

Atik Ismail

lähihoitaja, tietokirjailija, valmentaja

Kymi Librin kummisetä 

Atik Ismail on kirjoittanut sekä urheiluaiheisia kirjoja että runoja. 

Atik avaa messu-tapahtuman, vierailee runoklubilla, esittää 

kirjastossa ”Älli Bälli” -monologinsa, tapaa messuvieraita 

”Aamiaisella kirjailijoiden kanssa”, vetää risteilyn Kymijoella ja 

toimii kirjailijoiden jalkapallojoukkueen kapteenina. 

Elämyksiä, yllätyksiä, 
sattumia ja kohtaamisia
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Myllykoskentie

Pappilantie

Kulttuuritalo 
Wanha Rautakauppa

Kirjamessujen 
yhteyshenkilöt

Messualue, pääsisäänkäynti 

Myllykoskentieltä, lipunmyynti pää-

rakennuksessa, toinen sisäänkäynti ja 

lippupiste Pappilantien puolella.

Päärakennus, Reunan kirjakauppa 

ja kirjakahvila: majoitus- ja kuljetus-

palvelujen välitys, PRESS-palvelupiste, 

yleinen messuinfo puh. 040 578 

8049. Avoinna to–la 9–19, su 9–14. 

Rakennuksen siivessä galleria, 

jossa ovat työpajat, klubit ja taide-

näyttely.

Piha: esiintymislava, markkinatori, 

ruokateltat, puuceet

Piharakennus, Wanha Kirjahalli: 

päälava, näytteilleasettajat, hallikahvio. 

Avoinna to–la 10–22 ja su 10–14.
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Tarja Tornaeus, 

ohjelmavastaava  

Puh. 0500 610 762, 

info@reunalla.fi 

Jarkko Ryynänen, 

tuottaja 

Puh. 040 683 6546, 

info@kymi-libri.fi 

Göran Tornaeus, 

pehtoori, kiinteistön asiat 

Puh. 050 553 5144

Sivusto kymi-libri.fi 

Sivustolla on ohjelma, esiintyjien kuvat ja 

esittelyt sekä esiintyjien ennakkohaastatteluja. 

Messujen jälkeen sivustolla julkaistaan videoita 

tapahtumasta.  

Facebook Kymi Libri

Facebookissa on viime hetken tietoa messu-

järjestelyistä ja postauksia tapahtumasta. 

Myllykoskentie 17, 

46800 Myllykoski (Kouvola)
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Lipunmyynti

Ennakkoliput digilippu.fi , sähköpostilla liput@kymi-libri.fi  ja 

Reunan kirjakauppa puh. 040 578 8049, Myllykoskentie 17, Myllykoski. 

Jos lippuja on jäljellä, myynti ovelta messujen aikana.

Lippujen hinnat:  messupassi 4 päivää 40,-

  päivälippu torstai 15,- 

  päivälippu perjantai 15,- 

  päivälippu lauantai 15,- 

  päivälippu sunnuntai 10,-

Lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan rakennuksiin 

ja piha-alueelle ja sisältää messualueen kaikki ohjelmat. Lippu vaihdetaan 

sisäänkäynnissä rannekkeeseen (jokaiselle päivälle erilainen). 

Oheisohjelmien maksullisuudesta on maininta ko. ohjelman kohdalla. 

Ohjeisohjelman lipulla ei pääse messualueelle.

Palautekoneet

Jos löydät wanhan 

kirjoituskoneen 

messualueelta, 

kirjoita sillä palautetta 

messujärjestäjille!

Kymi Libri kiittää tuesta:



6

K
e

n
ra

a
lin

tie

Myllykoskentie

Paperitehtaantie

R
au

ta
ko

rv
en

ti
e

Kenraalintie

1
2

7

9

5

4

3

Neste Mylsänportti 3,5 km

Anjala 10 km Inkeroinen 9 km

Vesistö-

keskus 

2 km

1

Kulttuuritalo Wanha 

Rautakauppa

2
Wanha kirjahalli

3
Anjalankosken 

teatteri, esiintyjien 

taukotila

4
MYPA-talo

5
KSOY Stadion 

6
Ravintola 

Vanha Viiala

7
Kirjasto

8
Ruokamarketit

9
Maija’s Pub
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Kaikki osoitteesta www.liikennekurittu.fi  

ennakkoon varatut taksimatkat kirjamessu-

viikonloppuna -15 % mittarihinnasta. 

Lisää tilauslomakkeen viestikenttään 

koodi: KYMILIBRI21
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Julkinen liikenne 

Ruoka ja juoma

Junayhteyksiä Myllykoskelle 

Kouvolasta  9:00, 12:00, 15:27, 16:18, 17:18

Kotkasta  8:58, 12:03, 15:16, 16:24, 17:15

Myllykoskelta Kouvolaan viimeiset junat 21:08 ja 22:50, Kotkaan 20:48

Bussit Kouvolasta Myllykoskelle

Aamulla arkisin 9:25, 10:30, 11:30, la 9:35, 10:35, 12:45, su 9:20, 11:20

Viimeiset paluut Kouvolaan to 22:00, pe–la 23:55

Hallikahvio

Wanhan kirjahallin kahvio on avoinna koko messuohjelman ajan 

to–la 10–22 ja su 10–14. Kahvia, virvokkeita, olutta ja viiniä, leivonnaisia ja 

pikkusuolaista.

Kirjakahvila

Päärakennuksessa kahvia, virvokkeita ja leivonnaisia to–la 9–19, su 9–14. 

”Aamiainen kirjailijoiden kanssa” on pe–su kirjakahvilassa.

Lettukioski

Hupakot on naisten yhteisö, joka tekee hyväntekeväisyystempauksia 

Myllykoskella. Iltapäivisin kirjamessuilla muurinpohjaletut (3,-) 

paikallisten tuottajien raaka-aineista – niin kauan kuin taikinaa riittää.

Grilli kuumana 

iltapäivisin sisäpihalla. Huom: gluteenittomia makkaroita.

Kävelymatkan päässä messualueelta on kaksi pizzeriaa, kaksi pubia, 

sushibaari S-marketissa, lounastarjoilu ja terassi auki Myllykosken kerholla. 

Automatkan päässä (3 km) ABC:n ja Mylsänportin ravintolat.
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Näytteilleasettajat Wanhassa Kirjahallissa 

Jyväskylässä toimiva Docendo on vuonna 1990 perustettu 

kustantamo, joka julkaisee noin 80 teosta vuodessa. Docendon 

aihealueita ovat luonto, henkilökuvat ja muistelmat, yhteis-

kunta sekä hyvinvointi, mutta viime vuosina myös kauno-

kirjallisuus ja dekkarit. Kymenlaaksolaisista kirjailijoista Docendon 

listoilla ovat mm. Jukka Behm, Katariina Hakaniemi, Jari Järvelä, 

Petri Pietiläinen, Juha Metso, Mirja Turunen ja Sakari Viinikainen. 

Docendo on osa Werner Söderström Oy:tä. PÖYTÄ 1

REUNA-kustantamon kotipaikka on Myllykoski. Uusia kauno- ja 

tietokirjoja ilmestyy 40–50 vuodessa: dekkareita, laaturomaaneja, 

esseekokoelmia ja nuortenkirjasarjoja sekä käytännön opaskirjoja 

ja tietokirjoja mm. musiikista, matkailusta ja historiasta. 

Paikallishistoriassa painotus on Kymenlaaksossa. Reuna on myös 

selkokirjojen kustantaja ja myy käännösoikeuksia ulkomaille. 

PÖYTÄ 2  

Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 

2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee 

laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta. Se sijaitsee Sörnäisissä 

Helsingissä. PÖYTÄ 3

Tamperelainen Osuuskumma on vuonna 2012 perustettu 

kummallisen kirjallisuuden kustantaja, jonka repertuaarista 

löytyy laajasti spekulatiivista fi ktiota: tieteiskirjallisuutta, 

fantasiaa, kauhua ja romantiikkaa. Mukaan mahtuu myös 

absurdia proosaa ja poliittista satiiria. Kustantamo on 

julkaissut fi ktiota satasanaisista raapaleista novelleihin ja 

romaaneihin. Vuonna 2012 kustantamo julkaisi ensimmäisen 

suomalaisen steampunk-antologian. Osuuskumma on 

julkaissut myös käännöskirjoja ja vieraskielisiä teoksia. 

PÖYTÄ 4

Mika Honkalinna, luontovalokuvat ja kirjat Mika Honkalinna 

(Anjala) on luonnonvalokuvaaja-kirjailija, joka on syntynyt ja 

elänyt suuren osan elämästään Kymenlaaksossa, mutta asuu 

nykyisin Limingassa Pohjois-Pohjanmaalla. Honkalinnan kuvat 

ja tarinat syntyvät pääosin pohjoisten havumetsien ja soiden 

keskellä ja usein pohjoisen talven selviytymiskamppailun sekä 

lumen ja jään estetiikan innoittamina. Honkalinnan tekstit 

kietoutuvat tavallisesti ihmisen ja luonnon välisten suhteiden 

ympärille ja yrityksiin niiden ymmärtämiseksi. Honkalinna on 

julkaissut yhdeksän valokuvateosta. KESKIPÖYTÄ
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Idiootti on haminalainen pienkustantamo, joka julkaisee 

pääasiassa suomennettua venäläistä kaunokirjallisuutta sekä 

esseistiikkaa. Kustantamon kirjailijoita ovat muun muassa 

Sergei Dovlatov ja Dina Rubina. KESKIPÖYTÄ

KimBook

KimBook on Risto Mikkosen kesällä 2020 perustama yhden 

miehen kustantamo-kääntämö, joka on ehtinyt julkaista 

pienoiselämäkerran futislegenda George Bestistä, Frank R. 

Stocktonin tarinan nimeltä Neito vai tiikeri? sekä lastenkirja-

suomennoksen nimeltä MacGorillanlinnan arvoitus. Kesällä 2021 

KimBook julkaisee satukirjasuomennoksen nimeltä Kultainen 

prinsessa ja kuu. Motto: lastenkirjat = Best! PÖYTÄ 5A

Rokkimopo Kustannus on liminkalainen pienkustantamo, joka 

perustettiin kustantamaan Janne Nevalan kirjoja ja musiikkia. 

Tavoitteena on jatkossa mahduttaa tuotantoon myös muita 

nimekkeen alle sopivia elämänmakuisia tuotoksia. Kolin Kelly 

julkaisee Heikki Lahnaojan pieniä kirjoja - isoille ja pienille.  

PÖYTÄ 5B

Enostone kustannus kustantaa kirjoja ihmisistä, maista ja 

matkoista. Vuonna 1999 perustettu yritys on saanut piristys-

ruiskeen sukupolvenvaihdoksesta. Nuorentunut Enostone on 

yleiskustantamo, joka julkaisee lastenkirjoja, runoutta, proosaa ja 

tietoteoksia ja on julkaissut teoksia suomen lisäksi myös ruotsiksi, 

viroksi, englanniksi ja arabiaksi.  PÖYTÄ 6

Kirjoja historiasta, nyky-Suomesta ja mahdollisista maailmoista. 

Kustannus Aarni on pieni yleiskustantamo, joka julkaisee niin tieto- 

ja oppikirjoja kuin romaaneja ja novelleja. Olemme julkaisseet 

esimerkiksi laajat neliväriteokset Tähtilinnoituksen talot (Haminan 

ympyräkeskusta), Neidon Kyynel (Olavinlinna) ja Seili – Elon kirjoa. 

Järjestämme kahden vuoden välein kirjoituskilpailun. Vuoden

 2020 Minä ja metsä -kilpailun yksi voittajista oli kouvolalais-

lähtöinen Silja Vuorikuru (Kultalintu, mustasulka, 2021) 

PÖYTÄ 7

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee 

kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot 

kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän 

huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta 

unohtamatta.  PÖYTÄ 8
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Aurinko Kustannus Oy on vuonna 2019 perustettu yleis-

kustantamo, joka tarjoaa iloisella asenteellaan ja laadukkailla 

kirjoillaan virikkeitä hyvään elämään. Kirjojemme aihepiiriin 

kuuluvat muun muassa lapset, koti, perhe, ihmissuhteet, 

hyvinvointi, harrastukset, kädentaidot, luonto, puutarha ja 

perinne. Tavoitteenamme on olla monipuolinen ja avara-

katseinen laatukirjojen kustantaja.  

www.aurinkokustannus.fi   PIHATELTTA

Antologia Antikvaari 

Antologia Antikvaari on käytettyjen kirjojen ja keräilyesineiden 

online-kauppias ja vierailee isoissa ja pienissä tapahtumissa. 

Antologia tuo Kymi Libriin ison valikoiman hyödyllisiä ja 

kiinnostavia kirjoja ja muita painotuotteita. Runokirjoja on 

runsaasti mukana. Nettikauppa: www.antikvariaatti.net/

kauppiaat/antologia-antikvaari. PIHATELTTA 

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee 

kaunokirjallisuutta, kertovaa tietokirjallisuutta ja lastenkirjoja, 

niin kotimaista kuin suomennettuakin. Julkaisemme kirjoja, 

jotka tekevät vaikutuksen, saavat ajattelemaan tai ilahduttavat. 

Kustantamo S&S on osa Schildts & Söderströmsiä. PIHATELTTA

AtlasArt on suomalainen, vuonna 2006 perustettu 

kustannusosakeyhtiö, jonka toimialana on tietokirjojen ja 

historiallisten kartastojen kustantaminen. Uusimmat ovat Lars 

Sonck – Arkkitehti ja Toista sataa – Suomen itsenäisyyden ajan 

arkkitehtuuria. Muita uutuuksia ovat Viron luonto tutuksi ja 

Kruunun jalokivet – Vallisaari ja Kuninkaansaari. Keväällä 2021 

avautuu uusi karttaverkkokauppa tilaakartta.fi .  ULKOPÖYTÄ

Seutu Kustannus on tamperelainen pienkustantamo, joka 

tuottaa, julkaisee ja myy kaunokirjallisuutta, lähinnä runoa ja 

proosaa. Tämän vuoden uutuuksia ovat Oili Sainilan romaani 

Matala maa, korkealla taivas ja Oili Sainila, Down Memory Lane: 

Collected Poems, translated by Sirkka-Liisa Leinonen. 

www.seutukustannus.fi   ULKOPÖYTÄ
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Mansarda on 1987 aloittaneen, taiteilijaeläkkeellä olevan 

Kari Klemelän kustantamo, joka on julkaissut hänen 

suomennoksiaan eteläslaavilaisista kielistä. Klemelä 

aloitti venäläisistä historiateoksista ja käänsi Boris 

Akuninin dekkareita. 1997 hän keskittyi eteläslaavilaiseen 

kirjallisuuteen ainoana Suomessa. Klemelä on saanut 

Alfred Kordelinin säätiön palkinnon 2017. ULKOPÖYTÄ

Pieni korttikauppa

Riitta Sihvolan käsintehdyt kortit elämän eri tilanteisiin. 

ULKOPÖYTÄ

Kirjoittajayhdistys Paltta on 1963 perustettu kirjoittajien 

yhdysside Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Yhdistys 

järjestää mm. kirjoittajakoulutusta, seminaareja, runo-

tilaisuuksia ja kirjailijamatineoita, julkaisee antologioita 

ja järjestää kirjoituskilpailuja. Yhdistykseen kuuluu 

kuusi aktiivista kirjoittajaryhmää Parikkalassa, Imatralla, 

Lappeenrannassa, Luumäellä, Kouvolassa ja Kotkassa. 

Tervetuloa mukaan! paltta.wordpress.com/ 

ULKOPÖYTÄ

Ainonia

Ainonian Ilopillerit ovat kotimaista käsintehtyä 

keramiikkaa. Tule koskettamaan kuutin silkkistä pintaa 

ja ihmettelemään piraijojen ja krottien teräviä hampaita. 

Ainonian teoksiin ja Aino Eeronheimoon voit tutustua 

myös osoitteessa ainonia.fi , FB ja IG @ainoniaceramics. 

ULKOPÖYTÄ

Kirjanystävän sulkakynä-tatuointi 50,-. 

Pieniä tatuointeja ilman ajanvarausta to, pe ja la klo 11–17. 

Inkivääri tattoo & art, tiedustelut puh. 045 238 8226 

Anastassia Proussova tai inkivaaritattooandart@gmail.com. 

KIRJAKAHVILA

Radio Kaakko lähettää ohjelmaa kirjamessuilta, 

suora lähetys lauantaina aamupäivällä! 

Taajuus Kouvolassa 99,0 MHz ja Kotkassa 97,7 MHz. 

Nettiradio radiokaakko.fi .
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Avaus klo 13

Kymi Libri 2021 -kirjamessujen tervehdys

Tarja Tornaeus, Reuna-kustantamo 

Musiikkia ja runoja 

Johanna Hasu ja Katariina Ruokonen 

Terveiset Iitin kesäteatterista

Iina Helander & näyttelijät

Nastolan bluespojat – suomibluesin 

historiaa ja sivuraiteita

Risto Pesosen ja Hara Järvisen kirjan esittely, 

haastattelijana Vesa Tompuri, Aviador-kustannus

Pepe Ahlqvist muisteloa ja musiikkia

Hip hop ja rap 

Sunnuntailapsi suoraan Iitistä 

Reuna-kustantamon ”Iitti-ryhmän” 

juttutuokio

Johanna Hasu, Harri Kivelä, Sari Rajulin ja 

Kari Valto, jututtajana Johannes Niemeläinen 

Runoa ja musiikkia klo 16.30 asti Johanna Hasu

Sari Rajulin

Pepe Ahlqvist

Harri Kivelä

Kari Valto

LIBRITAPAHTUMAT HEINÄKUUSSA ENNEN KYMI LIBRIÄ

Iitti Libri 4.7.2021
Iitin Rantamakasiini  •  Sitikkalantie 105, Kausala
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Patruunantalo

10.30–12.00  KIRJANSIDONNAN TYÖPAJA 

vetäjänä tekstiilitaiteilija Hanna Peräkylä, 

ennakkoilmoittautuminen info@pyhtaanvalo.fi  

12.00–13.00  LOUNAS (maksullinen)

Kaarihalli

13.00  NÄIN SYNTYY KYLÄKIRJA 

Tarja Tornaeus, Reuna-kustantamo

13.45  ARKISTOAINEISTOISTA TARINAKSI 

Pekka Karlsson, kansatieteilijä

14.30  PAIKALLISISTA AIHEISTA KIRJOITTAMINEN 

kirjailijat Ulla-Maija Sievinen ja Irja Sinivaara

15.15  TIERUNOKILPAILUN RATKAISU

15.30  ENSIESITYS: Jos en kosketa sinua – You can’t have love

Ville Vanhalan ja Erkki ”Echo” Räsäsen 

runoblues-lyhytelokuva

Hanna Peräkylä

Pekka Karlsson

Pyhtää Libri 17.7.2021
Stockforsin tehdasalueella  •  Harjuntie 111, Pyhtää
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TORSTAI 22.7.      WANHA KIRJAHALLI

Wanhan kirjahallin lavalla ohjelman juontaa 

kirjailija Olli Sarpo.

KLO 10.00 Grand Opening

Tervetuloa Suomen leppoisimmille kirjamessuille! Avajaispuheen pitää 

kirjamessujen kummisetä Atik Ismail. Äänikirjanlukijoiden kuoro Vocalibristit 

esittelee laulaen makupaloja kirjamessujen ohjelmasta. 

Kymi Libri – Suomen leppoisimmat kirjamessut

Avajaisten livestream YouTubessa sivulla 
Kymi Libri -kirjamessut

Näytteilleasettajien esittely

Lavaisäntä esittelee kirjahallissa ja sisäpihalla neljän messupäivän ajan avoinna 

olevat kustantajien ja kirjamyyjien osastot sekä messujen muut palvelut 

Vocalibristien kuorossa laulavat Timo Trygg, 

Helena Berg, Ilkka Trygg ja Netta Herranen. 

Säestäjänä Juha Joutjärvi.

Atik Ismail on jalkapallo-

legenda ja runoilija, 

etniseltä taustaltaan tataari 

jonka suku tuli Suomeen 

1800-luvun lopulla 

Moskovan eteläpuolelta.  



15

KLO 11.30 Kirjailijavieras Virosta: 
Roland Tõnisson

Hauska pappismies, kirjailija-kustantaja ja tarvit-

taessa raitiovaununkuljettaja sekä Kymi Librin 

virolaisen sisartapahtuman Keila Raamat -päivän 

organisaattori esittelee uusinta novellikokoel-

maansa Tuuliset aukiot. Tervetuloa toista kertaa 

Kymi Libriin, Roland! Haastattelijana Ella Lau-

rikkala.

KLO 12.15 Kysy Suomen ja Venäjän suhteista 
Arvo Tuomiselta!

Arvo Tuominen on värikäs idänsuhteisiin erikoistunut kirjailija, 

matkaopas ja dokumentintekijä, joka on kirjoittanut useita teok-

sia Karjalasta ja Venäjästä. Pääset Arvon matkassa jatkamaan kes-

kustelua jokiristeilylle (ennakkoilmoittautuminen, maksullinen 

ohjelma, ks. sivu 23). Haastattelijana Olli Sarpo.

KLO 13.00 Kirjanjulkistus Sanna Lönnfors: 
Israelin auringon palasia

Kun israelilainen ystävä pyytää Berliinissä asu-

vaa Sannaa kääntämään juutalaisvainoissa me-

nehtyneiden isoisovanhempiensa saksankielisiä 

kirjeitä, alkaa matka läpi vuosikymmenten. Tosi-

tapahtumiin perustuvassa kirjassa seurataan 

Gärtnerin pariskunnan jälkiä eri puolille Itä-Eurooppaa ja kerrotaan Sannan vuo-

sista Israelissa. Haastattelijana Tarja Tornaeus.

Messujen kirjallinen ohjelma alkaa!

WANHA KIRJAHALLI      TORSTAI 22.7.
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TORSTAI 22.7.      WANHA KIRJAHALLI

KLO 14.00 Ex-rikollinen tietokirjailijana

Tietokirjailija J. K. Tamminen on entinen talousrikollinen, joka jät-

ti rikokset ja ryhtyi opiskelemaan. Ammattirikollisen kokemusten 

myötä hänen oli helppo soluttautua alamaailmaan tutkiessaan 

kirjojaan varten Jari Aarnion tapauksia. Tamminen on julkaissut 

myös omiin kokemuksiinsa perustuvan teoksen Konkursseja ja 

muita konnuuksia – Talousrikollisen muistelmat.

Maaliskuussa julkaistu kirja Perintämies ei soita kahdesti – 1990-luvun lama Suo-

messa avaa 1990-luvun laman vaikutuksia riipivästi. Haastattelijana on kotkalai-

nen tietokirjailija Petri Pietiläinen.

KLO 15.00 Tapetaan kirjailija! 

Miten sujuu suomalaisilta Literary Death Match? Leikkimielisessä, sanan säi-

lällä käytävässä tappomatsissa mukana Jyri Paretskoi (vihreä), Roope Lipasti 

(sininen) ja Roman Schatz (keltainen) ja Sari Rajulin (punainen). Pyydä kirja-

hallin infosta väriviuhka, jolla voit äänestää suosikkiasi. Ennen kisaa Kini Laine 

kertoo säännöt ja esittelee kilpailijat. Yleisön mielestä hauskin ja nokkelin sel-

viytyy taiston voittajaksi.

Jyri Paretskoi Roman SchatzRoope Lipasti Sari Rajulin
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WANHA KIRJAHALLI      TORSTAI 22.7.

KLO 17.00 Olli Sarpo & Hiekka-yhtye

”Mutta miten käy Kekkoselta rock and roll” kyseli Rauli Badding Somerjoki 

1969. Mutta miten taipuu proosa soitannoksi ja laululyriikaksi 2021? Hiekka-

yhtye esittää akustisen heläjäviä, sähköiseen betoniseinään törmääviä tulkin-

toja Olli Sarpon novelleista.

Hiekka on helsinkiläinen yhtye, jonka musiikkiin tunkeutuu juuria folkin ja 

americanan perinteestä, ja sävyjä terävöittää vaihtoehtoisen rockin ja pro-

gen kaiut. Laulu Elisa Sarpo, kitarat Antti Sarpo, basso ja koskettimet Erik 

Bäckman, rummut Jussi Karjalainen. 

KLO 18.00 Inkeriläisten mailla

Moni ei tiedä Pietarin ympäristössä liikkuessaan ole-

vansa inkeriläisten asuinseuduilla, joka joskus oli ni-

meltäänkin Inkeri. Merkkejä inkeriläisestä kulttuuris-

ta on yhä jäljellä, ja uudessa Inkeriläisten mailla -kir-

jassa etsitään niitä. Arvo Tuominen jututtaa kirjan 

toista tekijää Helena Miettistä. Miettinen on tieto-

kirjailija, valtiotieteiden tohtori ja Inkeristä paenneen äidin tytär. Äidin vaikene-

minen sai Miettisen tutkimaan sukunsa vaiheita. 
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TORSTAI 22.7.      ULKOLAVA 

Torstain ohjelma ulkolavalla

KLO 14.30 Viipuri. Historiallinen 
kaupunkikartasto 

Viipurin monivuosisatainen menneisyys avautuu 

vanhojen karttojen, karttaesitysten, runsaan ku-

vituksen ja artikkelitekstien kautta teoksen ”Vii-

puri. Historiallinen kaupunkikartasto” sivuilla. Vii-

purin arkeologiset kaivaukset, vanhat linnoituk-

set, liikenteen kehitys, kaupunki 1920- ja 1930-luvuilla, varuskunta, sota-aika ja 

lopulta Neuvosto-Viipurin aika ovat vain muutamia kirjassa käsiteltäviä teemo-

ja. Teoksesta kertoo sen päätoimittaja professori Kimmo Katajala.

KLO 16.00 Silja Vuorikuru: 
Kultalintu, mustasulka

Silja Vuorikurun esikoisromaani Kultalintu, mustasulka soi kuin 

runo keskellä karkeaa proosaa. Teos kertoo riipaisevan tarinan 

kahdeksanvuotiaasta Iiriksestä, joka äiti kuolee äkillisesti. Iiris 

alkaa sanoittaa tapahtunutta mielikuvituksessaan. Satujen tytöt 

Lumikista Tirlittaniin alkavat kulkea Iiriksen rinnalla. Silja Vuori-

kurua haastattelee kustantaja Pasi Luhtaniemi.

KLO 20–22 KANTAESITYS: 
Rock-ooppera Petter Lax 

Rockooppera perustuu Kymenlaakson historiaan sekä 

Jouni Sjöblomin ja Jenni Joen kirjoittamaan romaaniin 

Petter Lax. Luvassa näyttäviä lavasteita ja pukuja, soittoa 

ja laulua. Rockooppera kokoaa yhteen kymmeniä esiinty-

jiä ympäri Kymenlaaksoa, mukana mm. Kansanooppera-

kuoro. Musiikista vastaa Sielulintu-yhtye. Näet kantaesityk-

sen torstain messulipun hinnalla. Ks. muut esitykset s. 53.

Ulkolavalla ja galleriassa lavaisäntinä ovat 

kirjailijat Jari Kurittu ja Jasu Rinneoja.
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ULKOLAVA       TORSTAI 22.7.

Torstain ohjelma galleriassa 

GALLERIA      TORSTAI 22.7.

KLO 12.00 Taidenäyttelyn esittely

Mari Heino on monipuolinen kuvataiteilija, jonka teokset syntyvät useilla 

tekniikoilla. Maalauksissa Mari käyttää eniten öljyvärejä, akryylivärejä ja 

temperaa, tekstiilitaiteessa kangaspuilla kudottuja ja kirjottuja materiaa-

leja, joista osan hän valmistaa itse kehräämällä ja värjäämällä. Mari Hei-

non näyttely ”Maamo” on galleriassa messujen ajan.

KLO 13.00 Kolmen selkokirjailijan 
iltapäivä 

Miten Jasu Rinneojasta, Sanna-Leena 

Knuuttilasta ja Silja Vuorikurusta tuli selko-

kirjailijoita – ja mitä ne selkokirjat ovat, kuka 

niitä lukee? Kirjailijat kertovat ja näyttävät esi-

merkkejä, miten tekstistä saadaan helpompaa 

ja luettavampaa, ja silti hyvää, hauskaa, kau-

nista ja kiinnostavaa. Helpotetut kirjat johdattavat maahanmuuttajat, ikäihmi-

set ja lukemisesta vieraantuneet takaisin kirjallisuuden kiehtovaan maailmaan. 

KLO 14.00 Kirjailija ja hänen äänensä   

Pyry Ojala luki Kari Hanhisuannon trillerin Pelkopeli ääni-

kirjaksi. Miten lukija valmistautuu studiotyöskentelyyn? 

Mitä kysyttävää lukijalla on kirjailijalta etukäteen? Miltä 

oma kirja kuulostaa kirjailijan korvissa ääneen tulkittuna? 

Pyryä ja Karia haastattelee äänikirjojen tuottaja Jarkko 

Ryynänen.

Jasu Rinneoja Sanna-Leena 
Knuuttila

Pyry Ojala

Silja Vuorikuru

Kari Hanhi-
suanto
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TORSTAI 22.7.      GALLERIA 

KLO 15.00 Juho Kuusen runoja

Juho Kuusen esikoisteos Piukkaan paikkaan 

lupa lyyä on herkän rosoinen, löyhästi elämän-

kerrallinen ja vähän erilainenkin kasvutarina. 

Teos on puhekielinen, hyödyntää nykykielen 

lisäksi itämerensuomalaista kansanperinnettä 

ja pyrkii kuvaamaan niitä arjen asioita, jotka ta-

vallisesti ovat vaarassa jäädä pimentoon. Alek-

si Liimataisen taidegrafi ikka täydentää teosta ja antaa siihen sekä syvyyttä et-

tä hiljaista huumoria.

KLO 15.30 Ville Vanhalan runoja 

Runomatkaaja Pikku-Politska tarkkailee ympä-

röivää maailmaa ja kokee sen ihmeet kaikilla 

aisteillaan, keskustelee pullonkerääjän kanssa 

ja rakastuu kenkäkaupan myyjään. Kaiken yllä 

leijuu elämän ihmeen kunnioitus ja ilo siitä, et-

tä on olemassa.

Ville Vanhala lukee runoja tulevasta runo teoksestaan Pikku-Politska pesee jal-

kansa suihku lähteessä.

KLO 16.00 Jere Pätärin runoja 

Ajatuksia ihmisestä. / Elämän loputtomien 

särmien tutkimista. / Neliulotteinen näkymä. /

Sanoja, siitä mistä ei voi puhua. / 

Yhteinen yksityisessä / ja yksityinen yhteisessä. /

Utopia arjessa. / Hyvän ja pahan tiedon puu. / 

Käärmeen kieli. / Alkuhäpeä. / 

Tapahtumahorisontissa /aika lakkaa olemasta.

Näistä on minun runoni tehty. Tervetuloa kuulemaan. Katso myös runovideo 

sivuilla kymi-libri.fi .
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GALLERIA      TORSTAI 22.7.

KLO 16.30 
alkaen

AP Kivisen runoklubi 

Oletko kirjoittanut pöytälaatikkoon runoja tai 

lyhyttä proosaa? Löytyykö puhelimesi muis-

tista omia laulujen sanoituksia tai rap-lyriikkaa?

Onko mielessäsi tarina, joka on odottanut sopi-

vaa hetkeä tulla kerrotuksi? 

Kymi Librin runoklubilla lava on vapaa ja mikki auki juuri sinua varten!

Ota oma tekstisi mukaan ja tule esittämään se kannustavassa ilmapiirissä 

Wanhan Rautakaupan gallerian lavalle. Tai tule kuuntelemaan muiden kirjoit-

tajien tuotoksia... saatat saada klubilta kimmokkeen omaan kirjoittamiseen!   

Tapahtuman juontaa monenlaisilla lavoilla esiintynyt runoilija AP Kivinen, 

jonka kolmas runoteos Tulen maasta jossa odotetaan uutta kevättä ilmestyi 

syksyllä 2020. 

Katso sivuilla kymi-libri.fi  video, jolla AP esittää runojaan 
suomeksi ja englanniksi.

Ratkaise messumysteeri!

Kirjakauppakissa Nappi on kutsunut messuille 

kansainvälisiä vieraita. Löydätkö heidät messu-

alueelta? Minkä nimisiä messuille saapuvat kissat 

ovat? Hae tehtäväpaperi kirjahallin infotiskiltä, 

ratkaise mysteeri QR-koodien avulla ja palauta 

täytetty paperi kirjahalliin. 

Voittajat julkistetaan sunnuntaina klo 13.30 
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TORSTAI 22.7.      KIRJAKAHVILA • MYLLYKOSKEN KIRJASTO

Muuta ohjelmaa torstaina

KLO 15–18  Kirjakahvila: 
Perinnekampaus messuille

Syksyllä ilmestyvässä Päähänpistoja-kirjassa esitellään pään-

pukemisen perinteitä, hiuskoristeita ja päähineitä. Tekijöiden edel-

linen kirja Pistos käsitteli kansan- ja kansallispukujen uusio käyttöä. 

Pieni messukampaamo Timppi esittelee perinteisiä kampaus-

malleja ja hiuskoruja, ja tekee sinulle maksutta kampauksen. Var-

mista kampausaikasi varaamalla se etukäteen info@kymi-libri.fi . 

Voit myös ottaa selfi en natsin tai muun perinnepäähineen kanssa.

KLO 16–18   Kahvila Matinpoika: 
”Karjalan shamaanin” runoja

Runoilija, ”Karjalan shamaani” Martin Staff an on julkaissut seit-

semän runokirjaa, joista ensimmäinen Rappunen kerrallaan 

ilmestyi vuonna 2001. Esikoisteoksen on kuvittanut taiteilija Ilkka 

O. Lehtinen (Ilja West). Kahdeksas runoteos ilmestyy kirjamessuil-

la. Kymenlaakson vuosien jälkeen Enossa syntynyt Staff an on aset-

tunut lähelle synnyinseutujaan Värtsilään.

Martin Staff an esittää runojaan Kahvila Matinpojassa, Päätie 13, Inkeroinen.

KLO 17.30–
19.30  

Myllykosken kirjasto: 
Lavalla Atik Ismail

Älli Bälli -näytelmä perustuu Atik Ismailin palkit-

tuun omaelämäkertaan Pelimies. Se sai helmikuussa 

2020 valtakunnallisessa monologikilpailussa raadilta 

Kunniamaininnan ”rohkeudesta ja heittäytymises-

tä”. Tervetuloa koskettavaan dokumentti teatteriin, 

joka ei jätä ketään kylmäksi!

”Onni saapuu odottamatta ja esitys ajallaan.”

Esityksen kesto 80 min. Maksuton. Paikkojen rajallisuuden takia ennakkoilmoit-

tautumista suositellaan, varaa paikkasi info@kymi-libri.fi .

Myllykosken kirjasto, Paperitehtaantie 10 (200 m messualueesta)
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TORSTAI 22.7.

Torstain jokiristeilyt  •  Maksullinen oheisohjelma

KLO 14–17 ARVO TUOMINEN: Takinkääntäjien Suomi

Suomen historia on takinkäännön historiaa. Aina ympäristön 

muuttuessa myös Suomi muuttuu. Erityisen tiuhaan takit kään-

tyivät, kun Suomi siirtyi Ruotsin yhteydestä Venäjän yhteyteen. 

Arvo Tuominen kertoo alan mestareista Yrjö Maunu Sprengt-

portenista sekä Gustaf Mauritz Armfeltista ja heidän suosijois-

taan Katariina Suuresta ja Aleksanteri I:stä. 

Bussikuljetus Wanhan Rautakaupan edestä klo 13.45 Myllykosken Vesistö-

keskukseen, Kymenrannantie 4. Paluukuljetus KymiSunin Jokituvilta Myllykoskelle. 

KLO 17–20 KARI PYRHÖNEN: 
Kaatuneiden piippujen Kymijoki

MTV:n toimittaja, lauluntekijä Kari Pyrhösellä on juuret vahvas-

ti Kymenlaaksossa. Runolevyllä Veljeksiltä paloi koti teemoissa 

on mukana elämä paperitehtaan varjossa. Dokumenttielokuva 

Myllykoski, viimeinen rulla kertoo Myllykosken tehtaan viimei-

sestä syksystä. Jokituvalla keskustellaan kotiseudun merkityk-

sestä ja muutoksesta.

Bussikuljetus klo 16.30 Wanhan Rautakaupan edestä KymiSunin Jokituville, 

Joenrannantie 180, Kouvolankylä. Paluukuljetus Vesistökeskuksesta Myllykoskelle. 

Hinta 40,-/henkilö sis. kuljetukset, risteilyn ja tarjoilun: KymiSunin nuotioleipä, 

nokipannukahvit, haudutettu tee ja lumpeenvalkoinen kakku. 

Varaukset liput@kymi-libri.fi  tai puh. 040 578 8049. 

Venepaikat 12 hlöä/risteily täytetään varausjärjestyksessä.

Hinta

40 €/hlö
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PERJANTAI 23.7.      KIRJAHALLI 

Perjantain ohjelma kirjahallissa

KLO 10.15   Elämää historiallisessa 
Haminassa 

Tähtilinnoituksen talot – Elämää historiallises-

sa Haminassa (Aarni) on kirja Haminan linnoi-

tusmuurien sisälle rakennetusta ympyräkau-

pungista. Teos esittelee ainutlaatuisen empi-

rekeskustan rakennuksia ja ihmiskohtaloita 

yli 300 sivun ja noin 400 valokuvan voimin. Tuottaja Haminan Wanhat talot ry, 

taitto Salla Bedard, ennen julkaisemattomat valokuvat Rurik Wasastjärna. Kir-

jan päätoimittajaa Matti Parpolaa haastattelee kustantaja Pasi Luhtaniemi.

KLO 11.00    Pete Nieminen: Henden-
vaarallinen elämä 

Pete Nieminen Riihimäeltä on mielikuvitus-

maailmassa elävä pikkupoika joka ei halua 

tulla aikuiseksi. Tai jos on pakko, niin ei ai-

nakaan beigeihin vaatteisiin pukeutuvak-

si, vilkkaita nuoria paheksuvaksi aikuiseksi. 

Haaveitaan toteuttanut, jännitystä ikuisesti etsivä Pete ”Hende” Nieminen on 

koulukodin vapaa-ajan ohjaaja ja graffi  titaiteilija. Hän on mm. kuvittanut maail-

man ensimmäisen graffi  titekniikoin toteutetun Aku Ankan kansikuvan. Uudes-

ta kirjasta Hendenvaarallinen elämä mukana tarinoimassa Harri V. Hietikko.

KLO 12.00    Kyösti Mäkinen: 
Yksi huone kylmillään

Yksi huone kylmillään on Jämsässä Kosken-

päällä lapsuutensa viettäneen ja nyt Nurmi-

järvellä asuvan Kyösti Mäkisen vakavankoomi-

nen esikois romaani. Suojatyökeskuksen työn-

johtajana toiminut Mäkinen on menestynyt useis-

sa kirjoituskilpailuissa, voittanut esim. Lassi Kämäri -aforismikilpailun kolmesti. 

”Romaania lukiessa hykerryttävät itku ja nauru, niin elämänmakuista tämä 

kirjallinen mosaiikki on.” (Sirkka Laine-Sirén). Mäkistä haastattelee Kalle Niini-

kangas.
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KLO 12.45    Tekoäly on täällä 

Osuuskumman scifi novelliantologias-

sa Ei aivan ihmisiä spekuloidaan teko-

älyjen uhkilla ja mahdollisuuksilla. 

Tieteiskirjallisuuden perinteiset kysy-

mykset koneen moraalista ja oikeuk-

sista sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen 

rajasta ovat 2020-luvulla ajankohtai-

sempia kuin koskaan. Keskustelemassa kirjan toimittajista Solina Riekkola ja 

antologian kirjoittajista Nadja Sokura ja Kari Välimäki.

KLO 13.30     Ulla-Mari Kivi: 
Avain sydämeesi

Kevyellä viihteellä on paikkansa, kirjastossa on 

pitkät lainausjonot romanttisille kotimaisille 

uutuuskirjoille. Kirjastotoimenjohtaja Ulla-Mari 

Kivi päätti kirjoittaa itse lisää luettavaa asiakkail-

leen. Näin syntyi ystävysten Hannan ja Hillan elä-

mästä kertova sarja. Haastattelijana sarjan ensimmäisen kirjan Rakkauslukko 

äänikirjaksi lukenut Ilona Pilli.

KLO 14.15     Fanihaastattelu: Saku Mäkelä 
tapaa kirjailija Jasu Rinneojan 

Saku Mäkelä luki vain Tex Willereitä ja Korkkareita, 

mutta kun hänelle suositeltiin Kylmäkorpi-dekkarei-

ta, hän jäi heti koukkuun eikä millään malttaisi odot-

taa seuraavan kirjan ilmestymistä. Parasta sarjassa 

on Sakun mielestä se, että syyllistä ei arvaa ja jokaises-

sa kirjassa aihe on erilainen. Nyt Saku saa mahdolli-

suuden kysyä kirjailija Jasu Rinneojalta ihan mitä 

tahansa!

Aamupäivän ohjelman livestream YouTubessa 
sivulla Kymi Libri -kirjamessut

KIRJAHALLI      PERJANTAI 23.7.

Solina 
Riekkola

Nadja Sokura Kari Välimäki

Saku Mäkelä Jasu Rinneoja
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KLO 15.00   Pakko ei ole kuin syödä!

Ärsyttääkö sinua oma insinöörisi, joka lukee vain 

Tekniikan maailmaa, C+ manuaalia ja sähkö-

tekniikan oppikirjaa? Lukitse hänet keittiöön 

Insinöörin keittokirjan kanssa. Tuloksena on jo-

tain syötävää noin 50 % todennäköisyydellä. Jos 

hän yrittää uudestaan, todennäköisyys onnistua 

pannukakkujen paistamisessa ja hernekeiton lämmittämisessä kasvaa 25 pro-

senttiyksikköä. Kini Laine haastattelee Jukka Sakkia, jos naurultaan kykenee. 

KLO 15.45     Nuortenkirjailijat 
Ilonan ja Lauran tentissä

”Voisitteko kirjoittaa kirjoja, jotka on nuorten mielestä hyviä?” Nuorten tiuk-

koihin kysymyksiin vastaamassa Maija Niinimäki (Viljami Vitikainen – Nolointa 

ikinä), Ilkka Mattila (Mysteerinmurtajat) ja Asta Ikonen (heppakirjat). Haastat-

telijoina 11-vuotias Ilona Virtala ja 12-vuotias Laura Tirkkonen.

PERJANTAI 23.7.      KIRJAHALLI PERJANTAI 23.7.      KIRJAHALLI 

Maija Niinimäki Ilona VirtalaIlkka Mattila Asta Ikonen Laura Tirkkonen

KLO 19.00    Elina Saksala ja Eija Ahvo 
– Elämän sain soimaan

Kun Eija Ahvo, maalaistyttö Juankoskelta, us-

kaltautui Helsinkiin pyrkimään Teatterikouluun, 

hän sai kurssikavereikseen muun muassa Kari 

Väänäsen ja Matti Pellonpään ja opettajakseen 

Toni Edelmannin. Soitinmenot takasi tv-kuului-

suuden, ja sen myötä Eija ja Susanna Haavisto pyydettiin Unicefi n hyvän tahdon 

lähettiläiksi. Elämäkerta Eija Ahvo – Elämän sain soimaan ilmestyy Kymi Libris-

sä. Kirjoittaja Elina Saksala haastattelee Eijaa laulujen lomassa.
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KLO 21.00   JTG, maailmanmusiikkia

Perjantai-illan kirjahallissa huipentaa Wanhan Rautakaupan housebändinä tu-

tuksi tullut JTG, joka esittää huikean kattauksen maailmanmusiikkia. Ainek-

set koostuvat soulista, afro-rockista, bluesista, folkista ja reggaesta. Kaikki kap-

paleet ovat omia sanoituksia ja sävellyksiä. Laulukielinä ovat suomi, englanti, 

ranska ja fulaninkieli.

Kokoonpano Sanna Pekonen – laulu, kitara, Olli Andersen – basso, Roope 

Gelhar – rummut, David Arthur Hagan – lyömäsoittimet, laulu, Kimmo Kupiai-

nen – kitara ja Jari Teilas – kosketinsoittimet, laulu.

KIRJAHALLI       PERJANTAI 23.7.KIRJAHALLI      PERJANTAI 23.7.

Perjantai-iltapäivän livestream YouTubessa 
sivulla Kymi Libri -kirjamessut

Jatkot Maija’s Pubissa? 

Varaa samalla aamiainen. 

Katso sijainti kartasta 

sivulta 6.
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KLO 12.30    Kustannus Aarnin uutuuskirjat

Pasi Luhtaniemi esittelee kuusankoskelaisen kustantamon 

uutuuksia, mm. Tähtilinnoituksen talot – Elämää historialli-

sessa Haminassa sekä Aarnin romaanikilpailun voittajat Silja 

Vuorikuru: Kultalintu, mustasulka ja Selma Kaasinen: Araukaria.  

KLO 15.00     Seikkailut Gonzon 
kaupungissa

Harri V. Hietikon Gonzon kaupungin taiteelli-

nen vallankumous on kertomus kahdesta lehti-

miehestä, jotka matkaavat jutuntekoon Gonzon 

kaupunkiin. Se on hämmentävä matkakertomus, 

veijariromaani, tarina yksilöstä koneiston rat-

taissa. ”Joka kerta Hietikkoa lukiessani yllätyn, miten hänen liioitteleva ja pai-

koin varsin musta äijähuumorinsa onnistuu vetoamaan minuun, keski-ikäiseen 

kukkahattulukijaan. Tälläkin kertaa se toimi kuin kuuluisa junan vessa.” 

(Kirsin kirjanurkka -blogi). Haastattelijana Jarmo Suonamo.

PERJANTAI 23.7.      KIRJAHALLI PERJANTAI 23.7.      ULKOLAVA 

Perjantain kirjaohjelma ulkolavalla

Tutustu kirjastoauto 
Tesaurukseen

Kouvolan uusi kirjasto-

auto, joka sai yleisö-

äänestyksessä nimen 

Tesaurus, pysäköi 

messualueen edustalle 

Myllykoskentielle 

pe–la 10–18. 

Kannattaa kurkistaa sisään!
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KLO 16.00     ”I Wanna Be Loved by You”

Helena Berg laulaa rakastettuja elokuva- ja musikaalisävelmiä. 

Säestäjä Arto Karnaattu.

KLO 17.00     Les Martinez

Vasta 14-vuotias laulajalahjakkuus Amalia Marti-

nez ja hänen isänsä, kitaristi Eduardo Martinez 

esittävät espanjaksi Etelä-Amerikan kansanmusiikin 

klassikoita, balladeja sekä argentiinalaista sambaa. 

KLO 18.00     Sanna & Rolf 

Sanna (laulu, autoharppu ja nokkahuilu) ja Rolf 

(akustinen kitara ja sitra) ovat Kouvolan Inkeroi-

sissa joen rannalla asuva duo.

Kaksikko esittää omaehtoisesti valittua akustis-

ta musiikkia Atlantin ylityksen merimieslauluista 

Appalakkien tradeihin ja puuvillapelloilta pöly-

tuulisten viljelmien kautta 60-luvun San Fransiscon 

Ballroomeihin. Sieltä matkataan vielä italo-progen kautta Pihasoittajiksi ja 

lopulta takaisin omalle kotipihalle. Pientä musiikkia suuresti.

KIRJAHALLI       PERJANTAI 23.7.ULKOLAVA      PERJANTAI 23.7.

Sisäpihan musiikillinen iltapäivä
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PERJANTAI 23.7.      KIRJAHALLI PERJANTAI 23.7.      GALLERIA 

KLO 9.30     Aamiaisella kirjailijoiden kanssa 

Tervetuloa perjantaiaamun leppoisaan juttutuokioon talossa 

perjantai aamuna paikalla olevien kirjailijoiden kanssa ja naut-

timaan samalla tukeva aamupala. Kirjakahvilassa myynnissä aamiaistarjotin, 

johon sisältyy kahvi/tee, tuoremehu, sämpylä, kananmuna/jogurtti, hinta 7,-. 

Voit varata oman tarjottimesi etukäteen. 

KLO 11.00      Maija Niinimäki: ”Noloin työpaja ikinä”

Millainen on maailman noloin kauppalappu? Millaisessa talossa 

olisi noloa asua? Mitä tekee noloin opettaja ikinä? Maijan vetä-

mässä työpajassa osallistujat ideoivat ja luovat noloja asioita kir-

joittamalla, piirtämällä, askartelemalla, kertomalla, esittämällä. 

Sopii erityisesti kouluikäisille. 

Katso myös Maijan videohaastattelu sivuilla kymi-libri.fi .

KLO 12.00      Maria Kuutti: 
”Kuvitteelliset eläimet” -työpaja

Millainen on paukkuhäntä? Entä taatelitinttiäinen? Pajassa kehi-

tellään mielikuvituseläimiä, jotka piirretään sitten yhdessä jatko-

piirustustehtävänä. Paja sopii hyvin niin alle kouluikäisille kuin 

alakoululaisillekin. 

Gallerian ohjelma perjantaina

Lasten työpajoihin voi ilmoittautua etukäteen info@kymi-libri.fi  tai 

tulla suoraan paikan päälle. Ennakkoon ilmoittautuneet mahtuvat 

varmasti mukaan.
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KLO 13.30      Murha Kymi Librissä

TIEDOTE: Kymi Librissä tapahtuu murha! 

Mitä tapahtuu ja kenelle, selviää tänään galleriassa.

Uteliaita ja ennakkoluulottomia rikostovereita kutsutaan puno-

maan uuden rikosnovellin juonta yhdessä Johanna Hasun ja 

Kari Hanhisuannon kanssa.

Johtolankoja jakaa ja selvittää Elo Lammi.

KLO 15.00      Kirsi Pehkonen ja Anneli Kanto: 
Ammattikirjailijoiden vinkit

Miten kirjoitetaan menestyskirja? Kiinnostaa-

ko kirjoittaminen, mutta et pääse alkuun? Mistä 

ideat löytyvät? Miten käsikirjoituksen saa valmiik-

si?

Yleisöllä on ainutlaatuinen tilaisuus esittää kysy-

myksiä, kun kirjailijat Kirsi Pehkonen ja Anneli Kanto keskustelevat kirjailijan 

työstä ja kirjoittamisesta. Messutarjouksena Kirsin teos Käsikirjoituksesta kirjaksi 

– Näin kirjailijat muokkaavat tekstiään ja Annelin teos Kirjoittamassa.

Elo Lammi

Kirsi Pehkonen Anneli Kanto

Keskikoskentie 3, Myllykoski • puh. (05) 325 5356 • avoinna ma–la 7–22, su 9–20
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KLO 16.00    Markus Aaltonen

Markus Aaltonen on Etelä-Pohjanmaan Alvar Aalto -seuran pu-

heenjohtaja. Hän on kirjoittanut Aallon elämäntyöstä kaksi kir-

jaa ja useita artikkeleita. Kansainvälisiin asioihin paneutunut tie-

tokirjailija on tutustunut Aallon suunnittelemiin kohteisiin useis-

sa maissa. Haastattelijana Olli Sarpo. 

KLO 16.30     Harri Taskinen 

Taskinen kiinnostui Alvar Aallosta, muotoilusta ja arkkitehtuuris-

ta vasta muutettuaan Jyväskylän Säynätsaloon. Yksi Aallon mer-

kittävimmistä teoksista, Säynätsalon kunnantalo, oli tuolloin sul-

jettuna vailla käyttöä. Siitä lähti ajatus etsiä toimiva malli siihen, 

kuinka rakennus voitaisiin avata taas yleisölle: sekä paikallisille 

asukkaille että turisteille.

Vuonna 2018 Taskinen kirjoitti yleistajuisen kirjan Alvar Aalto – muotoja ja tari-

noita, joka kuvaa Aallon elämäntyötä sekä esittelee mielenkiintoisia yksityiskoh-

tia arkkitehtuurista ja muotoilusta. Taskinen kertoo kirjastaan sekä siitä, kuinka 

Aallon perinnettä vaalitaan nykyään Säynätsalossa.

PERJANTAI 23.7.      KIRJAHALLI PERJANTAI 23.7.      GALLERIA 

Alvar Aalto -asiantuntijat kirjamessuilla

Suomalaisille Alvar Aallon rakennukset ovat arkipäivää. Siksi onkin hyvä aina 

välillä palauttaa mieliin, miksi näitä rakennuksia tullaan ihastelemaan toiselta 

puolelta maailmaa. Kiinnostus Aaltoa ja modernia arkkitehtuuria kohtaan 

on lisääntymässä: kotimaan matkailijatkin saattavat poiketa Aalto-kohteisiin 

ja useita kansainvälisiä hankkeita on vireillä. UNESCOn maailmanperintö- 

ja Euroopan kulttuurireitti -hankkeet lisäävät mielenkiintoa Aallon arkki-

tehtuuria kohtaan.

Kirjamessuilla tapaat kaksi Aalto-asiantuntijaa. Aallon suunnittelemiin 

kohteisiin voit tutustua Inkeroisissa (10 km Myllykoskelta). Alvar Aalto -viikkoa 

vietetään Kouvolassa 14.–22.8.2021.

www.kouvola.fi /alvaraalto
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KLO 18.00    Päiväkirjailta

Oletko säästänyt vanhat päiväkirjat? Teatteriohjaaja Piia Klei-

mola emännöi päiväkirjailtaa, jonne kuka tahansa on terve-

tullut lukemaan itse kirjoitettuja vanhoja päiväkirjoja tai mui-

ta teiniaikaisia kirjoituksia. Mukaan kannattaa ottaa teiniaikai-

nen valokuva ja teiniaikojen ykkösbiisi. Lukijat toivotaan pai-

kalle tuntia ennen tapahtuman alkua. Ilmoittaudu etukäteen 

piia.kleimola@toimintavoima.fi  tai info@kymi-libri.fi 

KLO 17.00    Tarinoivat kirjastonjohtajat 

Kirjamessuille saapuu kaksi kirjailijanakin ansioitunutta kirjastotoimen -

johtajaa kaukaa pohjoisesta, Pyhäjoelta ja Limingasta. Heikki Lahnaojan meri -

kaupungin uljaaseen menneisyyteen sijoittuva pienoisromaani Raahe 1852–

1856 yhdistää maagisen realismin historialliseen romaaniin. Janne Nevalan 

romaani Menton on tarina kenkätehtaan kirjanpitäjästä, joka häämatkallaan 

nukkuu yönsä Välimeren rannalla. 

Esitys koostuu kirjojen tarinoista, Lahnaojan runoista ja Nevalan musiikista. 

Kesto n. 45 minuuttia.

KIRJAHALLI       PERJANTAI 23.7.GALLERIA      PERJANTAI 23.7.

Ohjelmaa Myllykosken kirjastossa
Paperitehtaantie 10  (200 m messualueelta)

Janne Nevala (vas.) ja Heikki Lahnaoja
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Perjantain jokiristeilyt  •  Maksullinen oheisohjelma

KLO 14–17 TARJA JUSSILA: 
Elämää Kymijoen länsirannalla 1890–1918 

Kirjailija ja sukututkija Tarja Jussila on tutkinut elämää Anjalassa 

ja Ummeljoella yli sata vuotta sitten. Uudessa kirjassaan Paluu 

Junkkarille hän käsittelee myös kapinavuoden 1918 tapahtumia 

Kymijokivarressa. Veneretkellä keskustellaan Anjalan ja Rabbe-

lugnin kartanoiden historiasta ja suvuista.

Bussikuljetus Wanhan Rautakaupan edestä klo 13.45 Myllykosken Vesistö-

keskukseen, Kymenrannantie 4. Paluukuljetus KymiSunin Jokituvilta Myllykoskelle.  

KLO 17–20 ATIK ISMAIL: 
Futista meiltä ja maailmalta

Futislegenda ja kirjailija kertoo omat kiksit ja kikat, joiden avul-

la hän ponnisti aina ammattilaiskentille asti. Risteilyllä keskustel-

laan teemoista jotka ovat lähellä Atikin sydäntä: esimerkiksi Bra-

silia, Huuhkajat ja nuorten jalkapalloilijoiden tulevaisuus. Futis-

diggarin unelmaristeily! 

Bussikuljetus klo 16.30 Wanhan Rautakaupan edestä KymiSunin Jokituville, 

Joenrannantie 180, Kouvolankylä. Paluukuljetus Vesistökeskuksesta Mylly-

koskelle.  

Hinta

40 €/hlö

Hinta 40,-/henkilö sis. kuljetukset, risteilyn ja tarjoilun: KymiSunin nuotioleipä, 

nokipannukahvit, haudutettu tee ja lumpeenvalkoinen kakku. 

Varaukset liput@kymi-libri.fi  tai puh. 040 578 8049. 

Venepaikat 12 hlöä/risteily täytetään varausjärjestyksessä.

PERJANTAI 23.7.      KIRJAHALLI PERJANTAI 23.7.
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–15 % alennus normaali-
hintaisista kengistä ja laukuista 

käsiohjelmaa näyttämällä

KymiLibri-kirjamessujen 
aikana 22.–25.7.2021

Kenraalintie 8 
Myllykoski

Kirja-
messujen erikoisdrinkki CYMI LIBRE 

6 €
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Avoinna ma–pe 9–17, la 9–13
Paperitehtaantie 3, 46800 Myllykoski

Puh. 053 254 500
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LAUANTAI 24.7.      KIRJAHALLI

KLO 10.15  Mika Hentunen: 
Terveiset Bidenin Amerikasta 

Kirjahallissa aamun aloittavat Ylen kirjeenvaihtajan terveiset 

Washingtonista. Miltä Yhdysvaltain tulevaisuus näyttää Joe Bide-

nin suunnitelmien valossa? Kysy Amerikan politiikasta ja ajankohtai-

sista ilmiöistä. Mika esittelee myös uuden kirjansa Trumpin perintö.

KLO 11.00  Rata-antologian julkistus

Kirjoituskilpailuun saapui 275 tekstiä, joista raati, Toini Leh-

to, AP Kivinen ja Reuna-kustantamon edustajat, valitsivat 20 

julkaistavaksi antologiassa. Kilpailun parhaimmiston kukitus 

ja antologian julkistus. 

KLO 11.30  Rata-kirjoituskilpailun voittajat

Jännitys tiivistyy: 20 kirjoittajan joukosta julkistetaan kilpailun voittajat ja kunnia-

maininnan saajat. Voittajien tunnelmat heti tuoreeltaan myös Radio Kaakon 

suorassa lähetyksessä, joka kuuluu nettiradiossa 

radiokaakko.fi  kautta maan.

KLO 12.00  Rata-laulut

Maailman ensi-ilta! Muusikot Johanna Hasu ja 

Mika Byman valitsivat molemmat yhden kilpailu-

tekstin uuden kappaleensa sanoitukseksi. 

KLO 12.30  Rata-taulut

Teosten paljastus! Kuvataiteilijat Mari Heino, Merja Kilpeläinen, Merja 

Naroma, Anastassia Proussova, Sanna-Marja Suojanen ja Emma Toiskallio 

valitsivat tekstit, joiden pohjalta syntyi maalaus. 

Kirjahallin lauantaiohjelma

Johanna Hasu Mika Byman

Livestream YouTubessa sivulla Kymi Libri -kirjamessut 

Radio Kaakko – suoraa ohjelmaa kirjamessuilta klo 9–12
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KLO 13.00  Viinatrokareiden sukua 

”En välillä uskaltanut lukea kirjaa eteenpäin, kun 

pelkäsin että miehet eivät selviä pirtulasteineen 

kotiin asti.” (palaute Pajarit-kirjasta, Merja Ollikai-

nen). Omasta suvustaan rohkeasti kirjoittavaa 

Kari Valtoa haastattelee Sari Rajulin. Samalla 

saadaan esimakua seuraavasta kirjasta Keisari.

Katso myös videohaastattelu sivuilla kymi-libri.fi . 

KLO 13.45  Vaikka minne maailmassa 

Kotkalaiskirjailija Irja Sinivaara kirjoitti Harmo-

ny Sisters -laulutrion tyttöjen äidin Ester Valto-

sen tarinan elämäkertaromaaniksi. Ester jäi nuo-

rena leskeksi ja antautui tehtäväänsä laulava-

na ja soittavana sotilaana Pelastusarmeijassa. 

”Minulle on merkittävää, että olen adoptio lapsi. 

Elämääni on seurannut juurettomuuden eetos. Sitä kodittomuutta olen kirjoit-

tanut myös Esteriin”, kertoo Irja. Haastattelijana Kini Laine.

KLO 14.30  Murhan jännä dekkaristipaneeli

Tietääkö kirjailija syyllisen aloittaessaan rikostarinan kertomisen? Millaista on 

uppoutua pahuuden syövereihin? Voiko kirjan murhaajaksi valita tosielämän 

vihollisen? Neljä erilaista dekkaristia nousee lavalle ”kirjastotäti” Kini Laineen 

tentattaviksi: Tapani Bagge Hämeenlinnasta, Kari Hanhisuanto Kemistä, 

Johanna Hasu Kouvolasta ja Riku Talvitie Helsingistä. 

Tapani Bagge Riku TalvitieKari Hanhi-
suanto

Johanna Hasu
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KLO 16.00  Valtakunnan Virallisten Kylähullujen ohjelmaa

Valtakunnan Virallinen Kylähullu on suomalaisen kylätoiminnan luova, kauko-

katseinen tiennäyttäjä. Hän on henkilö, joka laittaa itsensä peliin ja saa aikaan 

konkreettista jälkeä. Valtakunnan Kylähullun arvonimi on elinikäinen, arvo -

nimi ei periydy. Tällä hetkellä titteliä pitää hallussaan Jukka Naukkarinen 

Kouvolan Ummeljoelta.

LAUANTAI 24.7.      KIRJAHALLI

Kirjailijoista kylähulluksi on valittu mm. 

Juha ”Norppa” Taskinen, joka saa-

puu paikalle esittelemään kirjaansa Jää 

hyvin, Saimaannorppa. Kirja oli Tieto-

Finlandia-ehdokkaana 2020. Myös ru-

noilija Harri ”Harmaasusi” Markoff  on 

Virallinen Kylähullu. Kirjamessuille tu-

lee myyntiin juhlajulkaisu, jossa kaikki 

kylähullut esittäytyvät.  

KLO 16.45  XVI Kylähullun julkistus

Valtaapitävä XV Kylähullu Jukka Naukkarinen kruunaa seuraajansa, jonka kah-

den vuoden toimikausi alkaa 24.7.2021 ja päättyy vuoden 2023 aikana.



39

KLO 17.30  Musavisa Kymi Libri Special

Suositun musavisakirjan Knopit kaakkoon tekijät 

laativat kysymykset, joissa yhdistyvät kirjallisuus 

ja musiikki, huumori ja hoksottimet. Kisan vetää 

tietovisailumies Jallu Kurittu. Ilmoita joukkueesi 

mukaan kirjahallin Infossa. Kirja- ja levypalkinnot. 

KLO 19.00  Yrittäjävaikuttaja 2021 -palkinnon jako 

Anjalankosken Yrittäjät palkitsee paikallisen yrit-

täjän, joka on toiminut aktiivisesti ja kannustanut 

muita läpi vaikean korona-ajan.  

KLO 19.30  Nastolan Bluespojat 

Blues rantautui Suomeen 1960-luvul-

la, ja lähes alusta lähtien Päijät-Häme 

oli sen ehdottomia keskuksia. Lahte-

laisten blueskonkarien Risto Pesosen 

ja Hara Järvisen kirja Nastolan blues-

pojat – suomibluesin historiaa ja sivuraiteita pohtii sivuillaan muun muassa tä-

tä. Samalla seudulla vaikutti myös joukko pilapiirtäjiä, joista Pertti Jarlan tun-

nistettava tyyli näkyy kirjan kansipiirroksessa muuatta kuuluisaa bluesalbumi-

kantta vapaasti mukaillen. Haastattelija Vesa Tompuri.

KLO 21.00  Entisten nuorten rockklubi

Viimeinen tunti tanssia! Matti Lappi & Reindeers soittaa vanhaa rockia ja 50–60-

lukujen nostalgista nuorisomusiikkia. Kokoonpanoon kuuluvat Matti Lappi 

(laulu), JP Kairaneva (koskettimet), Timo Uimonen (kitara), Ari Rousku (basso) 

ja Sauli Knutas (rummut). 

KIRJAHALLI       PERJANTAI 23.7.KIRJAHALLI      LAUANTAI 24.7.
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LAUANTAI 24.7.      ULKOLAVA

KLO 12.30   Ma elän! Suomalaisen laulumusiikin helmiä

Sopraano Hanna Hasu ja pianisti Johanna Hasu esittävät muun 

muassa Oskar Merikannon, Jean Sibeliuksen ja Toivo Kuulan 

rakkaimpia lauluja. Hanna Hasu opiskelee laulua Sibelius-

Akatemiassa opettajanaan Sirkka Parviainen. Hannaa on voinut 

kuulla aikaisemmin esimerkiksi Kuhmoinen Kuhtuu -tapah-

tumassa 2016, Kymi Libri -kirjamessuilla 2019 ja Iitin musiikki-

juhlien talvikonsertissa 2020. Hanna on mukana Timo Musta kallio 

-laulu kilpailussa Savonlinnassa tänä kesänä.

KLO 13.30   Runolaulu-duo 
Pyrhönen & Lehtonen

Kari Pyrhösen ja Asko Lehtosen duo on jul-

kaissut performanssi-levyn Veljeksiltä paloi 

koti, joka sisältää Asko Lehtosen modernei-

hin ja avantarde-henkisiin runoihin sävellet-

tyä musiikkia sekä Askon lausumia runoja. Duo tarkastelee musiikin ja runou-

den läpi yhteiskuntaa ja maailmaa jokseenkin vakavasti hymyillen.  

KLO 15.00  Kouvolan kylähullut 

Sakari Viinikainen tuntee Kouvolan historian kuin omat taskunsa. 

Kaupungin suosituin luennoitsija poimii lähimenneisyydestä tari-

noita, jotka virallisista historiankirjoista jäävät pois. Köyhyys tekee 

kekseliääksi ja rakkaus sokeaksi.

Lauantain ohjelma sisäpihalla alkaa laulellen

Hanna Hasu
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KLO 17.00   Psykologisen jännityksen mestarit

Kari Hanhisuannon Pelkopeli oli hyytävä, eikä uusi trilleri Pakotetut 

päästä lukijaa yhtään helpommalla. Hyytävien tarinoiden synnystä 

Karin kanssa juttelee Elo Lammi, joka työskentelee Pasilan kir-

jastossa ja kirjastoautossa ja on Suomen dekkariseuran halli-

tuksen jäsen.

KLO 18.30   Mitä sinulta puuttuu?

Oletko kirjatta, lukematta tai kahvitta? Vajanto on kielioppim-

me sijamuoto, puhekielessä niukasti tai ei lainkaan käytetty. 

Vajanto ilmaisee jonkin puuttumista. Olli Sarpon novellikokoel-

mat ovat kunnian osoituksia suomen kieliopille, ja uusimmas-

sa kokoelmassa Vajan toja Sarpo piirtelee vapaalla kädellä vä-

keviä kuvia ihmisten ja olentojen puutteenalaisesta elämästä. 

Haastattelijana Kini Laine. 

Kirjastoauto 

Tesaurus 

paikalla

perjantaina 

klo 10–18.

Kouvolan kaupungin infopisteessä tietoa
• kaupungin palveluista
• tapahtumista
• matkailupalveluista  

Tervetuloa keskustelemaan torstaina, perjantaina ja lauantaina klo 10–17.
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LAUANTAI 24.7.      GALLERIA

KLO 9.00    Aamujooga

Kirjailija-joogaopettaja Tiina Tainio vetää messu-

vieraille energisen kundaliinijoogan. Kundaliini-

joogassa pyritään rentouteen ja tiedostavan läsnä-

olon tilaan yhdistelemällä helppoja, fyysisiä har-

joitteita erilaisiin hengitysrytmeihin ja meditaa-

tioihin. Asennetaan heti aamusta energiat kohdil-

leen! Tutustu myös Tiinan kirjaan Hengästyttävä henkisen kasvun vuosi.

KLO 10.00   Aamiaisella kirjailijoiden kanssa

Tervetuloa lauantaiaamun leppoisaan juttutuokioon talossa pai-

kalla olevien kirjailijoiden kanssa ja nauttimaan samalla tukeva 

aamupala. Kirjakahvilassa myynnissä aamiaistarjotin, johon sisäl-

tyy kahvi/tee, tuoremehu, sämpylä, kananmuna/jogurtti, hinta 7,-. 

Voit varata oman tarjottimesi etukäteen.

Gallerian lauantai

Kirjamessut verkossa

Sivuilta kymi-libri.fi  löydät kirjailijoiden videohaastatteluja, 

messuohjelman ja esiintyjät. 

Sivusto on laadittu AVEK/CreMA-tuella. 

Kirjamessut kiittää!
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KLO 12.00   Novellityöpaja: Näin pääset alkuun 

Mistä tarinat alkavat ja miten napataan lukijan mielenkiinnos-

ta kiinni ja autetaan ottamaan ensimmäinen askel tarinapolulla? 

Novellityöpajassa keskitytään tarinan alkuun, opitaan omien aloi-

tusten kautta, mikä on itselle luontaista ja mikä toimii. Työpajan 

vetää Kari Välimäki.

KLO 13.00   Kolme näkökulmaa Venäjään

Kolmen naiskirjailijan tuotannossa naapurimaa 

näyttäytyy monesta kulmasta: Minna Mikkanen 

kirjoitti suomalaisnaisen ja venäläisen vangin 

kielletystä suhteesta. Anne Tarsalainen avioituu 

rautaesiripun takana asuneen Andrein kanssa. 

Tiina Tainio lähti Moskovaan opiskelemaan tai-

detta. Keskustelua luotsaa Kini Laine.

KLO 14.00   Kasvien ja eläinten suhteet

Huijausta, houkuttelua, huumaavia aineita, myrkytyksiä ja kuo-

lemaa – mutta myös palkitsevaa yhteistoimintaa. Luontotoimit-

taja ja tietokirjailija Seppo Vuokko kertoo syksyllä ilmestyvän 

kirjansa aiheesta: kasvien ja eläinten monimuotoisesta vuorovai-

kutuksesta. Kirjan kuvat ovat Jorma Peiposen, jonka erityisalaa 

ovat kasvit ja lähikuvaus. 

Minna Mikkanen Anne Tarsalainen

Seppo Vuokko (vas.) ja Jorma Peiponen
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LAUANTAI 24.7.      GALLERIA

KLO 15.00    Murreklubi

Miltä kuulostaa Nobel-voittajan Louise Glückin runo eri suomen murteilla? 

Missä teksteissä sinun murteesi on makoisimmillaan? Tule kuuntelemaan ja 

kertomaan omia suosikkejasi. Vetäjinä kirjoittajayhdistykset eri puolilta maata. 

KLO 16.00   Kotometsää etsimässä 
– tarinoita luontokirjojen takaa

Kuvaesityksessään Mika Honkalinna kertoilee luontokuvaajan 

työstä sekä tarinoita, kommelluksia ja ajatuksia kirjanteon taus-

talta. Kirjojen aiheet liikkuvat pääosin pohjoisissa havumetsissä 

Kymen laaksosta Lappiin. Pohjoisen talven ja lumisen maiseman 

estetiikan ohella myös muutamat eläinlajit, kuten huuhkaja ja 

korppi, ovat olleet tärkeitä aihepiirejä. Kuviin liittyvissä teksteissään Mika 

käsittelee usein ihmisen ja luonnon välisiä suhteita ja suhteettomuuksia. 

KLO 17.00  Arvi Liikkasen sotatie

Historiantutkija Jarkko Kemppi kertoo kirjahankkeesta, jossa 

hän selvittää Sippolan Liikkalassa vuonna 1912 syntyneen Ar-

vi Anton Liikkasen sotatietä. Liikkanen oli töissä Myllykoski Oy:n 

paperitehtaalla ja ehti olla mukana suojeluskuntien toiminnassa 

koko 1930-luvun. Talvisotaan hän osallistui Jalkaväkirykmentti 5:n 

riveissä ryhmänjohtajana ja jatkosotaan JR 25:n mukana aluksi 

ryhmänjohtajana ja myöhemmin joukkueenjohtajana. Hän haavoittui Mänty-

selässä käsivarteen lokakuussa 1941, ja sotatie päättyi siihen.
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KLO 18.00   Katariina Hakaniemen 
ja Jukka Behmin 
kirjeromaani

Kini Laine jututtaa Katariinaa ja Jukkaa 

kirje romaanista Piti vielä sanoa, jossa 

mies ja nainen yrittävät kirjoittaa toisil-

leen asioista, joista on mahdotonta pu-

hua – ainakaan oman puolison kanssa. Miksi on niin helppoa katsoa toisen ohi? 

Kuka suhteessa on jättäjä ja kuka jätetty, kuka pettäjä ja kuka petetty?

Karttenniementie 240, 46800 Myllykoski

Kahvila-ravintola – Myymälä – Majoitus – Ruokien kotiinkuljetus

Arkisin klo 5.30–24.00, la–su 8.00–24.00, puh. 040 755 5294

www.mylsanportti.fi  

Parturi-kampaamo & Ompelimo

puh. 041 318 0453

www.kampelimo.fi 

Rautakorventie 17 46800 Myllykoski www.anjalankoskenteatteri.fi

KULTTUURIA MYLLYKOSKELLA JO VUODESTA 1978
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LAUANTAI 24.7.      LAUANTAIN OHEISTAPAHTUMAT 

klo 10 Paikallisten kirjailijoiden kanssa aamukahvilla

Puolakassa vierailevat mm. Tarja Jussila, Leo Laurila, Maija Niinimäki ja Jere 

Pätäri isäntänään Jouni Sjöblom. Uutuuskirjoja myynnissä koko kirjamessujen 

ajan.  

klo 11 Wanhan ajan elämää lampaiden ja kanojen kanssa

Opastettu historiatuokio, kertojana Kymijokivarressa 200 vuotta sitten elänyt 

Petter Lax.

Puolakka Libri 

Puolakan talomuseon ja kahvilan oma 

kirjamessupäivä Kouvolankylässä, osoite 

Museonmutka 31 (opaste Valtatiellä 15)
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klo 12 Lounas, Puolakan lohisoppa 8 €

klo 13 Pihakonsertti

Kansanoopperakuoro ja Sielu lintu-

yhtye esittävät lauluja rockooppe-

rasta Petter Lax.

klo 14 Kahvilla Valtakunnan virallisten kylähullujen kanssa

Vielä kaksi tuntia hallitsevan 15. kylähullun Jukka Naukkarisen tervehdys ennen 

siirtymistä Kulttuuritalo Wanhalle rautakaupalle vallanvaihtojuhlallisuuksiin!

Vapaa pääsy! 

Ohjelma on maksuton. Kesäkahvilasta voit ostaa kahvia ja kirjoja.
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Lauantain jokiristeilyt  •  Maksullinen oheisohjelma

KLO 14–17 MIKA HENTUNEN: Supervaltapolitiikkaa 

Viimeisimmät kuulumiset suoraan Washingtonista! Ylen Yhdys-

valtain kirjeenvaihtaja vastaa kysymyksiin Jenkkilän politiikas-

ta ja taloudesta sekä esimerkiksi Bidenin ilmasto- ja biotalous-

hankkeista. Mika Hentunen kertoo työstään maailmanpolitiikan 

keskiössä uudessa kirjassaan Trumpin perintö – Supervallan koh-

talonkysymykset. 

Bussikuljetus Wanhan Rautakaupan edestä klo 13.45 Myllykosken Vesistö-

keskukseen, Kymenrannantie 4. Paluukuljetus KymiSunin Jokituvilta Myllykoskelle. 

KLO 17–20 KARI VALTO: Viinatrokarit Kymijoella

Laiton viina virtasi Virosta ja rannikon pirtulaivoilta Kymen laaksoon. 

Salakuljettaminen tarjosi mahdollisuuden nopeaan vaurastu-

misen, mutta johti myös viinakauppiaiden ja poliisiviranomais-

ten loputtomaan kamppailuun. Pajarit-kirjan tekijä kertoo pirtu-

kaupasta Elimäen seudulla ja viinaa salakuljettaneesta suvus-

taan.

Bussikuljetus klo 16.30 Wanhan Rautakaupan edestä KymiSunin Jokituville, Joen-

rannantie 180, Kouvolankylä. Paluukuljetus Vesistökeskuksesta Myllykoskelle.  

Hinta 40,-/henkilö sis. kuljetukset, risteilyn ja tarjoilun: KymiSunin nuotioleipä, 

nokipannukahvit, haudutettu tee ja lumpeenvalkoinen kakku. 

Varaukset liput@kymi-libri.fi  tai puh. 040 578 8049. 

Venepaikat 12 hlöä/risteily täytetään varausjärjestyksessä.

Hinta

40 €/hlö

LAUANTAI 24.7.
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SUNNUNTAI  25.7.      KIRJAHALLI

KLO 10.30    Rontti-kissan 
kummallinen kesä

Haminalainen taiteilijapariskunta 

Tuukka Sandström ja Varpu Ero-

nen kertoo uusimmasta lastenkirjas-

taan. Haastattelijana kirjailija Annuk-

ka Järvi.

KLO 11.15    Linnea-mummon satuja

Sanna Suojanen kertoo isoäitinsä Linnean tari-

noista, jotka löytyivät piironginlaatikosta isoäidin 

kuoltua. Tarinoista syntyi ihastuttava retrosatu-

kirja. Haastattelijana Sari Rajulin. 

Katso myös Sannan videohaastattelu sivuilla 

kymi-libri.fi .

KLO 12.00     Kirjanjulkistus: 
Lasten merikirja 

Tietokirjailija Ulla-Maija Sievisen ja kuvittaja 

Reija Lipposen tarinallisessa tietokirjassa lapset 

oppivat vanhalta kalastajalta kaloista ja meren 

elämästä. Kun tieto lisääntyy, lapset oppivat myös 

suojelemaan merta. Kalalajikuvat Sakke Yrjölä.

Sunnuntai kirjahallissa 

klo 10–14

Etsitkö töitä -työryhmässä mukana oleva 12-vuotias Nella Tukiainen 

esittelee messuilla vuonna 2021 ilmestynyttä esikoisteostaan 

”Unelmiesi luova maailma” sunnuntaina 25.7. klo 10–14.
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KLO 12.45     Suo, kuokka ja Hollywood

Ismo ja Angelika Leikolan kirja Suo, kuokka 

ja Hollywood on harvinainen kurkistus stand 

up-komiikan kulisseihin sekä ainutlaatuinen 

tarina kasvusta kovan paineen alla keskel-

lä Hollywoodin kuluttavaa viihdebisnestä. 

Pariskunta joutuu elämänsä myllerrykseen 

kulttuurishokin pyörteissä, kun tuttu ja turvallinen lintukodon arki vaihtuu Los 

Angelesin hektiseen arkeen. Ismo Leikolan haastattelijana Mika Hentunen.

KLO 13.30     Palkintojenjako: Messumysteerin voittajat 

Nuortenkirjailija Ilkka Mattila jakaa voittajille maistuvat palkinnot.

Livestream YouTubessa 
sivulla Kymi Libri -kirjamessut

ST1 MYLLYKOSKI

avoinna ma–pe 5.00–20.00, 
 la 7.30–20.00  •  su 8.00–20.00

Kotipizza, Scanburger, viihtyisä kahvila. Autonpesu!
Päivittäin tuoreet pullat ja sämpylät. 

Osoite Hämeentie 3. Tervetuloa!
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SUNNUNTAI  25.7.      ULKOLAVA

KLO 13.45     Tosi hukassa -messuvisa 

Jari Kurittu esittelee uutuuskirjansa Tosi hukassa? – 

Viikkovisa ja vetää tiukan 20 minuutin messuvisan, jos-

sa valitaan kolmesta vaihtoehdosta oikea vastaus. Perus-

ta joukkue ja tule hyvissä ajoin ulkolavalle noutamaan 

kysymyslomake. Voittajat julkistetaan messujen jälkeen ja 

kirjapalkinnot postitetaan kolmelle parhaalle joukkueel-

le.

Jalkapallo-ottelun pelaajaesittelyt 

Jari Kurittu esittelee kirjailijoiden joukkueen FC Empty Page. Jari pelasi itse 

MyPassa kaudet 1976–79 ja on nykyisin Reunan kirjailija. Virittäydy tunnelmaan 

ennen lähtöä KSOY-stadionille.   

Ulkolava sunnuntai

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto 

on tukenut vuoden 2019 ja 2021 kirjamessujen 

järjestämistä merkittävillä apurahoilla. Tuella on saatu 

rakennettua Kulttuuritalo Wanhalle Rautakaupalle 

puitteet ja palvelut, jotka mahdollistavat tapahtumien 

järjestämisen jatkossakin. Pidetään rakennemuutoksen 

kurimuksessa kamppailevat kylät hengissä kulttuurilla!  

Kymi Libri onnittelee oman seudun 90-vuotiasta paikallislehteä!



51

 GALLERIA      SUNNUNTAI  25.7.

KLO 9.30      Runoaamiainen kirjailijoiden kanssa

Ovatko kolme kirjamessupäivää kirvoittaneet säkeitä, jotka haluat jakaa kirjai-

lijavieraiden kanssa? Kokoonnutaan suvisunnuntaina jakamaan tunnelmia ja 

suunnitellaan tulevaa. 

KLO 12.00     Taiteile runollinen kirjanmerkki

Nonstop-työpaja lapsille. Vetäjänä kuvittaja Varpu Eronen.

KLO 13.30       Lasten satujooga

Ilona Pillin ohjaamassa lasten joogahetkessä hengitetään, 

rauhoitutaan ja kuulostellaan omaa kehoa. Tunti on suun-

niteltu 5-9-vuotiaille lapsille, mutta sopii myös vanhemmil-

le. Aikuisetkin voivat aivan hyvin osallistua – tunnin alussa 

heidät muutetaan taikasormella lapsiksi. Tule mukaan mieli-

kuvitusmatkalle!

Lasten joogahetkeen osallistumiseen tarvitset mukavat vaatteet. Joogahetken 

kesto on 45 min.

Gallerian sunnuntai

Muovittomat kartonki kupit 
ja -tuopit – läheltäsi
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KLO 15.00     Hyväntekeväisyysmatsi 
KIRJAILIJAT – MYPAN RUUTIUKOT 

Kirjailijoiden joukkueessa mukana kentällä ja huoltojoukoissa mm. Atik Ismail, 

Johanna Hasu, Juha Mäntylä, Mika Hentunen, Jari Kurittu, Ilkka Mattila, Merja 

Naroma, Jere Pätäri, Jasu Rinneoja, Jarkko Ryynänen, Olli Sarpo, Sanna Suojanen, 

Tero Tielinen, Göran Tornaeus ja Henna Virén.

MYPA Ruutiukot on perustettu 80-luvun alussa. Joukkue on saavuttanut ikä-

miesten Suomen mestaruuden 1986. Lisäksi heillä on 3 hopeaa ja 5 pronssia. 

Joukkue on myös pelannut legendaarista Real Madridia vastaan vuonna 2011. 

Ruutiukoille tärkeintä on kunnon ylläpitäminen. Pelaajat harjoittelevat sunnuntai-

aamuisin, ja joukkue pelaa kutsuturnauksia sekä yksittäisiä pelejä. Kymi Libris-

sä kentällä nähdään mm. Erik Wetzer, Risto Tapola, Jari Simola, Aleksi Kauppi-

la, Arto Viik, Visa Frimodig, Olli Väänänen, Aki Nurminen, Eeva Jokiranta, Erkki 

Leppänen ja Unto Lehtinen. 

Ottelun tuotot menevät Kasper Laineen muistorahastolle nuorten pelaajien 

tukemiseen. Juontaja ja tekniikan hoitaja Junski Hannikainen.
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0 8 . 8 . 2 0 2 1 K L O 1 7

E S I T Y K S E T

R O C K O O P P E R A

Perus t uu Joun i S j öb l om in j a J enn i J oen romaan i i n .
Oh j au s Eve l i i n a L ä t t i

Ku l t t uu r i t a l o Wanha Rau t a k auppa
M y l l y k o s k e n t i e 1 7 , 4 6 8 0 0 M y l l y k o s k i

A i k u i s e t 1 5 €
L a p s e t 7 - 1 5 - v . 8 €
A l l e 7 - v . i l m a i s e k s i
L i b r e t t o 3 €

L I P U T

L i p u t e n n a k k o o n
d i g i l i p p u . f i

R y h m ä v a r a u k s e t j a l i s ä t i e d o t : J o u n i S j ö b l o m
j o u n i . s j o b l o m @ p p . i n e t . f i 0 4 0 5 5 3 0 3 3 6

w w w . s i e l u l i n t u o f f i c i a l . f i w w w . k a n s a n o o p p e r a k u o r o . f i
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Kahvila Matinpoika
Päätie 13, Inkeroinen 

Anniskeluoikeudet, 
Veikkaus, bingo, karaoke, 

biljardi, darts ja elektrodarts

Kirjamessujen ohjelmaa 
torstaina 22.7. Ks. sivu 22. 

Kysy tarjous!  

Tilausajot 4-20 paikkaisilla autoilla.

Taksit, tilataksit, pikkubussit & 
pyörätuolikuljetukset

  010 501 5050    050 336 3000 
www.liikennekurittu.fi
info@liikennekurittu.fi

Myllykosken Autotarvike Oy
Hämeentie 1, Myllykoski
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Puh. +358 5353 0316
Kenraalintie 10 M ll koski

Talous- ja palkkahallinnon palvelut

Puh. +358 5353 0316
Kenraalintie 10, Myllykoski

Talous- ja palkkahallinnon palvelut

GRAVISION
www.gravision.fi 

KIRJAKAUPPA • KAHVILA • TAIDEGALLERIA

Myllykoskentie 17, Myllykoski (Kouvola)

puh. 040 578 8049

Verkkokauppa reunalla.fi  
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