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Uuden puheenjohtajan terveiset 
 
Hyvää uutta vuotta 2021! 
Olen Joonas Konstig ja minulla on kunnia aloittaa Espoon Kirjailijoiden puheenjohtajana. Saanko esittäytyä? 
 
Olen syntynyt 1970-luvun lopulla Kivenlahteen, jossa Mainingin koulun yläasteella aloin kirjoittaa päiväkir-
jaa. Päiväkirjaan tuli sitten vuosien myötä runoja ja pieniä luonnehdintoja ihmisistä. Kirjallisuus oli ensirak-
kauteni, ja pidin yliopistosta välivuoden opiskellakseni sen luomista Orivedellä. Siellä päätin, että minusta 
tulee isona kirjailija. Sen jälkeen olen julkaissut 7 kirjaa, moni niistä romaaneja, joista kuuluisin on varmaan 
Vuosi herrasmiehenä ja viimeisin varmasti Vaaran vuodet (WSOY, 2020). Espoo on näissäkin esillä. 
 
Nykyään asun Espoon toisella laidalla Tapiolassa, tyytyväisenä siihen, että elän kulttuurikaupungissa. Sillä 
sitä Espoo on. Yksin täällä Tapiolassa kotinurkillani toimii kulttuurikeskus, joka emännöi mm. Tapiola Sinfo-
niettaa, tanssiopistoa, Espoo Cineä ja April Jazzia – kivenheiton päässä WeeGee-talon museoista ja Kaupun-
ginteatterista. Kirjallinen yhteistyö toimii espoolaisten kirjastojen kanssa jouhevasti - Tapiolan kirjastoon 
on EsKin perustajajäsen Tauno Yliruusi saanut oman kirjailijan nurkkauksensakin, jonka lanseerauksessa 
minulla oli aikoinaan kunnia olla puhumassa. Espoon Kirjailijat porskuttaa jo kuudennella vuosikymmenel-
lään sen jälkeen, kun se Tapion Tuopissa Valon päivänä 1969 perustettiin. Tarkoitus on nostaa EsKistä en-
tistä vireämpi kulttuurinen vaikuttaja, joka nostaa paikkakunnan kirjailijoita esille ja jämäköittää Espoon 
mainetta kirjallisena kaupunkina. 
 
Tätä kirjoittaessa on vielä mahdoton tietää, kuinka normaalia kulttuurielämäkin vuonna 20201 pääsee ole-
maan. Mutta teemme parhaamme, että vuodesta tulee kirjailijoillemme hyvä. Tervetuloa mukaan Espoon 
Kirjailijoiden toimintaan, ideoimaan ja osallistumaan! Tuokoon vuosi meille kaikille pakottavan tarpeen pu-
keutua muuhunkin kuin verkkareihin! 
 
Ystävällisesti, 
Joonas Konstig 

espoon.kirjailijat@gmail.com; joonas.konstig@gmail.com; puh. 050 538 0919. 
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Syyskokouksen päätöksiä 

Espoon Kirjailijat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuussa etäkokouksena. Syyskokouk-

sessa hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio, joka tarkentuu avustuspää-

töksien mukaisesti.  Yhdistyksen jäsenmaksu pysyy ennallaan.  

Hallituksen jäseniksi valittiin Timo Hilden, Sari Kuusela, Sinikka Paavilainen, Elina Pulli, Mari Pyy, Leena Sai-

nio, Raija-Liisa Viirret, Johanna Venho ja Irmeli Westermarck. Puheenjohtajaksi valittiin Joonas Konstig. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Irmeli Westermarck nimettiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi, 

Raija-Liisa Viirret sihteeriksi, Timo Hilden nettisivujen ja Facebook-sivuston ylläpitäjäksi ja Mari Pyy varapu-

heenjohtajaksi (jäsenasiat).  

Kevään tapahtumia 

Tapiolan kirjaston Iloa kirjoista -keskustelusarjaa voi seurata kirjaston Youtube-kanavalta https://www.you-

tube.com/c/Espoonkaupunginkirjasto/live 

Keskiviikkona 27.1. klo 18.00 – 19.30 Nina Honkanen: Pakopiste ja Pohjakosketus 

Keskiviikkona 17.2 klo 18.00 – 19.30 Laura Tressel: Hengitys 

Keskiviikkona 24.3. klo 18.00 – 19.30 Anna Maria Mäki: Äänenkantama 

Keskiviikkona 21.4. klo 18.00 – 19.30 Karo Hämäläinen: Kansalliskirjailija: romaani 

Keskiviikkona 12.5. klo 18.00 -19.30 Joonas Konstig: Viimeinen kaatunut 
 
Taidemuseo EMMA:n lukuhetket:  

Sunnuntaina 21.2.2021 Kirjailija Sinikka Paavilainen lukee EMMA:n taidehetkessä  
otteita teoksestaan Samaa Unta. 

Johanna Venhon lukuhetken tallenne on katsottavissa EMMA:n verkkosivuilta Lukuhetki kuvataiteen kes-
kellä: Johanna Venho – katso tallenne - EMMA (emmamuseum.fi) 

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla otetaan varaslähtö Dekkariviikkoon ja Lavarunous palaa stagelle heti, kun 
koronarajoitukset sen sallivat. 

Kevätkokous 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 15.4.2021 klo 18.00. 

Jäsentiedot  
Kotisivujen ja Facebook-sivujen ylläpidosta huolehtii Timo Hilden. Muistathan päivittää jäsentietosi kirjaili-

joiden kotisivuille. Kun julkaiset uuden teoksen lähetä asiasta tieto espoon.kirjailijat@gmail.com tai suo-
raan Timolle. 

Jäsenmaksut 
Vuonna 2020 yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €. Yhdistyksen toiminta on riippuvainen jäsenmaksuista. Muis-
tathan maksaa jäsenmaksun 1.3.2020 mennessä.  Yhdistyksen Nordea-pankin tili: FI38 1112 3000 3758 05; 
saaja: Espoon Kirjailijat ry ja viitenumero: 5157. 
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