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Riikka Ala-Harja  
(4. - 6. lk., uusi kirjailijavieras) 

Tulen mielelläni kertomaan 4.-6. luokkalaisille kirjailijantyöstä tai 
pitämään heille kirjoituspajaa. Olen julkaissut ”Kahden maan Ebba” -
lastenromaanin vuonna 2017 sekä jatko-osan "Kahden perheen 
Ebba" vuonna 2018. Ebba on 11-vuotias kahden maan ja kulttuurin 
välissä seilaava pääkaupunkilaistyttö. Ensimmäinen Ebba sai useita 
palkintoehdokkuuksia, mm. Finlandia Junior -ehdokkuuden. Olen 
opettanut ja esiintynyt paljon. Olen vetänyt myös alakoululaisille 
erilaisia tilaisuuksia, viimeksi keväällä Nöykkiönlaakson alakoulussa. 
Kuva: Ville Juurikkala 

Aleksi Delikouras (6. - 10. lk., 
uusi kirjailijavieras) 

Olen Aleksi Delikouras, mies Nörtti-kirjojen ja Yle Areenassa esitetyn 
Nörtti-sarjan takana. Oma urani lähti liikkeelle jo ylä-asteella Youtube-
videoita tehdessä. Elokuvat innostivat minut lukemaan. Harry Potter, 
Taru Sormusten Herrasta tekivät suuren vaikutuksen ja saivat 
ahmimaan fantasiakirjallisuutta. Minusta tärkeintä on tarina. Se on 
sama, tapahtuuko se elokuvien, kirjoittamisen vai Instagramin 
välityksellä, kunhan löytää oman äänensä. Nykyään kuka tahansa voi 
kirjoittaa, kuvata, leikata ja esittää vaikkapa Youtubessa elokuvansa. 
Haluan nuorten uskovan itseensä ja osoittaa, ettei taide ole mitään 
ihmeellistä, elokuvia voi tehdä ja tarinoita ammentaa omasta 
elämästä. Kuva: Jouni Harala 

Opettajat voivat varata Kulps-vierailuja oman kirjastonsa kautta. Kirjastojen yhteystiedot 
löytyvät osoitteessa http://bit.ly/kirjastopolku



 

 

 

Kaisa Happonen  
(3. - 6. lk., uusi kirjailijavieras) 

Tulen mielelläni alakouluun kertomaan työstäni kirjoittajana. 
Vierailu voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti. Vierailu 
voi käsitellä tarinankerrontaa, kirjantekemistä tai tv-
käsikirjoittamista.  
Kuva: Milka Alanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomi Kontio (3. - 10. lk) 

Kun synnyin, isäni työskenteli sirkustirehtöörinä. En seurannut 
isäni jalanjälkiä sirkusmaailmaan, mutta tirehtööri minustakin 
tuli: sanojen tirehtööri ja virkkeiden taikuri, joskus klovnikin. 

Lasten ja nuorten maailma on minulle hyvin tuttu. Itselläni on viisi 
lasta, joista nuorin on 4-vuotias. Kun esiinnyn kouluissa, lähestyn 
kirjallisuutta tarinoiden kautta. Ja tarinoita minulla riittää, 
sirkustirehtöörin pojalla. 

Voin myös opettaa runojen kirjoittamista, antaa pieniä tehtäviä, 
joiden avulla paljastuu välähdys sanojen taikuudesta. Kuva: Tomi 
Kontio 

 

 

 



Melli Maikkula (3. - 10. lk) 

Voin toteuttaa yhden tai kahden oppitunnin kokonaisuuksia, jotka 
räätälöin kullekin luokka-asteelle sopivaksi. Yhden oppitunnin aikana 
kerron elokuva- ja tv-käsikirjoittajan työstä ja näytän myös tuoreita 
videoklippejä käsikirjoittamistani tv-sarjosta ja elokuvista (Putous, Me 
Rosvolat, Katto, Pasila 2.5., Downshiftaajat ym.) Toisen oppitunnin aikana 
oppilaat saavat hauskan tehtävän ideoida oma tv-ohjelma pienryhmissä. 
Käyntini tarkoitus on havainnollistaa kuulijoille, että jokaisen tv-sarjan ja 
elokuvan takana on aina käsikirjoittaja. Lisäksi kannustan kaikkia 
uskomaan omiin ideoihinsa. Kuva: Titus Petäjäniemi 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veera Salmi (3. - 6. lk) 

Kuka olen? 

Olen Veera Salmi, helsinkiläinen kirjailija. Olen 
kirjoittanut muun muassa Puluboi ja Poni -kirjasarjaa. 
Olen myös lastentarhanopettaja, tarinanmetsästäjä, 
hirveä narraaja ja vakoilija. 

 

Mitä tarjoan? 

Kirjailijan työpäivä alakoululaisille 

Pulpettimatkalaisena pääset kurkistamaan lastenkirjailijan työpöydälle, saat kuulla tarinoita siitä, 
miten Puluboin ja Ponin seikkailut ovat syntyneet. Mielikuvitusmatkaillaan torihulinaan ja 
katsotaan miltä maailma näyttää pulun silmin ja miltä se näyttää kirjailijan silmin. 

 

 



 Silja Sillanpää (3. - 10.lk) 

Tarinankertoja poimii maasta kepin ja päättää, onko se taikasauva 
vai taikinakauha. Hän määrää mitä, miten ja miksi tarinassa 
tapahtuu. Kertoo tarinaa kuvaruudulla tai paperilla, kertojan mahti 
on pohtimisen arvoinen asia. Silja esittelee matkaa ajatuksesta 
valmiiksi tarinaksi ideakarttojen, eri vaiheissa olevien 
käsikirjoitusten sekä kirjojen ja tv-ohjelmanäytteen avulla. 10 vuotta 
Pikku Kakkosessa pyörinyt Katinkontti on tuttu ohjelma, jonka 
kautta käsikirjoittajan työtä on kätevä avata. Kuva: Teemu 
Kuusimurto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Saku Heinänen (4.lk - 10.lk) 

Työpajoissani keskityn ohjaamaan oppilaiden omien 
tarinoiden alkuun saamista ja kehittelyä sekä kuvallista 
kerrontaa. Voin puhua työstäni kirjailijana ja kuvittajana. Olen 
myös toiminut lehtorina ja professorina Taideteollisessa 
korkeakoulussa, jonka opiskelijat palkitsivat minut Vuoden 
opettajana. Aloitin siellä mm. uuden animaatio-ohjelman. 
Uskon olevani omimmillani Zaida-romaanieni lukijoiden 
ikäisten tai sitä varttuneempien lasten ja nuorten kanssa, 
toisin sanoen ala-asteen puolivälistä ylöspäin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nadja Sumanen (7.-10.lk) 

Kirjailijavierailulla kerron kahden kirjoittamani 
nuortenromaanin: Rambon (2015) sekä Terveisin Seepran (2017) 
synnystä, sekä siitä, miten kirjojen tekoprosessit ja niiden saama 
huomio ovat eronneet toisistaan. Vierailulla houkuttelen kuulijoita 
kiinnostumaan kirjallisuudesta, aktivoin osallistumista, rohkaisen 
ilmaisemaan mielipiteitä ja rakennan vuorovaikutuksellisuutta 
käyttämällä toiminnallisia keinoja. 

Kirjailija, toimintaterapeutti Nadja Sumanen, jonka nuortenromaani 
Rambo voitti vuonna 2015 Otavan nuortenromaanikilpailun sekä 

Junior Finlandia – palkinnon. Kuva: Arto Wiikari 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Pitkäkangas 
(7. - 10.lk) 

Olen vuonna 1990 syntynyt 
helsinkiläinen nuortenkirjailija. Parhaiten 
minut tunnetaan fantasiasarjastani Kuura 
(2016). Tavoitteenani on näyttää, että 
kotimaiset nuortenkirjat voivat olla yhtä 
jännittäviä kuin kansainväliset 
genresiskonsa.  

Vierailulla kerron tuotannostani, julkaisemisesta, kirjoittamisesta ja lukemisesta yläasteikäisille 
oppilaille. Haluan innostaa nuoria ajattelemaan, ettei kirjallisuuden tarvitse olla puuduttavaa, vaan 
kirjat voivat olla hauskaa ja koukuttavaa ajanvietettä. Kuva: Kaisu Sandberg 

 

 

 



 

 

Milla Paloniemi (7.-10.lk) 

Heippa, olen Milla Paloniemi, 34 v helsinkiläistaiteilija (synt. 
Jalasjärvellä). Olen tehnyt pääosin työkseni sarjakuvia ja kuvituksia v. 
2006 alkaen ja alani kirjo on varsin laaja. Julkaistuja teoksia on n. 20 
kpl mukaan lukien supersuositut Kiroileva siili -albumit. Lisäksi 
tunnetuimpiin teoksiini kuuluu palkittu sarjakuvablogini En Vaan 
Osaa!, jonka aloitin v. 2006 ja joka on edelleen yksi Suomen 
luetuimmista sarjakuvablogeista. Lisäksi olen mukana bändeissä ja 
teen mm. kierrätystaidetta. 

Vierailuillani vastaan mielelläni yleisön valmiiksi keksimiin 
kysymyksiin, jolloin voin helpommin rajata aihetta, josta kerron, 

mutta itsenäinenkin kertoilu onnistuu. Voin näyttää teoksiani nettisivuiltani tai/ja piirtää livenä, jos 
tekniikka sallii. Olen esiintyjänä rento, aito, avoin ja tykkään tavata uusia ihmisiä. :) Kuva: Tommi 
Tukiainen 

 




