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Kristiina Vuori
... JA MONIA MUITA
UPEITA ESIINTYJIÄ

28.7.–4.8. Urjalassa

1

2

KUVA: MINNA MÄKELÄ

Tervetuloa
Pentinkulmalle
Tänä vuonna muistamme Urjalassa
kirjailija Väinö Linnaa ja hänen
tuotantoaan Pentinkulman päivien
muodossa 42. kerran. Ajan hermolla
liikkuva Väinö Linnan seuran hallitus
osoittaa ihailtavaa rohkeutta valitsemalla
päivien teemaksi ”Lihan ilot”. Teema
aiheuttaa tuntemuksia varmasti jokaisessa
lukijassa, ja jättää tilaa jokaisen omalle
mielikuvitukselle. Tämä on tietysti ollut
valitsijoiden tarkoituskin.

Eduskuntavaalien alla käytiin julkista
keskustelua myös seksuaalirikosepäilyistä
erityisesti Oulussa. Lasten seksuaalinen
hyväksikäyttö ja laajemminkin
seksuaalirikollisuus on vastenmielinen
ilmiö koko Suomessa. Voidaanko
tähän ilmiöön puuttua ja millä tavoin?
Ovatko näistä rikoksista määrätyt
tuomiot riittäviä? Ja liittyykö tämä
ilmiö vain maahanmuuttajiin vai myös
kantaväestöön? Onko tätä ilmiötä
mahdotonta estää sosiaalisen median
aikakaudella?

Kevään 2019 eduskuntavaalien alla
keskusteltiin julkisuudessa paljon
ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyen
punaisen lihan syömisen vähentämisestä.
Eräässä seminaarissa Tampereella
nuorisopaneelin edustaja kertoi syövänsä
punaista lihaa, vaikka ”se onkin hänen
mielestään väärin”. Tällainen puhe
kuulostaa uskomattomalta täällä Urjalassa,
missä peurakanta on koko maan tiheintä.
Ja peurakantaa voidaan pienentää
käytännössä vain metsästyksellä ja
peuranlihan syönnillä.

Paljon muutakin liittyy päivien
teemaan. Itse arvelen, että urjalalainen
huippu-urheilija ja kilpakävelijä Aleksi
Ojala nauttii lihastensa kurittamisesta.
Elämässä on monenlaisia nautintoja, ja
jokainen meistä valitsee itselleen sopivan.
Tärkeää on, ettei nautintoa etsimällä
aiheuteta kipua ja surua muille ihmisille.
Tervetuloa ystävät ja kylänmiehet Urjalaan
kuulemaan ja keskustelemaan!
HANNU MAIJALA
kunnanjohtaja
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KUVA: ???

Lihasta ja leivästä
Onko lihallisten asioiden pohtiminen
pinnallista? Mitä merkitystä on toisen
lihavuudella tai laihuudella, silikoneilla,
lihasten pumppaamisella tai takapuolen
asettelemisella Instagram-kuvaan?
Väinö Linnan tuotannossa kehon
hyvinvointi oli suorassa yhteydessä
yhteiskunnalliseen asemaan ja kehitykseen.
Nälkä ja kova työ tuntuivat välittömästi
kropassa. Väsynyt torppari jatkoi taksvärkin jälkeen omalla pellollaan, oman
aurinkonsa alla. Sodat runtelivat mielen
ja ruumiin. Ruumis sodassa ei merkinnyt
samaa kuin ruumis kotikylässä. Irronneet
raajat olivat eri näky kuin silmänsä
sulkenut vanhus.
Entäpä ne lihan ilot? Kyllä niistä
Pentinkulmallakin puhuttiin, ei vähiten
Kivivuoren Otto, jolle kaksimieliset jutut
olivat sekä huumoria että tapa saada
naiset vaivaantumaan. Mitä ajatteli Aune
jakaessaan lihansa iloja? Hän ei ollut
tasavertainen kumppani, ei yhden illan
juttu yhteisestä sopimuksesta. Hänellä oli
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kylässä rooli, johon jäi kiinni. Elina toimi
toisin. Hän punastui ja paheksui, mutta
sai roolissaan miehen, joka kykeni kovaan
työhön ja halusi lapsia juuri hänen kanssaan. Kapeat sängyt ja pienet tilat antoivat
sen ajan perhe-elämälle oman leimansa.
Ruustinnakaan ei ollut vapaa lihan siteistä.
Hänelle velvollisuudet aviomiehen kanssa
olivat myös kiristyksen väline. Laurilan
Elmalle rakkaus oli kokonaisvaltaista. Hän
antautui, mutta ehkä tasa-arvoisempana
kuin moni muu pentinkulmalainen.
Kun Laurilan Alina näytti paljasta takapuoltaan häätäjilleen, otti liha roolin, kun
puhe ja sanat eivät enää auttaneet.
Tämän päivän puheet lihasta ja
kehollisuudesta tuntuvat totta tosiaan
pinnallisemmilta. Meillä on periaatteessa
mahdollisuus määrätä omasta kehostamme. Me too -kampanjan myötä naiset
ovat avoimesti kertoneet kokemastaan
seksuaalisesta häirinnästä. Silti meillä on
hämmentävän paljon erittäin epätasaarvoista, raakaa ja rikollistakin seksuaali-

suuden harjoittamista. Runsas kuvallinen
kerronta antaa niin sanottua oikeaa naisen
ja miehen mallia.

fyysisellä hyvinvoinnilla on yhteys. Onko
ihme, että yhtäkkiä tarjotaan mindfulnessia, joogaretriittejä ja kehopositiivisuutta?
Henkisyyden tavoittelemisestakin on
mahdollisuus tehdä suoritus.

Istumme työpäivät, illatkin, nenä kiinni
tietokoneessa ja älypuhelimissa. Käymme
kuntosalilla harjoittamassa kroppaamme,
joka harvoin pääsee kokemaan ruumiillista
työtä sen perinteisessä merkityksessä.
Teemme kuntoilusta suorituksen, jota
mitataan älylaitteilla. Syke, askelet,
rasvanpolttoprosentti, kaikki on mahdollista tilastoida. Laskemme kaloreita, joita
syömme paljon, koska on niin paljon
mitä syödä. Emme pysy tasapainossa,
sillä ruokapöydässä lusikan suuntaa ei
ohjaa todellinen tarve, vaan mielihalu,
tai toisaalta mielihalun pakonomainen
välttäminen.

Vieläkin on sanottavaa lihasta. Emme
ole siitä vapaita, sillä se määrittelee meitä
monella tapaa. Meidän on katsottava
omaa napaamme ja henkilökohtaisesti
päätettävä, missä minun rajani menee.
Mitä sallin, tahdon ja tavoittelen.
Tervetuloa Pentinkulmalle puhumaan
lihan iloista!
HEIDI RYTKY
Väinö Linnan seuran puheenjohtaja

Elämme yhtäkkiä aiempaa vanhemmiksi. Elämäntapasairaudet haastavat
terveyttämme, koska elintapamme ovat
muuttuneet hyvin lyhyessä ajassa. Ensin
roikumme pelikonsoleissa, sitten letkun
päässä makuuhaavoinemme. Henkisellä ja
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OHJELMA
31.7.

“Ruumis tulessa”
– Eroottisen runon iltamat
MIKAEL SAARI, SINIKKA VUOLA & TOMI KONTIO

1.8.

Seniorisoppaa
MERJA LARIVAARA

“Miten halun saa sanoittaa”
LAURA LINDSTEDT, JAAKKO HÄMEEN-ANTTILA
& MERJA LARIVAARA

2.8.

Runousaamiainen
TOMI PULKKINEN TRIO

Kirjailijat torilla
ARJA HOPSU-NEUVONEN, LEENA LEHTOLAINEN,
CHRISTIAN RÖNNBACKA, KRISTIINA VUORI

Suuri valheilta & mentalisti Pete
Poskiparran esitys
PETE POSKIPARTA, ANU OJARANTA

3.8.

E80 -esikoiskirjailijaseminaarin
paneelikeskustelu
Kirjan juhla
ANNA-LEENA HÄRKÖNEN, RIKU KORHONEN, KARO
HÄMÄLÄINEN, MARJA-LEENA KOUKI &
MIRA KIVILÄ

4.8.

Waltteri Torikan konsertti Urjalan
kirkossa
WALTTERI TORIKKA
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PERINTEISET TAPAHTUMAT
29.7.

Venlan pyöräretki

30.7.

Satupaja lapsille

4.8.

Draamakierros Väinö Linnan
jalanjäljissä

SEMINAARIT
1-4.8.

E80-esikoiskirjailijaseminaari

KURSSIT
1-2.8.

Tekstistä kirjaksi – työpaja
julkaisemiseen tähtääville kirjoittajille
Voimasana! Kirjoittajaleiri
13–17-vuotiaillejalanjäljissä

3-4.8.

Luovan kirjoittamisen paja Väinö
Linnan maisemissa

9-11.8. Lyijymyrkytys -kirjoittajaleiri

TIETOA
TAPAHTUMASTA
Liput ja ryhmäliput, sivu 24
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KUVA: WSOY, VEIKKO SOMERPURO

KUVA: JANI MAHKONEN

OHJELMA

“Ruumis tulessa”
– Eroottisen runon
iltamat
31.7.2019 | 1 8: 0 0 - 2 0: 0 0

Muusikko, laulaja Mikael Saari esittää
tunnelmallisessa kesäillassa kauneimpia
rakkauslauluja. Runoilijat Sinikka Vuola
ja Tomi Kontio lausuvat eroottisia,
rakkausaiheisia runojaan, jotka sopivat
kuin nakutettu Urjalan taikayöhön.
Mikael Saari on musikaaleista ja
televisiosta tuttu upea artisti. Runoilija
Sinikka Vuola on oman ylistetyn
tuotantonsa lisäksi toimittanut Olet
täyttänyt ruumiini tulella –eroottisen
runon antologian (WSOY). Tomi
Kontio on useaan otteeseen palkittu
kirjailija-runoilija. Tule iltaan, joka saa
sydämesi sykkimään kiivaammin.

KUVA: TEOS, STEFAN BREMER

Esityksen kesto on noin 2 tuntia.
20 euroa (+käsittelykulut)
Urjalan Säätiötalo, Urjalantie 9
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OHJELMA

KUVA: OULUN KAUPUNGINTEATTERI

Seniorisoppaa
1.8.2019 | 10:30-11:30

Musiikkia, tarinoita, jaettuja muistoja
ja maistuvaa soppaa 65- vuotiaille ja
kaikille sitä vanhemmille! Ohjelmassa
on esimerkiksi yleisön ikivihreiden
toivekappaleiden kuuntelua. Lounaan
emäntänä toimii Merja Larivaara.
Tarjottimella on sopan lisäksi
kirjavinkkejä.
Ohjelman kesto on noin tunnin.
10 euroa sisältäen keittolounaan
Urjalan Säätiötalo, Urjalantie 9
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OHJELMA

“Miten halun saa sanoittaa” –
ilta Laura Lindstedtin, Jaakko
Hämeen-Anttilan ja Merja
Larivaaran kanssa

KUVA: OTAVA, JORMA MARSTIO

KUVA: TEOS, JARKKO MIKKONEN

1.8.2019 | 18:00-20:00

Finlandia-palkittu kirjailija Laura Lindstedt
ja kirjailija-professori Jaakko Hämeen-Anttila
keskustelevat erotiikasta ja rakkaudesta
kirjoissa. He pohtivat, miten lihan iloista on
kirjoitettu aiemmin, miten niistä kirjoitetaan
nyt ja millaiseen ilmaisuun olemme matkalla.
Miltä tuntuu kirjoittaa eroottista tekstiä?
Entä lukea himosta muiden teoksissa? Missä
kulkevat sovinnaisuuden rajat?
Lindstedtin uutuusromaani Ystäväni
Natalia (Teos, 2019) tarkastelee halua ja sen
kaunokirjallista esittämistä poikkeuksellisen
suoraan. Illan aihetta käsittelee myös Jaakko
Hämeen-Anttilan Rakkauden Atlas (Otava,
2005), jonka hän on kirjoittanut yhdessä Virpi
Hämeen-Anttilan kanssa. Hämeen-Anttila on
kirjoittanut myös arabialaisen kirjallisuuden
eroottisista oppaista kertova teoksen Tuhannen
ja yhden yön erotiikka (Otava, 2011).
Illan huipentavat upea laulaja-näyttelijä Merja
Larivaara ja orkesteri konsertilla Nainen –
aina parhaassa iässä. Luvassa on lauluja ja
tarinoita rakkaudesta, pettymyksestä, ilosta,
murheesta, kateudesta ja intohimosta.
Haastattelijana toimii professori Sanna
Karhulehto. Illan kesto on noin 2 tuntia
väliaikoineen.
20 euroa (+käsittelykulut)
Urjalan yhtenäiskoulu, Urjalantie 37
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OHJELMA

2.8.2019 | 9:00-10:00

Runoilija Byron eli 1800-luvulla, mutta
hänen tuotantonsa ja äärimmäisen
epäsovinnainen, kokonaistaideteoksellinen
elämäntarinansa monine myytteineen on
innoittanut taiteilijoita tähän päivään asti,
Jim ja Van Morrisonista Leonard Coheniin
ja Bob Dylaniin. Byronilaisen sankarin
romanttinen ironia sopii lääkitsemään
fiktiota ihmeellisemmän todellisuutemme
luomaa maailmantuskaa. “Tunteeni ei
sammu milloinkaan, valan vannon kautta
taivaan, maan!”
Kokoonpano: Tomi Pulkkinen – laulu,
kitara, huuliharppu; Arto Nybom – viulu;
Joel Jaakkola – perkussiot.
Esityksen kesto on noin 45 minuuttia.
Vapaa pääsy, maksat vain aamiaisesta
Ravintola Onnellinen, Tampereentie 4
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KUVA: VESA-PETTERI ASIKAINEN

Antaudu suurten tunteiden vietäväksi!
Intensiivisessä esityksessä kuulemme
laulaja-lauluntekijä Tomi Pulkkisen uusia
suomennoksia ja sävellyksiä Lordi Byronin
intohimoisiin runoihin sekä kerrontaa
tämän maailman ensimmäisen rocktähden
aistillisesta elämästä. Säestyksestä vastaavat
pitkän linjan viulutaiteilija Arto Nybom ja
monipuolinen perkussionisti Joel Jaakkola.
Tyylilajina on romanttinen folk-soul, joka ei
jätä ketään kylmäksi.

KUVA: CATA PORTIN

Runousaamiainen

KUVA: TAMMI, VEIKKO SOMERPURO

KUVA: RAISA KYLLIKKI-RANTA

OHJELMA

Kirjailijat torilla
2.8.2019 | 10:00-12:00

Kirjailijat kertovat kirjoistaan ja juttelevat
lihan iloista kukin omasta näkökulmastaan
Urjalan torilla. Haastattelijoina toimii FT
Outi Oja ja kirjailija Terhi Rannela.
10:00-10:30 Marttaliiton Arja
Hopsu-Neuvonen kertoo Marttojen
upouuden Ruokakirjan (2019) parhaat
ja herkullisimmat vinkit. Martat ovat
järkevän taloudenpidon edelläkävijöitä ja
yrttienkäytön airuita lihan – kalan, kanan
ja kasvisten – iloja unohtamatta.
10:30-11:00 Leena Lehtolainen on
Suomen suosituimpia kirjailijoita. Hänet
tunnetaan erityisesti rikosromaaneistaan,
joiden päähenkilöinä ovat Maria Kallio ja
Hilja Ilveskero. Hän on kirjoittanut myös
avioliittoromaaneja ja tarinakokoelmia.
Valapatto (Tammi, elokuu 2019) on
rakastetun rikoskirjailijan uutuus.
Valapatto kertoo piinaavan tarinan
kunnollisesta ihmisestä, joka joutuu
keskelle hengenvaarallista kostoretkeä.
Suosittu rikoskirjailija kertoo meille,
mikä jännityksessä viehättää ja millaista
rikostarinoita on kirjoittaa.
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OHJELMA

11:30-12:00 Kristiina Vuori on
kirjoittanut vereviä, intohimoisia
romaaneja, joissa lihan ilot näyttäytyvät
historiallisessa valossa. Hänen uusin
teoksensa Viipurin valtiatar kertoo
Vuoren tyylille ominaisella tavalla vahvan
naisen tarinan, tällä kertaa Viipurin
linnan valtiattaren. Teoksen tapahtumat
sijoittuvat 1500-luvulle.
Elinan Surma kertoo tunnetun legendan
Laukon kartanosta. Laukon avainpiika
Kirsti odottaa lemmittynsä kosintaa,
mutta Klaus Kurki tuokin kartanoonsa
uuden nuorikon. Mitä Kirsti tekee
huomatessaan unelmiensa valuvan
sormien läpi?
Vapaa pääsy
Urjalan tori, Tampereentien ja Urjalantien
kulmassa
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KUVA: VTAMMI, PERTTI NISONEN

Mestarillisena dekkaristina hän kertoo
meille myös, miksi nautimme pelosta,
rikostarinoista ja jopa murhista? Millaista
niistä on kirjoittaa: kamalaa, vai kenties
nautinnollista?

KUVA: CRIMETIME

11:00-11:30 Christian Rönnbacka,
joka on tunnettu dekkaristina ja
hyvän juoman ystävänä, päätti lähteä
kiertämään kotimaisia viskiä valmistavia
pientislaamoja. Syntyi kirja nimeltä
Viskiretki. Matkallaan hän änkeää
mukaan viskin valmistusprosessiin, iskee
kätensä mäskiin ja tunkee nenänsä lasiin
tutustuessaan raaka-aineisiin, viskeihin ja
niiden valmistamiseen. Retkeläinen yrittää
selvittää, mitä kaikkea mahdollista viskin
matkaan pellolta kuluttajan lasiin päätyy.
Hän kutsuu lukijansa kuulemaan tarinat
tynnyreiden takaa.

KUVA: JUSSI VIERIMAA

KUVA: SUVI KUKKA KÄRKKÄINEN

OHJELMA

Suuri valheilta &
mentalisti Pete
Poskiparran esitys
2.8.2019 | KLO 18:00-20:00

Suuren valheillan aloittaa
mentalisti-taikuri Pete Poskiparran
ja tutkija Anu Ojarannan keskustelu
valheista ja lihan ilojen kääntöpuolesta
eli esimerkiksi siitä, mihin jatkuva
talouskasvun ihannointi tai tehotuotettu
karjatalous on meidät johdattanut.
Keskustelussa pohditaan, miksi monet
meistä toimivat vastoin ympäristön
parasta maailmassa, jossa tietoa on
saatavilla runsaasti. Manipuloidaanko
meitä uskomaan puolitotuuksiin – vai
huijaammeko ehkä itse itseämme? Onko
tietoa liikaa, tai onko se liian ristiriitaista?
Voiko median välittämään tietoon luottaa?
Entä omaan mielipiteeseensä? Mitä
tarkoittaa ”totuuden jälkeinen aika”?
Anu Ojaranta pohtii Valheen jäljillä
–teoksessaan muun muassa seuraavia
kysymyksiä: Tiedätkö mihin voi luottaa
ja mistä löytyy laadukasta tietoa? Mitä on
vihapuhe ja kuinka valemediat toimivat?
Miksi valemediaan uskotaan?
Illan kruunaa Pete Poskiparran
mentalismiesitys, jossa hän näyttää
silmiemme edessä, miten silmät ja mieli
käännetään. Tule nauttimaan huijatuksi
tulemisesta!
Illan kokonaiskesto on noin 2 tuntia.
20 euroa (+käsittelykulut)
Urjalan säätiötalo, Urjalantie 9
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OHJELMA

E80 -esikoiskirjailijaseminaarin
paneelikeskustelu
3.8.2019 | 11:30-13:00

Pentinkulman kirjallisuuspäivien aikana
kokoontuu Urjalaan tänä vuonna 12 uutta
esikoiskirjailijaa neljä päivää kestävään
E80-seminaariin. Kovatasoinen otos
painotuoretta kirjallisuutta tarjoaa kepeää ja
vakavaa, haikeaa ja hassuttelevaa, faktaa ja
fiktiota. Esikoiskirjailijat esiintyvät yleisölle
tässä E80-esikoiskirjailijapaneelissa, jossa he
lukevat otteita teoksistaan.
Kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja tulla
kuulemaan kirjallisuuden uusia, tuoreita
tekijöitä!

Vapaa pääsy
Urjalan yhtenäiskoulu, Urjalantie 37
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KUVA: WSOY, VEIKKO SOMERPURO

KUVA: OTAVA, JOUNI HARALA

OHJELMA

Kirjan juhla
3.8.2019 | 14:00-16:30

Kirjailijat pohtivat juhlapuheissaan Lihan
iloja ja niiden mahdollista kääntöpuolta.
Haastattelijan toimii kirjailija Terhi
Rannela.
Monille tuttu ja rakas Anna-Leena
Härkönen on kirjoittanut mainiosti
sekä ruoasta (Sopan syvin olemus), että
ihmislihan iloista (Ei kiitos). Myös teos
Kaikki oikein kuvaa omalla tavallaan
lihan iloja; niiden kääntöpuolta ja
tyhjyyttä, joka vaani jopa lottovoittajan
elämässä. Raha ja yltäkylläisyys, rikkaan
elämän riemut, eivät tuo onnea, jos
perusasiat eivät ole kunnossa. Härkönen
on harvinaisen hauska ja samaan aikaan
riipaiseva kirjoittaja.
Riku Korhonen on monipuolinen ja
kiinnostava kirjailija. Hän on yksi niistä
harvoista, jotka ovat kirjoittaneet räväkästi
lihan iloista useissa ylistystä ja palkintoja
saaneissa teoksissaan. Hänen kirjansa ovat
tiukasti kiinni nyky-yhteiskunnassa ja
niissä on käsitelty kiehtovalla tavalla muun
muassa rahamaailmaa ja rakkautta, eikä
erotiikkaakaan ole unohdettu.
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OHJELMA

Illan kokonaiskesto väliaikoineen on noin
2 tuntia 30 minuuttia.
25 euroa (+käsittelykulut)
Urjalan yhtenäiskoulu, Urjalantie 37
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KUVA: MEEBU

Kirjan juhlan huipentaa Marja-Leena
Koukin ja Mira Kivilän esitys ”Rosa
Liksomin naisia”. Luvassa on mustalla
huumorilla höystetty herkku, jossa
kielellinen leikittely saa nauruhermot
kutiamaan. Näyttelijät Mare Kouki ja
Mira Kivilä tekevät toistakymmentä
erilaista, hulvatonta hahmoa. Käsittelyssä
osansa saavat niin dieetit, suklaat,
napakymppimatkat kuin miehet. Räväkän
ja iloisen esityksen tekstit pohjautuvat
Rosa Liksomin novelleihin. Esityksen
kesto on noin tunnin.

KUVA: WSOY, HARRI HINKKA

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen
uusin teos Miksi juoksen? kuvaa hänen
maraton-harrastustaan sekä juoksun ja
itsekontrollin riemuja ja tuskia. Paavo
Nurmesta kertova romaani Yksin sai
runsaasti kiitosta ja vakuutti sekä lukijat
että kriitikot. Hämäläinen on kirjoittanut
myös finanssimaailmasta. Lihan ilo voi
syntyä myös äärimmäisestä kontrollista
ja itsensä ylittämisestä. Jos joku tämän
tietää, se on Hämäläinen: hän on
intohimoinen pitkänmatkanjuoksija. Hän
tietää myös itsekontrollin kääntöpuolista,
jotka voivat ilmetä jopa liiallisena itsensä
piiskaamisena.

KUVA: WSOY, VEIKKO SOMERPURO

OHJELMA

Waltteri Torikan
konsertti Urjalan
kirkossa
4.8.2019 | 18: 0 0 - 2 0: 0 0

Waltteri Torikan upea ääni huipentaa
viikon tunnelmalliseen ja lihan iloja
sopivasti sovittavaan kirkkokonserttiin.
Tule hengähtämään ja anna Torikan äänen
viedä.
27,5 euroa (+käsittelykulut)
Urjalan kirkko, Urjalantie 12
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P E R I N T E I S E T TA PA H T U M AT

PERINTEISET TAPAHTUMAT
Venlan pyöräretki

Satupaja

29.7.2019 | KLO 18.00

30.7.2019 | 12:00-15:00

Polkupyöräretki Täällä Pohjantähden
alla -trilogian maisemiin, matkan pituus
on noin 30 km. Lähtö Urjalan kirkon
pysäköintipaikalta (Urjalantie 12) kello
18.00. Retken kesto on noin neljä tuntia.

Hei, 7-12 -vuotias satujen ystävä! Tule
kirjoittamaan tai piirtämään oma satusi.
Voit myös kuvittaa tarinasi tai tehdä
satusarjakuvan, vain mielikuvitus on
rajana. Saat yhdistellä aivan omanlaisesi
sadun annetuista aineksista tai luoda
kokonaan uuden satumaailman paperille.

Järjestäjä: Honkolan Maa- ja
kotitalousseura. Tiedustelut: Kirsti
Niemistö, 040 719 5990.

Pajan vetäjinä toimivat Pentinkulman
päivien projektityöntekijät Elina
Sallinen ja Laura Jalonen. Toivomme
ennakkoilmoittautumiset pajaan saapuvilta
26.7. mennessä sähköpostiosoitteeseen
pentinkulmanpaivat@urjala.fi.

Vapaa pääsy
Urjalan kirkon pysäköintipaikka,
Urjalantie 12

Vapaa pääsy
Urjalan kirjasto, Tampereentie 4
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Draamakierros
Väinö Linnan
jalanjäljissä
4.8.2019 | 12:00-14:30

Tule kiertämään Väinö Linnan
jalanjäljissä! Väinö Linna syntyi Urjalassa
ja vietti täällä elämänsä ensimmäiset 18
vuotta. Urjalan kunta on yhteistyössä
Väinö Linnan seuran kanssa perustanut
Väinö Linnan reitin. Alkusysäyksen reitin
perustaminen sai, kun kirjailija itse päätti
johdattaa lukijansa Täällä Pohjantähden
alla -trilogian taustamaisemiin. Väinö
Linna onkin myöntänyt, että hänen
kasvuympäristönsä ja romaanitrilogian
maiseman ja maantieteen välillä on selviä
yhteyksiä. Myös teoksen henkilöiden kieli,
elämäntavat ja yhteiskunnallinen tausta
ovat paljolti samanlaisia kuin Urjalassa.
Retken järjestävät Urjalan seudun
matkailuoppaat. Koskelassa kahvitellaan
ja siellä on myös Urjalan näytelmäpiirin
lyhyt draamaesitys.
Kierros kestää 2,5 tuntia.
Ennakkoilmoittautumiset:
pentinkulmanpaivat@urjala.fi.
15 euroa, maksu lähtöpaikalla
lähtö Matkahuollolta, Tampereentie 4
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SEMINAARIT

SEMINAARIT
E80-esikoiskirjailijaseminaari
Vuoden 2019 E80-esikoiskirjailijaseminaariin on
valittu 12 osallistujaa. Urjalassa esikoiskirjailijat
kohtaavat toisensa ja joukon tutoreita, joiden
tehtävänä on jakaa tietoa ja näkemyksiä kirjailijan
elämästä ja kirjallisesta kentästä.
Osallistujat ovat:
Sami Aleksi Hakkarainen: Nescitus
(Osuuskumma)
Katja Kärki: Jumalan huone (Bazar)
Annariitta Linjama: Kädet, joiden kautta olen
kulkenut (Kaarinan kaupunki)
Ilkka Luukkonen: Kongolainen kampa (Otava)
Paula Nivukoski: Nopeasti piirretyt pilvet
(Otava)
Tuukka Pietarinen: Yksin ja toisin (WSOY)
Pontus Purokuru: Täysin automatisoitu
avaruushomoluksuskommunismi (Kosmos)
Sisko Savonlahti: Ehkä tänä kesänä kaikki
muuttuu (Gummerus)
Jouni Teittinen: Sydäntasku (Poesia)
Leo Torvalds: Olin tosiaan onnellinen (Teos)
Satu Vasantola: En palaa takaisin koskaan, luulen
(Tammi)
Aino Vähäpesola: Onnenkissa (Kosmos)
Tänä vuonna seminaaria vetävät FT Maria
Laakso, kirjailija, toimittaja Erkka Mykkänen ja
kirjailija, kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen.
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KURSSIT

KURSSIT
Tekstistä
kirjaksi – työpaja
julkaisemiseen
tähtääville
kirjoittajille

Luovan
kirjoittamisen
paja Väinö Linnan
maisemissa

1-2.8.2019 | TO 9:30-18:45, PE 9:0016:00

3.-4.8.2019 | LA 8:30-18:30,
SU 9:00-13:00/15:00.

Työpaja päämäärätietoisesti
kirjoittamiseen suhtautuville kirjoittajille.
Kurssille osallistujat saattavat suunnitella
oman kaunokirjallisen teoksen julkaisua
omakustanteena tai tavoitteena voi
olla käsikirjoituksen tarjoaminen
kaupalliselle kustantajalle. Kurssi
sopii myös kaunokirjallisia keinoja
käyttäville tietokirjoittajille. Sen ohessa
on mahdollista osallistua Pentinkulman
päivien tapahtumiin. Ohjaajina toimivat
kirjoittajaohjaaja Niina Hakalahti ja
kirjallisuudentutkija-kriitikko Sanna
Nyqvist sekä kustantajavieras (ilmoitetaan
myöhemmin).

Kurssi soveltuu kaikille kirjoittamisesta
ja kirjallisuudesta kiinnostuneille.
Tavoitteena on tarjoa välineitä omaan
kirjoittamiseen, inspiraatiota ja uusia
ajatuksia. Kurssi syventää kirjallisuuden
tuntemusta.

Ilmoittautuminen 15.07.2019 mennessä
Hämeen kesäyliopiston sivuilla.
100 euroa, sisältää koulutuksen materiaaleineen ja ohjelman mukaiset kahvit
koululla.
Urjalan yhtenäiskoulu, Urjalantie 37

Kurssilla osallistutaan Pentinkulman
päivien tapahtumiin ja ryhmän omiin
luovan kirjoittamisen tunteihin, jotka
sisältävät runsaasti käytäntöä: vinkkejä
ja harjoituksia. Ilmoittautuminen
15.07.2019. mennessä Hämeen
kesäyliopiston sivuilla.
Opettajana toimii kirjailija ja
kirjoittamisen opettaja Niina Hakalahti.
100 euroa, sisältää opetuksen,
kurssimateriaalin, ohjelman mukaiset
ruokailut lauantaina ja osallistumisen
kurssiohjelman Pentinkulman päivien
tilaisuuksiin.
Urjalan yhtenäiskoulu, Urjalantie 37

22

KURSSIT

Voimasana!
Kirjoittajaleiri
13–17-vuotiaille

Lyijymyrkytys
-kirjoittajaleiri

1.-2.8.2019 |TO 12:00 – PE 15:45

9.-11.8.2019

Kestosuosikiksi muodostunut
Voimasana!-kirjoittajaleirille ovat
tervetulleita kaikki 13–17-vuotiaat
kirjoittamisesta innostuneet nuoret. Leiri
alkaa torstaina keskipäivällä ja päättyy
perjantaina iltapäivällä. Kaksipäiväisellä
leirillä kirjoitetaan kaikkea mahdollista,
keksitään yhdessä juonia sekä vaelletaan
mielikuvitusmaailmoissa.

Nuorten kirjoittajaleirin veteraanien
tapaaminen. Ohjaajana kirjailija,
kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen.
Ilmoittautuminen viimeistään heinäkuun
lopussa (tarkka päivämäärä tarkentuu
myöhemmin).
Tarkentuu pian
Urjalankylän Koulumaa, Kantalantie 19

Leirillä kirjoittajat pääsevät tutustumaan
uusiin kavereihin, seikkailemaan
Urjalankylän kauniissa kesämaisemissa
sekä kirjoittamaan niin paljon kuin ikinä
haluavat.
Tiedustelut leiriohjaaja Minna Autiolta: p.
044-5555 996 tai minnala@gmail.com.
Ilmoittautuminen Valkeakoski-opiston
sivuilla
70 euroa, sisältää koulumajoituksen ja
kaikki ruokailut
Urjalankylän Koulumaa, Kantalantie 19,
31720 Urjalankylä
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T I E TOA

TIETOA TAPAHTUMASTA
Liput

Info

Käsikauppaliput:
Rotina (kahvila), Urjalantie 24

pentinkulmanpaivat.fi
pentinkulmanpaivat@urjala.fi
niina.repo@urjala.fi

lippu.fi
•
•
•
•

verkkokauppa (voit maksaa
pankki- ja luottokorteilla sekä
Finnair Plus -pisteillä)
puhelinpalvelu 0600 900 900
(1,98 euroa /min pvm)
R-kioskit
kaupunkikohtaiset täyden palvelun
lipunmyyntipisteet

Pentinkulman Päivät
pentinkulmanpaivat

Muita lisätietoja:
urjala.fi

Helpoiten löydät linkit lipunmyyntimme
Lippu.fi -sivuilla sivuiltamme
kunkin tapahtuman yhteydestä:
pentinkulmanpaivat.fi

Ryhmäliput
Tämän kesän uutuutena Pentinkulman
päivät tarjoaa ryhmille mahdollisuuden
hankkia edullisempia lippuja lähes kaikkiin
tapahtumiin. Edullisten hintojen lisäksi
ryhmän jäsenet pääsevät nauttimaan
parhaista mahdollisista näköaloista.
Erityisetuna varaamme ryhmällenne
haluamanne vapaat istumapaikat; olivatpa
suosikkipaikkanne sitten eturivissä,
keskellä tai aivan takarivissä, ryhmälipulla
pääsette itse valitsemaan!
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Kokoa työkavereista, ystävistä tai vaikka
sukulaisista ryhmä ja osta edulliset
ryhmälippumme haluamaasi ohjelmaan!
Huomaathan, että ryhmän koon tulee
olla 8-10 henkeä. 8-10 ryhmän liput
voi ostaa lippu.fistä tai Pentinkulman
päivien tiimiltä. Mikäli ryhmässänne on
yli 10 henkeä, voit ottaa suoraan yhteyttä
Pentinkulman päivien tiimiin:
puh. 050 3700383
pentinkulmanpaivat@urjala.fi

KUVA: SARI RAINIO

Tapahtumaa
toteuttamassa
NIINA REPO, TOIMINNANJOHTAJA

Kirjailija, FM Niina Repo on Pentinkulman
päivien toiminnanjohtaja toista vuotta. Hän on
kokenut Urjalan kävijä ja ihailee kuntaa ja Väinö
Linnan seuraa heidän pyyteettömästä ja sitkeästä
panostuksestaan ainutlaatuiseen ja vaikuttavaan
kirjallisuustapahtumaan. Niina Revolla on pitkä
ja monipuolinen kokemus erilaisten tapahtumien
tuottamisesta, kouluttamisesta sekä kirjoittamisesta. Hänen kuningaslajinsa on pitkä proosa ja
hän ajattelee kirjallisuuden ovena lukemattomiin
maailmoihin ja uusiin ajatuksiin.
LAURA JALONEN

Olen lopputyötä vaille valmis yleisen
kirjallisuustieteen opiskelija. Päätyötehtäviäni
ovat markkinointi, monenlainen organisointi,
E80-seminaarin järjestäminen, tiedottaminen ja
kahvinjuonti kokouksissa. Pidän viherkasveista,
metsistä, laitesukelluksesta ja kirjallisuudesta.
ELINA SALLINEN

Olen turkulainen maisterivaiheen opiskelija
yleisessä kirjallisuustieteessä. Työtehtäviini kuuluu
tiedottaminen, kaikenlaiset käytännön järjestelyt
sekä sopimusasiat. Pidän luovasta ajattelusta,
runoudesta ja keltaisesta väristä.
Tapahtuman visuaalinen ilme:
Marita Koivisto, maritakoivisto.myportfolio.com
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VÄINÖ LINNAN SEURA
Väinö Linnan seura on vuonna 1977
perustettu perinteikäs yhdistys, jonka
monipuolisessa toiminnassa yhdistyvät
jäsenten kiinnostus nimikkokirjailijan
elämään ja teoksiin sekä aktiivinen
kulttuuritoiminta.
Väinö Linnan seura järjestää
yhdessä Urjalan kunnan kanssa
vuosittain Pentinkulman päivät
-kirjallisuustapahtuman, joka tuo tuhansia
kirjallisuuden ystäviä yhteen nauttimaan
laajasta ohjelmasta. Lisäksi järjestetään
jäseniltoja ja -retkiä.
Seuran jäseneksi ovat tervetulleita sekä
yksityishenkilöt että yhteisöt.
Jäsenmaksut vuonna 2018:

Vuosijäsenyys 25 euroa
Opiskelijajäsenyys 5 euroa
Ainaisjäsenyys 250 euroa
Yhteisön vuosijäsenyys 250 euroa

Yhteistyökumppanimme WSOY lahjoittaa
vuosittain jokaiselle jäsenmaksunsa
maksaneelle kirjan. Kirja postitetaan
seuran jäsenrekisteriin ilmoitettuun
osoitteeseen.
Lisätiedot:
anniina.tapioharju@vainolinnanseura.fi
vainolinnanseura.fi
Väinö Linnan seura

Tervetuloa pankkiin, jolle
olet oikeasti tärkeä asiakas

Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen
osuuspankkiin. Olemme Sinua varten ja
huolehdimme pankki- ja vakuutusasioistasi
koko sydämellä.
Lämpimästi tervetuloa!

www.tapionautopesu.com

al

lu

ka

h
vi

ve

lounas

juhlat

pit

op

la

Onnellinen
r av i n t o l a

kok

k

se

ru

ou

ok

a

urjala
t

lä

hi

Tervetuloa

tyytyväisten asiakkaiden joukkoon!

Astu sisään ja tule viihtymään kanssamme. Meiltä saat
asiantuntevaa pankkipalvelua ja paikallistuntemusta.
Monipuoliset digitaaliset palvelukanavat ja ammattilaisen
taloutesi personal traineriksi. Hymyä ja huolenpitoa, ihmiseltä
ihmiselle. Vaihda Säästöpankkiin jo tänään!

Leena Leppänen
asiakaspalvelupäällikkö
p. 029 041 2353

Sirkka Saarinen
rahoitusneuvoja
p. 029 041 2341

www.saastopankki.fi/someronsp
Tampereentie 4, 31760 Urjala, puh. 029 041 2350
Palvelemme ma - pe klo 10 - 16.30.
Ajanvarauksella myös muina aikoina.
Säästöpankki.fi chat ma - pe 8 -22.
Säästöpankin asiakaspalvelu
029 041 2300 ma - pe 8 - 22.

Elamys ka
URJALAN APTEEKKI
Urjalantie 28
Ma - pe 9-18, la 9-14

ikille aisteille

Ikaal

a n ti e 1
05, 317
00 Ur
jala
0400505073

lähes

Satokautena

200 lajikkeen

VIHANNESMAA

3,5 hehtaarin

KYLMÄKOSKEN APTEEKKI
Yrittäjäntie 4
Ma - pe 9.30-17

METSÄPUUTARHA

ja 1 km:n puistopolku

Nautinnollisiin hetkiin

kesäkahvila LASIKIVI
ja aurinkoinen terassi

TAIMIMYYNTI

PUUT, PENSAAT, PERENNAT...

supersuosittu

KESÄTORI

27.7.

AUKIOLOAJAT JA
TAPAHTUMAT:

WWW.POLKINVUORI.COM

KOKENUT,
LUOTETTAVA
JA OSAAVA
AUTOKORJAAMO
ARKKITEHTISUUNNITTELU

MIKKO UOTILA OY
1950x650mm
1950x650mm
Huoltokuja 1
31760 URJALA

Musiikki- ja
ja äänentoistoala
äänentoistoala
Musiikkiwww.ysiauto.fi

MUSAW
KAUKOLÄMPÖÄ
LÄHELTÄ

Musiikki- ja
044-090 7174
7174
äänentoistoalan
044-090
palvelut
700x400mm
700x400mm

AIRANTEEN ENERGIA OY
LÄHDINTIE 1
31760 URJALA
0405656237

MUSAWOOD
MUSAWOOD
Musiikki- ja äänentoistoalan palvelut
Musiikki- ja äänentoistoalan palvelut

044-090 7174 www.musawood.com
044-090 7174 www.musawood.com

w
w

Ikkuna kirjailijan
ammattiin!
Tilaa Kirjailija kotiisi!
Vuosikerta 30 €
/ 4 numeroa
www.kirjailijaliitto.fi
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Herkuttele paikallisilla uutisilla viikoittain.
Tilaa oma lehti!

Urjalan Sanomat
Urjalantie 26, Urjala p. 040 181 3020, tilaukset@urjalansanomat.fi

Optikko- ja
silmälääkäripalvelut.
Silmälasit, aurinkolasit,
piilolinssit, hoitotuotteet.

GALLERIA MARKKU SALO

URJALAN
Urjalantie 15, Urjala

P. 03 546 0971, 040 760 1598

Seuraa meitä myös
Facebookissa!

MUISTO

Ajanvaraus:
ma-pe 9–17, la 10–13

www.markkusalo.com
Nuutajärven lasikylä

KAUKOLÄMPÖÄ
LÄHELTÄ

Hessi-Talli
ENSI KESÄN TAPAHTUMIA
5.8. Ratsastusjousiammunta
6.8. Junnuleiripaiva
7-8.9. Vikellyskisat
KYLÄSUONTIE 43
31720 URJALANKYLÄ
HEIDI.SINDA@HESSITALLI.FI
040 586 1937

AIRANTEEN ENERGIA OY
LÄHDINTIE 1
31760 URJALA
0405656237
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Urjala
on
somessa
FB & IG: Urjalan kunta
#urjala #urjala150
#urjalankunta #meidänurjala

Urjalan yhtenäiskoulu
ja Väinö Linnan lukio
Urjalan kunta
Tampereentie 6, 31760 Urjala
urjalan.kunta@urjala.fi, p. 03 5691 110

urjala.fi
kotipohjantahdenalla.fi
urjala150.fi

www.pentinkulmanpäivät.fi
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Liput: lippu,fi

