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Volter Kilpi Kustavissa-kirjallisuusviikon värikäs ohjelmisto juhlii taiteen 

voimaa 

Ensi kesänä 13.-17.7.2022 järjestettävän kirjallisuusviikon ohjelmisto pitää sisällään unohtumattomia 

esityksiä, mielenkiintoisia luentoja sekä yllättäviä avauksia. Vuoden 2022 tapahtuman taiteellinen 

johtaja on kirjailija, näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja Elina Kilkku. 

Vuoden 2022 Volter Kilpi Kustavissa-kirjallisuusviikon ohjelmisto on täynnä toinen toistaan upeampia 

teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä luentoja. Taide pelastaa maailman! -teemaisen tapahtuman 

ohjelmisto pitää sisällään viihdettä, suuria tunteita sekä tietoa ja kantaaottavaa sisältöä. 

-Ohjelmistossa politiikka ja paljetit yhdistyvät yleisöä viihdyttävällä tavalla, festivaalin taiteellinen johtaja 

Elina Kilkku kertoo tyytyväisenä. 

Keskiviikkona 13.7 klo 12 Tuulentuvalla pidettävien avajaisten esiintyjiksi on kutsuttu muun muassa 

rakastettu näyttelijä Seela Sella sekä kirjailija Emmi Itäranta. Avajaispäivän ohjelmistoon kuuluvat 

lisäksi Juha Hurmeen luento, Nälkäteatterin Kilpi-näytelmä Vissi Humaus ja hengen ylennys, Laura 

Kokon odotetun Volter Kilven elämäkerran julkaisutilaisuus sekä rasismin vastainen Sorry Books 

Finland -teatteriesitys. 

Torstaina Tuulentuvalla kuullaan muun muassa lukupiirien tuottamaa hyvinvointia käsittelevä 

tieteellinen luento. Illalla Vartsalan saaressa koetaan Hanna Meretojan keväällä julkaistavaan 

romaaniin perustuva tunnelmallinen Elotulet-nuotioluento, sekä taiteilija Markku Hoikkalan 

ainutlaatuinen tulirituaali. 

Suomen tietokirjailijoiden järjestämään luentopäivään sisältyy esimerkiksi säveltäjä Osmo Tapio 

Räihälän sekä tanssiteatteri ERIn johtajan, tanssija-koreografi Tiina Lindforsin luennot. Perjantaina 

ensi-iltansa saa myös kesän uusi Kilpi-näytelmä Onnen saarella. Luotsiasemalla esitettävä, Kilpi-viikon 

taiteellisen johtajan Elina Kilkun dramatisoima ja ohjaama näytelmä perustuu Volter Kilven vuonna 

1903 julkaistuun novelliin. 

Perjantain iltaohjelmistoon kuuluva Seela Sellan, Pia Freundin, Louna Hosian ja Taina-Maaria 

Rautasuon Näin unta kesästä kerran -esitys Kustavin kirkossa on runokonsertti, jossa kuullaan Eino 

Leinon kuolemattomia runoja sekä Heikki Sarmannon ja Olli Virtaperkon musiikkia. Ilta huipentuu 

ArtTeatrolla esitettävään, vain aikuisille suunnattuun Punch Up! Resistance & Glitter -klubiin, joka 

sisältää muun muassa stand-up-komiikkaa, dragia, ja burleskia. 

Lauantaina Tuulentuvalla kuullaan kirjailija, kuvataiteilija, teatteri- ja elokuvaohjaaja sekä tutkija Teemu 

Mäen, tanssitaiteilija Metsälintu Pahkinin sekä taiteilija Raisa Omaheimon luennot. Lauantain 

ohjelmistoon sisältyy myös Teatteri Jurkan Maria Jotunin novellikokoelmaan perustuva näytelmä Kun 

on tunteet.  Huippunäytelmien kimara jatkuu Nopean toiminnan naisten Kerrosvoileipä- Seuraa minua! 

-esityksellä. Illan päättää Teatteri Telakan näyttelijöistä koostuvan Yövieraat-ryhmän Kilven teksteihin 

perustuva punk-henkinen konsertti. 

Sunnuntain työpajat, Art Teatron sirkusesitykset sekä Tuija Rantalaisen musiikki kutsuvat yleisön 

nauttimaan kesäisestä saariston tunnelmasta Tuulentuvalle. Tapahtuman päättävät Marika Kivisen 

sekä Jenna Ristilän klassisen musiikin konsertti Kustavin kirkossa, sekä taiteilija Leena Kelan 

ohjaaman osallistavan työpajan värikäs mielenosoituskulkue Kustavin kaduilla. 
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