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LEHDISTÖTIEDOTE 7.11.2016 
Julkaisuvapaa heti 

 
Kirjallisuuden talossa esittelyssä uutuuskirjoja ke 9.11. 
 
Oulun kirjailijaseura ry järjestää perinteikkään Uusien teosten illan, jossa esitellään syksyn aikana 
julkaistuja kirjailijaseuran jäsenten kirjoja. Tilaisuus pidetään Oulun kirjallisuuden talossa 
(Sepänkatu 9, Oulu) keskiviikkona 9.11. klo 18 alkaen. Uusien teosten iltaan on vapaa pääsy. 
Tilaisuudessa voi ostaa kirjailijoiden kirjoja käteisellä. Kirjailijaseura järjestää Uusien teosten iltoja 
kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 
 
Esiteltävät kirjat  
 
Lauri Ahtinen ja Anna Vuorinen: Itä-Borneo (S&S, 2016) 
Mistä vauvat tulevat? Itä-Borneosta tietenkin! Kirjassa päästään isojen ja pienten kysymysten 
äärelle: matkataan polkupyörällä päiväkodista kotiin ja selvitetään samalla, mistä vauvat tulevat. 
Välissä käydään myös Itä-Borneossa, jossa eräät syövät sateenkaarenkirjavia nallekarkkeja ja 
ajautuvat kääpiönorsujen piirittämäksi. Itä-Borneo nojaa tanakasti suomalaisen lastenkirjallisuuden 
hilpeään nonsensen perinteeseen, ja sopii lahjakirjaksi varsinkin perheisiin, joissa lapsiluku on 
kasvamassa. Mukana myös vauvan oma sivu, johon voi kirjata tietoja uudesta tulokkaasta. 
 
Terhi Friman: Hyvä työpäivä (Viisas elämä, 2016) 
Miten työssään voisi viihtyä paremmin? Kun työtä tekee innostuneesti, siitä saa itsekin enemmän. 
Hyvä työpäivä antaa toimivia keinoja tehdä työnteosta mielekkäämpää. Kirja osoittaa, kuinka 
lisätään työhyvinvointia ja työssä onnistumista, kuinka käsitellään ristiriitoja ja kielteisiä tunteita, 
kuinka voi löytää uusia tapoja suhtautua kiireeseen sekä kuinka voi opetella sulkemaan työpaikan 
oven oikeaan aikaan.  
 
Lauri Hirvonen: Nasta ja Turbo neliveto (Kustannus-Mäkelä, 2016) 
Lennokasta menoa ja roppakaupalla huumoria pikkukoululaisten makuun! Nasta ja hänen paras 
kaverinsa Toivo menevät korjauttamaan polkupyörää Nastan ukin luokse. Paljastuu, että ukilla on 
syntymäpäivät, mutta poikien järkytykseksi luvassa ei ole vieraita, saati kakkua tai lahjoja - vain 
pelkkää jäistä pullaa. Nasta ja Toivo ryhtyvät puuhaamaan ukille kunnon yllätystä. Apuun saadaan 
Toivon isosisko Elina, ja mukana touhuissa häärii myös Nastan lemmikki Takku, 
poliisikoirakoulusta haaveileva pieni koira. 
 
Pekka Jaatinen: Varjo 1917-1918 (Johnny Kniga, 2016) 
Varjo 1917-1918 kertoo vaietuista asioista. Oskari Varjo saapuu maailman meriltä vanhoille 
kotikonnuilleen Raaheen vuonna 1917. Hän pääsee rautateiden hommiin. Ajat ovat ankeat ja 
tunnelmat kiristyvät hiljalleen kohti vääjäämätöntä räjähdyspistettä, ensin itsenäisyysjulistukseen ja 
lopulta kansalaissotaan saakka. Tavallisten ihmisten kurjat kohtalot ovat romaanin keskiössä, kuten 
pieni rannikkokaupunki Raahekin. Tarina liittää ihmiset, kaupungin ja tapahtumat saumattomasti 
laajempiin yhteyksiin: Suomen suuriruhtinaskuntaan itsenäistymispyrkimyksineen, Venäjään 
vallankumouksineen ja Eurooppaan tuhoisine suursotineen.  
 
Ilpo Koskela: Uusi Sarjakuvatekijän oppikirja (Arktinen Banaani, 2016)  
Uusi Sarjakuvantekijän oppikirja on Ilpo Koskelan, kokeneen ja palkitun tekijän laatima katsaus 
sarjakuvien tekemisen kiehtovaan maailmaan. Tämä teos on suurelta osin uusi versio, perustuen 
vuonna 2010 julkaistuun saman tekijän sarjakuvaoppikirjaan. Uudessa sarjakuvantekijän 
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oppikirjassa perehdytään tehokkaasti perusasioihin aina ideoinnista ja käsikirjoittamisesta 
sarjakuvan suunnitteluun, luonnosteluun, piirtämiseen ja värittämiseen, tietotekniikkaa unohtamatta. 
Lisäksi kirjassa esitellään uusia, kehittyneitä työtapoja ja kerrotaan tekijänoikeuksista, 
kustantamisesta ja markkinoinnista. Opas sisältää harjoitustehtäviä. 

Anja Lampela: Hyväntekijä (Nordbooks, 2016) 
Apteekkarin leski päättää panna asiat kertaheitolla kuntoon, mutta sitten sattuma puuttuu peliin ja 
talvinen idylli uhkaa muuttua jäiseksi haudaksi. Hyväntekijä on trilleri syyllisyydestä ja 
sovituksesta. Sen tihenevä jännitys perustuu psykologisiin jännitteisiin, jotka hallitsevat ihmismieltä 
ja estävät näkemästä totuutta kunnes se on pakko kohdata. Yhtenä teemana ovat syömishäiriöt, 
mutta näkökulma on poikkeuksellinen. Asiaa lähestytään läheisten kannalta. Romaanissa sivutaan 
myös turkistarhausta ja sen oikeutusta elinkeinona. 
 
Ari Paulow: Liikettä lihaksiin - kuntosaliharjoitteluopas (Readme.fi, 2016) 
Runsain ja selkein kuvin varustetusta kirjasta löytyy kaikki se tieto, mitä kuntosaliharjoittelun 
aloittava tai siihen uutta potkua kaipaava tarvitsee. Teos sisältää tiukan paketin asiaa paino- ja 
vastusharjoittelusta, kuntoliikkujan ravinnosta, levosta, lihashuollosta ja vapaa-ajan vietosta. 
Paulow kirjoittaa kuntosaliharjoittelusta usean vuosikymmenen kokemuksella. Kirja on tarkoitettu 
kaikille omasta kunnostaan ja ulkonäöstään kiinnostuneille. Teoksen loppuun on kirjattu kaksi 
monipuolista kuntosaliharjoitteluohjelmaa. 
 
Ari Paulow: Sininen enkeli (Mistake Media, 2016) 
Liv Annelie Söder on varakas helsinkiläinen arvotaiteen kerääjä. Hän asuu Bertel-miehensä kanssa 
isossa kaupunkitalossa Eirassa. Eräänä päivänä Liv löydetään kotoaan niska murtuneena. Talon 
seinältä on kuoliniltana kadonnut hänen lahjaksi saamansa arvoton taidekopio. Kaikki kalliit 
alkuperäisteokset ovat tallella. Poliisin mielestä kyse on tapaturmasta. Mutta vainajan sureva leski 
on vakaasti eri mieltä. Leski palkkaa tapausta tutkimaan monissa tuimissa liemissä keitetyn 
yksityisetsivä Jesse Hackmanin. Pian käy ilmi, että tapaus on osa kovaa kansainvälistä peliä. Kirja 
on kymmenes Hackman-dekkari. 
 
Oulun kirjailijaseura ry on ammattikirjailijoiden yhdistys, jonka jäseniksi voivat hakea kaupallisen 
kustantajan kautta julkaisseet pohjoispohjalaiset kirjailijat. Yhdistyksen päätehtävinä on edistää 
Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan ammattikirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia sekä rakentaa 
seudulla toimivien kirjailijoiden yhteisöä. Yhdistys on perustettu 2010. Jäseniä on 55. 
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