OK-KIRJAT
Siirtolaisuuteen erikoistunut kustantamo
* Katso verkkosivusto: www.ok-kirja.fi
* Tilaa kirjat sähköpostitse: olavi.koivukangas@live.fi

 Kuntta - Ulkosuomalaisten antologia (2020)
– Anu Heiskanen (toim.)

Kuntta on 34 eri puolilla maailmaa asuvan ulkosuomalaisen kirjoittajan yhteinen antologia. Kirjoituksissa pohditaan ulkosuomalaisuutta, suomalaisuutta, muukalaisuuden tunnetta ja sopeutumista.
Kuntasta löytyy niin esseitä, novelleja, runoja, ajatelmia, muistoja kuin kirjeitäkin. Kirjoittajat ovat
asuneet Suomen lisäksi peräti neljässäkymmenessä eri maassa. Sukellukset eri kulttuureihin ovat
avartaneet heidän näkemystään niin muista kulttuureista kuin suomalaisuudestakin. 220 s.
–25 € +pm

 Unelmien maa – Lapsena Australiassa (2019)
– Sakari Kuhanen

Kirja kertoo kiinnostavasti vanhempiensa kanssa kahdesti Australiaan muuttaneen kirjoittajan
muistoista unelmiensa maassa. Vuonna 1995 hän
teki sinne vielä "nostalgiamatkan" täyttäessään
50 vuotta. Tekstissä korostuvat lapsen kokemukset, jotka ovat jääneet siirtolaisuuskirjallisuudessa
varsin vähälle huomiolle. Tekstiä täydentävät monet valokuvat ja ajankohdan lehtileikkeet. 136 s.
– 25 € + pm
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 Aforismi – Hiottu timantti (2018)
– Olavi Koivukangas

Kirja koostuu tekijän vuosikymmenien aikana keräämistä aforismeista ja hyvistä sanonnoista, joista monet liittyvät hänen tutkimusalueeseensa siirtolaisuuteen tai yleiseen elämäntaitoon. Hän on
myös soveltanut näitä viisauksia omaan elämäänsä. Niistä päällimmäisenä on ajatus, että ihmisen
pitää tehdä sitä, mitä hän haluaa, ja täydellä sydämellä sekä elää ja toimia niin, ettei vanhana tarvitse katua mitään. 112 s. – 20 € + pm

 Kupai nau – nähdään pian (2018)
– Mai Tolonen

Romaani kertoo neljän Amerikkaan siirtolaiseksi lähtevän suomalaisen valinnoista ja kohtaloista.
Tapahtumat ajoittuvat 1900-luvun alkuun, ja kirja
solmii yhteen faktaa ja fiktiota. Romaani valottaa
Amerikkaan lähtijöiden rohkeutta ja motiiveja tavalla, joka auttaa lukijaa ymmärtämään myös nykyajan siirtolaisuutta. 270 s. – 25 € + pm

 Juurilta siiville – Lastuja ladun varrelta
(2017)
– Olavi Koivukangas

Ellet tiedä mistä olet kotoisin ja kuka olet, et tiedä
minne menet. Ihminen tarvitsee sekä juuret että
siivet. Juurilta siiville -kirja on omistettu itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlaa viettävän Suomen nuorisolle tunnuslauseella "Lentäkää vastatuuleen, niin
silloin siipenne vahvistuvat." 270 s. – 25 € + pm
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 Malaki pelkää sotaa – Terapeuttinen
lastenkirja (2016)
– Sari Koivukangas

Malaki-apina näkee televisiosta sotauutisia
ja pelkää sotaa. Vanhemmat auttavat Malakia ymmärtämään, mitä pelon takana on, ja
ohjaavat häntä rakentavaan toimintaan. Kirja
perustuu psykoanalyytikko tri Norberto Keppen sisäistämistekniikkaan. Kirjan lopussa on psykoanalyytikko tri Claudia Pachecon haastattelu sodan eri tasoista. 32 s. – 20 € + pm

 Titanicin kolmas luokka (2015)
– Olavi Koivukangas

Titanic-laivassa oli mukana 63 suomalaista, joista
43 hukkui laivan mukana. Lähes kaikki suomalaiset
olivat siirtolaisia, jotka matkustivat kolmannessa
luokassa. Teos tuo koskettavasti esille näiden matkustajien tarinoita ja kertoo siirtolaisten matkasta
kohti unelmiaan. Kirja kertoo ylihärmäläisen Panulan perheen tarinan, kun äiti ja viisi poikaa hukkuivat isän ollessa jo Amerikassa. 165 s. – 25 € + pm

 Hyvästi ny Ylistaron köyhät! –
Siirtolaishuumoria 2 (2014)
– Toim. Olavi Koivukangas,
piirrokset Mika Rantanen

Vitsit ja hauskat jutut kertovat suomalaisten sopeutumisesta uusiin oloihin vierailla mailla. Vitsit
on jaoteltu kohdealueittain Yhdysvallat, Ruotsi jne.
Laihialaiset ovat saaneet oman lukunsa, sillä he halusivat uida Australiaan tai kävellä merenpohjaa
Yhdysvaltoihin. 56 s. – 15 € + pm
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 Siirtolaisena Australiassa (2013)
– Matti Penttilä

Penttilä kuvaa erinomaisesti sekä Australian suomalaisyhteisöä että australialaista monikulttuurista yhteiskuntaa ja omaa sopeutumistaan siihen.
Upeita ovat myös Penttilän australialaisen maiseman kuvaukset pitkillä automatkoilla mantereen
eri osissa. Kirja antaa hyvän kuvan suomalaisten
elämästä Australiassa. 306 s. – 25 € + pm

 Halkaistu sydän (2012)
– Olavi Koivukangas

Siirtolainen oli aina väärällä puolella Atlanttia, on
vanha sanonta. Myös Australiaan menneet suomalaiset jättivät toisen puolen sydämestään Suomeen. Pitkäaikaisen tutkimustyönsä pohjalta Olavi
Koivukangas kertoo heidän tarinansa toisen maailmansodan päättymiseen asti. Kirja perustuu tosiasioihin, mm. jääkäriluutnantin ja punavangin kertomuksiin. 288 s. – 25 € + pm

* Katso verkkosivusto: www.ok-kirja.fi
* Tilaa kirjat sähköpostitse: olavi.koivukangas@live.fi
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