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* Katso verkkosivusto: www.ok-kirja.fi

* Tilaa kirjat sähköpostitse: olavi.koivukangas@live.fi

Siirtolaisuuteen erikoistunut kustantamo

 � Koivukangas Söderena suku 
       Evijärvellä (2021) – Olavi Koivukangas
Sukutarinan mukaan kaksi lappalaisia ve-
rottanutta pirkkalaista jäi asumaan kalaisan 
Inanlahden rannalle. Enakin poikien mu-
kaan kylä sai nimensä Ena perä, joka on Jär-
viseudun vanhimpia kyliä, ja siellä asuivat 
Söderenan ja Norrenan suvut.
   Sukukirja keskittyy Koivukankaan Isäntä-
linjaan. Olavi Koivukangas on suvun 15. tun-
nettu isäntä. Kirjan lopussa on luettelo isän-
näksi ja emännäksi v. 1901 tulleiden Matti ja 
Maria Koivukankaan jälkeläisistä. Kovakan-
tinen, 190 s. –25 € + pm.

 � Malaki haluaa olla jänis
Terapeuttinen lastenkirja (2022) 
 – Sari Koivukangas

Malaki käy koulua. Yleensä siellä on ki-
vaa, mutta joskus ahdistaakin. Tämä 
terapeuttinen kirja lapsille ja vanhem-
mille perustuu psykoanalytikko tri 
Norberto Keppen sisäistämistekniik-
kaan. Se, mikä meitä ärsyttää muissa, 
kertoo jotain meistä itsestämme. Paras tapa tuntea itsemme on kanssaihmis-
temme kautta. Kovakantinen, 32 s. –20 € + pm. Ks. myös sivulla 4 saman kirjaili-
jan ajankohtainen teos Malaki pelkää sotaa – Terapeuttinen lastenkirja, jonka tar-
koituksena on auttaa suomalaisia lapsia käsittelemään niin sodanpelkoa kuin 
sisarkateuttakin.
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 � Stalinin taivaan alle – Lapsena Yhdysval- 
       loista Neuvosto-Karjalaan (2021)

– Allan Sihvola

Allan Sihvola muistelee kirjassa tapahtuma rikkaan 
elämänsä vaiheita: lapsuutta Yhdysval loissa, nuo-
ruutta suomalaisessa Neuvosto-Karja lassa, raskai-
ta kokemuksia pakkotyöleirillä, elä mää Petroskoin 
suomalaisyhteisössä ja lopulta matkoja Suomeen. 
Punaisena lankana Allan Sihvolan elämässä oli 
alusta loppuun musiikki. Sihvolan trumpettia kuul-
tiin vuosikymmenten varrella useissa eri kokoonpa-
noissa, tanssiorkestereista soittokuntiin, tyylilajin 
vaihdellessa jazzista tanssimusiikkiin ja marsseihin. 
248 s. –25 € +pm

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

Kuntta on 34 eri puolilla maailmaa asuvan ulko-
suomalaisen kirjoittajan yhteinen antologia. Kirjoi-
tuksissa pohditaan ulkosuomalaisuutta, suomalai-
suutta, muukalaisuuden tunnetta ja sopeutumista. 
Kuntasta löytyy niin esseitä, novelleja, runoja, aja-
telmia, muistoja kuin kirjeitäkin. Kirjoittajat ovat 
asuneet Suomen lisäksi peräti 40 eri maassa. Sukel-
lukset eri kulttuureihin ovat avartaneet heidän nä-
kemystään niin muista kulttuureista kuin suomalai-
suudestakin. 220 s. –25 € +pm
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 � Unelmien maa – Lapsena Australiassa (2019)
– Sakari Kuhanen

Kirja kertoo vanhempiensa kanssa kahdesti Aust-
raliaan muuttaneen kirjoittajan muistoista unel-
miensa maassa. Vuonna 1995 hän teki sinne vie-
lä "nostalgiamatkan" täyttäessään 50 vuotta. 
Tekstissä korostuvat lapsen kokemukset, jot-
ka ovat jääneet siirtolaisuuskirjallisuudessa var-
sin vähälle huo miolle. Tekstiä täydentävät mo-
net valokuvat ja ajankohdan lehtileikkeet. 136 s. 
– 25 € + pm

 � Aforismi – Hiottu timantti (2018)
– Olavi Koivukangas

Kirja koostuu tekijän vuosikymmenien aikana ke-
räämistä aforismeista ja hyvistä sanonnoista, jois-
ta monet liittyvät hänen tutkimusalueeseensa siir-
tolaisuuteen tai yleiseen elämäntaitoon. Hän on 
myös soveltanut näitä viisauksia omaan elämään-
sä. Niistä päällimmäisenä on ajatus, että ihmisen 
pitää tehdä sitä, mitä hän haluaa, ja täydellä sydä-
mellä sekä elää ja toimia niin, ettei vanhana tarvit-
se katua mitään. 112 s. – 20 € + pm

 � Kupai nau – nähdään pian (2018) 
– Mai Tolonen

Romaani kertoo neljän Amerikkaan siirtolaisek-
si lähtevän suomalaisen valinnoista ja kohtaloista. 
Tapahtumat ajoittuvat 1900-luvun alkuun, ja kirja 
solmii yhteen faktaa ja fiktiota. Romaani valottaa 
Amerikkaan lähtijöiden rohkeutta ja motiiveja ta-
valla, joka auttaa lukijaa ymmärtämään myös ny-
kyajan siirtolaisuutta. 270 s. – 25 € + pm
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 � 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 itsenäisyy-
tensä 100-vuotisjuhlaa viettävän Suomen nuori-
solle tunnuslauseella "Lentäkää vastatuuleen, niin 
silloin siipenne vahvistuvat." 270 s. – 25 € + pm

 � Malaki pelkää sotaa – Terapeuttinen  
lastenkirja (2016) 

– Sari Koivukangas

Malaki-apina näkee televisiosta sotauutisia 
ja pelkää sotaa. Vanhemmat auttavat Ma-
lakia ymmärtämään, mitä pelon takana on, 
ja ohjaavat häntä rakentavaan toimintaan. 
Kirja perustuu psykoanalyytikko tri Norber-
to Keppen sisäistämistekniikkaan. Kirjan lopussa 
on psykoanalyytikko tri Claudia Pachecon haastat-
telu 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 mat-
kustajien tarinoita ja kertoo siirtolaisten matkasta 
kohti unelmiaan. Kirja kertoo ylihärmäläisen Panu-
lan perheen tarinan, kun äiti ja viisi poikaa hukkui-
vat isän ollessa jo Amerikassa. 165 s. – 25 € + pm 
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 � Siirtolaisena Australiassa (2013)
– Matti Penttilä

Penttilä kuvaa erinomaisesti sekä Australian suo-
malaisyhteisöä että australialaista monikulttuuris-
ta yhteiskuntaa ja omaa sopeutumistaan siihen. 
Upeita ovat myös Penttilän australialaisen maise-
man 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 suo-
malaiset jättivät toisen puolen sydämestään Suo-
meen. Pitkäaikaisen tutkimustyönsä pohjalta Olavi 
Koivukangas kertoo heidän tarinansa toisen maa-
ilmansodan päättymiseen asti. Kirja perustuu tosi-
asioihin, mm. jääkäriluutnantin ja punavangin ker-
tomuksiin. 288 s. – 25 € + pm

 � Hyvästi ny Ylistaron köyhät! –  
       Siirtolaishuumoria 2 (2014)

– Toim. Olavi Koivukangas,      
    piirrokset Mika Rantanen

Vitsit ja hauskat jutut kertovat suomalaisten so-
peutumisesta uusiin oloihin vierailla mailla. Vitsit 
on jaoteltu kohdealueittain Yhdysvallat, Ruotsi jne. 
Laihialaiset ovat saaneet oman lukunsa, sillä he ha-
lusivat uida Australiaan tai kävellä merenpohjaa 
Yhdysvaltoihin. 56 s. – 15 € + pm


