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kuvakir ja  laht i -tatuoinnit
Kotiseuturakkautta voi ilmentää monin eri tavoin. Joku 
haluaa mukaan yhdistystoimintaan, toinen viirin hyl-
lyynsä tai kotipihansa lipputankoon, kolmas järjestää 
tapahtuman tai joku pukee kotipaikkansa t-paidan. 
Toki voi tehdä näitä kaikkia, ja lisäksi voi ottaa myös 
kotiseututatuoinnin. 

Useat ovatkin halunneet osoittaa kiintymystään 
omaan kotiseutuunsa aiheeseen liittyvällä tatuoinnil-
la. Sauli Hirvosen käynnistämän kotiseututatuointien 
keräyshankkeen tuloksia esiteltiin valokuvanäyttelys-
sä syksyllä 2017 Lahden historiallisessa museossa. 
Nyt tuo Lahti-aiheisten tatuointien näyttely saa jatkoa 
Kotiseututatuoinnit: Lahti -kirjan muodossa. Kirja si-
sältää 28 tatuointikuvaa kahdeltakymmeneltä henki-
löltä. Tatuoinnit on valokuvannut Mika Lintunen. 

Kirjasta on otettu kovakantinen ja pehmeäkantinen 
painos. Lisäksi kovakantinen promootiokäyttöön tar-
koitettu versio (ei myyntiin) on merkitty kannen valkoi-
sella raidalla.

Inspiroivia Lahti-hetkiä kotiseututatuointikirjan paris-
sa.

Tietoja kirjoittajasta

Kirjoittaja on julkaissut neljä kirjaa, joista ensimmäisen vuonna 
2017 nimeltään “Armas - Bloggarin käsikirja taviksille”. Se on fik-
tiivisistä blogeista koostettu yhteiskunnallinen satiiri. Kaksi seu-
raava oli “Kokoelma” (2017) ja “Kokoelma 2” (2018). Molemmat 
sisältävät pakinoita, runoja ja ajatelmia. ”Puujalat. Vitsit kaikessa 
yksinkertaisuudessaan” -kirjan hän julkaisi  loppuvuodesta 2018. 
Kustantaja on Pekka Productions, joka on Hirvosen oma yritys.

Hirvonen on parhaillaan työstämässä valokuvakirjoja, ns. Lahti-
trilogiaa, joista ensimmäinen osa on Kotiseututatuoinnit-kirja. 
Kaksi jälkimmäistä ovat ns. yleiskuvateoksia. Toinen keskittyy 
kaupunkikuviin ja toinen painottuu rautateihin. Kirjat julkaistaan 
vuosina 2019-20. Lisäksi tekeillä on Armaksen itsellinen jatko-
osa, joka ilmestynnee vuonna 2019. 

Hirvonen julkaisee ja kustantaa Lahen Lehti -nimistä lehteä/blo-
gia. Lehdestä ilmestyy myös paperinen versio aika ajoin. Kirjoit-
taja myös toimittaa ja taittaa Lahti-Seura ry:n jäsenlehteä Hollo-
lan Lahti. Lisäksi hän toimii aktiivisena eri yhdistyksissä sekä on 
mukana erilaisissa projekteissa. Näissä yhteyksissä Hirvonen on 
tuottanut tekstiä esimerkiksi tiedotteisiin, esitteisiin ja nettisivuil-
le. On Salpausselän Kirjailijat ry:n jäsen ja yhdistyksen varatoi-
minnantarkastaja.

© 2019 Sauli Hirvonen
Valokuvat: Mika Lintunen
Kansi ja taitto: Sauli Hirvonen
Kustantaja: Pekka Productions Tmi, Lahti, Suomi
Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Kovakantinen (sid.): ISBN 978-952-68797-3-4
Pehmeäkantinen (sid.): ISBN 978-952-68797-6-5

Myynti: pekkaproductions.com/kauppa

Julkaisu huhtikuussa 2019


