p ek ka p r o d u c ti o ns - k ata logi.
K irjat
Sauli Hirvonen:
Tunnelmia lahdesta - valokuvia kolmelta vuosikymmeneltä (PP-KI-09) - Valokuvakirja Lahdesta Julkaisu: Syyskuu 2020 / Sivumäärä 156 / Koko 210x210 mm / Pehmeäkantinen: ISBN 978-952-68797-8-9
Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Esittely: Tunnelmia Lahdesta on valokuvateos, joka sisältää valokuvia Lahdesta kolmelta vuosikymmeneltä.
Kirja on näkemys kaupungista, sen rakennuksista ja rakennelmista kaupunkiympäristön luontoa unohtamatta. Kirja sisältää 172 valokuvaa ja kirjan sisältö on jaettu neljään teemaan. Kirja esittelee kaupungin
pieniä ja suuria muutoksia yli kahdenkymmenen vuoden ajalta. Kirja tarjonnee tuttuja näkymiä niin nykyisille kuin entisillekin lahtelaisille, ja toivottavasti kirja antaa myös uusia näkökulmia tarkastella kaupunkia.
Sauli Hirvonen:
Kokoelma 4 (PP-KI-08) - Sisältää Sauli Hirvosen pakinoita, tarinoita, ajatelmia ja puujalkavitsejä.
Julkaisu: Elokuu 2020 / Sivumäärä 60 / Koko A5 / ISBN 978-952-68797-9-6
Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Esittely: Kokoelma 4 jatkaa Sauli Hirvosen kokoelmien sarjaa. Neljännenkin kokoelmakirjan runkona
toimii lyhyet tarinat ja pakinanomaiset kirjoitukset. Tarinoissa on häivähdys komediaa draamallisessa
kokonaisuudessa. Ajatelmat ovat kuuluneet kokoelmien vakioaiheisiin. Uutena teemana ovat puujalkavitsit, jotka tuovat keveyttä ja hauskuutta. Kokoelman vitsit toimivat jatko-osana Hirvosen vuonna 2018
julkaisemalle puujalkavitsikirjalle. Kokoelma 4 tarjoaa helpon lukukokemuksen, jonka pariin voi palata
myöhemminkin.

Sauli Hirvonen:
Kokoelma 3 (PP-KI-07) - Sisältää Sauli Hirvosen pakinoita, tarinoita, ajatelmia ja runoja.
Julkaisu: Syyskuu 2019 / Sivumäärä 64 / Koko A5 / ISBN 978-952-68797-7-2
Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Esittely: Kokolma 3 jatkaa Sauli Hirvosen kokoelmien sarjaa. Kirja on nimensä mukaisesti koostettu
erityyppisistä kirjoituksista. Kuten aiemmatkin kirjat, Kokoelma 3 on hyvällä tavalla sekalainen kokonaisuus, draaman mausteista huolimatta tasapainoisen kepeä. Aiempiin verrattuna kolmas osa lienee
aavistuksen ironisempi ja yhteiskunnalliset aiheet ovat enemmistössä. Kirja heijastelee aikansa ilmiöitä,
joita kirjoittaja tulkitsee omalla tavallaan.

Sauli Hirvonen & Mika Lintunen:
kotiseututatuoinnit: Lahti (PP-KI-05/06) - Valokuvakirja Lahti-tatuoinneista
Julkaisu: Huhtikuu 2019 / Sivumäärä 76 / Koko 210x210 mm / Kovakantinen: ISBN 978-952-68797-3-4, pehmeä: ISBN 978-952-68797-6-5 Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Esittely: Kotiseuturakkautta voi ilmentää monin eri tavoin. Joku haluaa mukaan yhdistystoimintaan, toinen
viirin hyllyynsä tai kotipihansa lipputankoon, yksi järjestää tapahtuman, joku pukee aiheeseen liittyvän tpaidan. Toki voi tehdä näitä kaikkia, ja lisäksi voi ottaa myös kotiseututatuoinnin. Tässä kirjassa on esitelty
yksi kotiseuturakkauden muoto 28 tatuointivalokuvassa 20 henkilöltä.
Sauli Hirvonen:
Puujalat. Vitsit kaikessa yksinkertaisuudessaan. (PP-KI-04) - Sisältää yli 550 puujalkavitsiä.
Julkaisu: 31.12.2018 / Sivumäärä 92 / Koko 120 x 190 mm / ISBN 978-952-68797-4-1 (nid.) / ISBN 978-95268797-5-8 (EPUB)
Valmistaja: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Saksa
E-kirjaa on saatavilla e-kirjakaupoista kuten Apple iBooks, Amazon Kindle Shop ja Google Play sekä Elisa
Kirja
Esittely: Kirjassa tiivistyy huumorin pelkistetty olemus. Vitsit ovat lyhyitä ja yksinkertaisia, mutta parhaimmillaan monimerkityksellisiä. Joskus ontuvia, toisinaan oivaltavia. Puujalka voi olla myös humoristinen
ajatelma.
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K irjat
Sauli Hirvonen:
Kokoelma 2 (PP-KI-03) - Sisältää Sauli Hirvosen pakinoita, tarinoita, ajatelmia ja runoja.
Julkaisu: Syyskuu 2018 / Sivumäärä 64 / Koko A5 / ISBN 978-952-68797-2-7
Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Esittely: Kokoelma 2 sisältää nimensä mukaisesti tyyliltään ja teemoiltaan erilaisia kirjoituksia. Sopivassa
suhteessa vakavampia tekstejä ja huumoria. Kirja painottuu huumoristissävytteisiin pakinoihin, mutta
mukana on myös draamallisia sävyjä tavoittelevia tarinoita, ajatelmia ja runoja. Kirjan tekstit ovat pääosin
ennen julkaisemattomia pöytälaatikkotuotoksia vuosien varrelta. Kokoelma 2 on ensimmäisen kokoelman
mukaisesti hyvällä tavalla sillisalaatti niin, että kokonaisuus on draaman mausteista huolimatta tasapainoisen kepeä.
Sauli Hirvonen:
Kokoelma (PP-KI-02) - Sisältää Sauli Hirvosen runoja, ajatelmia ja pakinoita.
Julkaisu: Joulukuu 2017 / Sivumäärä 64 / Koko A5 / ISBN 978-952-68797-1-0
Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Esittely: Kirja on nimensä mukaisesti koottu Sauli Hirvosen valikoiduista kirjoituksista. Kokoelma-teos sisältää vakavampaa tekstiä ajatelmien ja runojen muodossa, huumoria kirjassa edustavat pakinat. Vakavan
ja huumorin yhdistelmä syntyi lähinnä käytännöllisyyden kautta jo olemassa olevasta materiaalista, joka on
nyt samoissa kansissa. Draama ja komedia eivät suinkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan parhaimmillaan
ne täydentävät toisiaan ja herättävät tunteita. Toivottavasti Kokoelma antaa ajattelemisen, ehkäpä ilon ja
jopa naurun aiheita.

Sauli Hirvonen:
Armas – bloggarin käsikirja taviksille (PP-KI-01) - Kauan odotettu uutuus! Supersuositun
rokkari-bloggarin kirjoitukset samoissa kansissa. Satiiri.
Julkaisu: Elokuu 2017 / Sivumäärä 108 / Koko A5 / ISBN 978-952-68797-0-3
Valmistaja: print24 / Oy unitedprint.com Finland Ltd.
Esittely: Suurmiehen teos – ajaton klassikko – kirjoittajalta, johon voidaan liittää monenlaisia määritelmiä kuten muusikko, ajattelija, filosofi, nyrkkeilijä. Armas on kaikkea niitä, ja samalla käsitteiden toisella
puolen. Kirja sisältää kaksikymmentäkolme blogikirjoitusta, jotka ovat itsenäisiä suurteoksia yksien
kansien välissä. Aiheiden kirjo herättelee lukijan kohtaamaan todellisuudenAbsoluuttisen tiedon voima
ja syvällisten ajatusten rytmi johtaa lukijan täydelliseen tyrmäykseen. Tyrmäys ei aiheuta aivovammoja,
vaan järjestelee lukijan hermosolut uudelleen, luoden yhteyksiä kohti oikeaoppista viihdettä ja todellista
Viihdetaiteilijaa.

Kansikuvien koot eivät ole oikeassa
suhteessa toisiinsa

pekkaproductions.com

T u l evat j u l k ai s u t.
kirj o i tta j a / j u l k ai si ja.
Tulevat julkaisut vuonna 2021
Lahti-valokuvatrilogian kolmas osa Rautateiden Lahti julkaistaan vuonna 2021. Kirja painottuu nimensä mukaisesti rautatieteemaan. Trilogian ensimmäinen osa on vuoden 2019 alussa julkaistu Kotiseututatuoinnit: Lahti ja toinen osa Tunnelmia
Lahdesta vuodelta 2020.
Vuonna 2021 ilmestyy myös Kokoelma 5 sekä Armaksen itsellinen jatko-osa Mies katoaa.
Muissa julkaisuissa
Sauli Hirvonen oli Lahti-Seuran edustajana Kustannusyhtiö AtlasArtin kustantamassa Lahden seutu kartoin -karttakirjan
toimistuskunnassa, joka julkaistiin huhtikuussa 2020. Hirvonen kirjoitti kirjan esipuheen sekä kaksi artikkelia.
Hirvonen teki vuonna 2015 julkaistun Hannu Kivilän Lahtelaisen sanakirjan -kirjan kannet.
Tietoja kirjoittajasta
Sauli Hirvonen julkaisi ensimmäisen kirjan vuonna 2017 nimeltään Armas - Bloggarin käsikirja taviksille. Se on fiktiivisistä
blogeista koostettu yhteiskunnallinen satiiri. Kaksi seuraava oli Kokoelma (2017) ja Kokoelma 2 (2018). Molemmat sisältävät pakinoita, runoja ja ajatelmia. Puujalat. Vitsit kaikessa yksinkertaisuudessaan -kirjan hän julkaisi loppuvuodesta 2018.
Kirjaa on saatavilla sekä sidottuna että e-kirjana. Valmistajana ja jälleenmyyjänä toimii Books on Demands. Huhtikuussa
2019 Hirvonen julkaisi valokuvakirjan Kotiseututatuoinit: Lahti. Se perustuu vuonna 2017 Lahdessa pidettyyn valokuvanäyttelyyn. Näyttelyn ja kirjan kuvat ovat Mika Lintusen ottamia.
Hirvonen taittaa itse kaikki kirjansa.
Kirjojen lisäksi Hirvonen julkaisee ja kustantaa omaa Lahen lehti -nimistä lehteä ja blogia. Lehdestä ilmestyy myös paperinen versio aika ajoin. Hirvonen myös toimittaa ja taittaa Lahti-Seura ry:n jäsenlehteä Hollolan Lahti ja ylläpitää seuran
nettisivuja ja Facebookia. Hirvonen kirjoitti juttuja myös Lahen Ajat -verkkojulkaisuun vuosina 2018-19.
Hän kirjoittaa ja tuottaa Lahtipodcast-nimistä ohjelmaa Tapio Kangasniemen kansa Lahtiwoodin Youtube-kanavalla ja
ylläpitää nettisivuja tulipyörä.fi ja Hometown Pride.
Osa-aikaisena mainosyrittäjänä hän tuottaa tekstiä printtimainontaan, mm. esitteisiin sekä nettisivuille. Hirvonen toimii
aktiivisena eri yhdistyksissä sekä on mukana erilaisissa projekteissa vastaten usein viestinnästä ja tiedottamisesta.
Kuuluu Salpausselän Kirjailijat ry:hyn ja toimii yhdistyksen varatoiminnantarkastajana.
Tietoja kustantajasta
Pekka Productions on Sauli Hirvosen yritys. Hirvonen perusti sen vuonna 2005 äänilevyjen julkaisutoimintaa varten. PP
julkaisi kolme cd-levyä vuosina 2005-2007, joista kaksi oli kokoelmia. Lisäksi Hirvonen julkaisi yhdessä Alex Aaltolan
kanssa useita suomalaisbändien äänilevyä vuosina 2006-2009 Fast Rock Factory ay levy-yhtiön kautta.
Vuodesta 2008 alkaen Pekka Productions on julkaissut Lahen Lehteä, jota vuodesta 2016 alkaen. Lahen Lehen -sivuston
lisäksi yrityksellä on oma verkkokauppa.
Pekka Productions tarjoaa myös mainospalveluita sekä pienimuotoisesti puu- ja remonttialan palveluita.

Yhteystiedot:
Kirjoittaja:
Sauli Hirvonen
Puh. 050 3085303 (klo 16 jälkeen)
sauli.hirvonen@gmail.com

Kustantaja:
Pekka Productions Tmi (Lahti)
info@pekkaproductions.com
lahenlehti.net
pekkaproductions.com/kauppa

