MAURI HAST

PEKKA LANKO

Me tulemme taas!
TUKKILAISKISOISTA ILMESTYY VIHDOINKIN KIRJA!
Kuhmon Pajakankoskella järjestettiin ensimmäiset TUKKILAISTEN VALTAKUNNAN MESTARUUSKISAT 1949.
Me kunnioitamme SM-kisojen 60-vuotista taivalta juhlakirjalla.
Uittoyhdistysten ja metsätoimihenkilöiden uhrautuva työ, lähes sadan vuoden aikana, on
tuonut tukkilaiset hyvin koko kansan sankareiksi. Nykyajan kisatoimissa ovat mukana useat tahot kuten leijonat, urheiluseurat kyläyhdistykset, kunnat, monet muut ja voimayhtiöt
löysäävät auliisti vettä väylään. Näitten yhteisöjen ponteva toiminta on mahdollistanut tukkilaisurheilun jatkumisen näihin päiviin. Kaikilla järjestäjillä on sama innoitus höystönään,
saada toimintaa, tilaisuuksia tukkilaisille, tuloja ja ennen kaikkea nautittavia kesätapahtumia.
YHTEISÖT, YRITYKSET Teille tarjoutuu mainio tilaisuus hankkia liikelahja, joka antaa toiminnastanne lämpimän tuulahduksen ja kädenpuristuksen menneisiin hyviin aikoihin.
Veljet ja Sisaret hankkiessanne kirjamme teette kulttuuriteon työlle, jossa Teistä useimmat
ovat olleet pyyteettömästi ja kiivaasti mukana. Teette samalla aikamatkan elämänmuotoon,
jolloin Suomi pääsi puulla parempiin päiviin.
Teoksemme, ME TULEMME TAAS!, antaa Teille lukuelämyksen ja uskon tulevaankin: ”Vielä niitä honkia humisee tuolla Suomen salomailla.”
Kalevalan päivänä 2009 Mauri Hast, Pekka Lanko

KIRJAMME ILMESTYY SYKSYLLÄ 2009.
Varaa se nyt, saat sen ennakko-ostajan hintaan 35 euroa postikuluineen. Kirja on kovakantinen, varustettuna useammalla värikuvalla. Kuvitus on runsasta. Haastattelujen pohjalta kohtaa 20 valtakunnanmestaria. Painopiste teoksessamme on valtakunnallinen. Lisäksemme kirjoittajakaarti on kovettuja,
toiminnan miehiä. Kukkolankosken koskikisat loihtii eteenne Outamaan ukkoherroista Kalle Alatalo.
Toinen tomera ukkoherra Veikko Vuontisjärvi pyörähtää Porttikosken muhkeissa kisoissa. Taitava kisailija Pielisen altaalta, Kuningasjätkästä tunnettu Jaakko Saaristo kynäilee myös mukana. Kuhmon
Pajakankoski saa myös arvoisensa kohtelun.
Hanna Snellman, jätkistä väitellyt tohtori, saa painavan puheenvuoron kirjan lopussa. Elokuvan vaikutus mielikuviimme tukkilaisuudesta on merkittävä. Sitä tutkailee kirjassamme itse Peter von Bagh.

TILAUSVAHVISTUS
Tilaamme…………..kpl ME TULEMME TAAS! kirjoja kovakantisina hintaan 35,00 euroa/kpl
yhteensä………….euroa. Hintaan sisältyy ALV.
Hinta maksetaan myyjän tilille kirjojen toimituksen yhteydessä.
Kirjan on arvioitu valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Paikka ja päiväys……………………………………………………..

_______________________________________
Ostajan/ostajanedustajan allekirjoitus

Osoite: _______________________________________
Puhelin: _______________________________________
Sähköposti: _______________________________________

Me tulemme taas
Mauri Hast
Väylätie 57B 96300 Rovaniemi
0400 886707
mauri.hast@gmail.com
Pankkitili: 564203-241240

Pekka Lanko
Salmijärventie 1 A 96460 Rovaniemi
0400 716645

