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ROMAANIT, NOVELLIT

9789523153936

Peltomaa, Martti

Simo Hurtan hiljainen syksy

Tämä kirjan Simo Hurtta oli muinaisen Lieksan kunnottoman voudin nimikaima, arkisemmalta
nimeltään Eppu. Alkuperäistä Hurttaa taatusti mukavampi. Myönnettäköön: aika kultaa
muistot...
Kirjan erätarinat sijoittuvat sadan vuoden aikajanalle Inarin Lapin ja Petsamon maisemiin.
Martti Peltomaalle vuosi 2018 on monella tapaa merkkivuosi. Hän täytti talvella 70 vuotta ja
elokuussa tulee puoli vuosisataa kuluneeksi siitä, kun hän tuli Pohjanmaalta Lapin Rajavartioston
leipiin. "En ole tuloani katunut", Peltomaa sanoo.
Osa kirjan tarinoista on julkaistu aikaisemmin eri antologioissa.

9789523154162

Huhtala, Jarmo

Perseennuolijan hirviseura

Herraseurue liikkuu harmaalla alueella muutenkin kuin metsästyksen sääntöjen suhteen – ja
siinähän on omat riskinsä... saalistajasta voikin tulla kaato!
Jarmo Huhtalan satiiri piirtää raadollisen lähikuvan suomalaisesta hyvä-veli-verkostosta.
Ristikolla on erityisesti voimayhtiö ja sen lupa-asioita käsittelevä virasto...
Jarmo Huhtala toimii Lapin ELY-keskuksen ylitarkastajana ja on tunnettu kriittisestä
suhtautumisestaan vesirakentamiseen.

9789523154124

Haaksluoto, Mikko Laseista läpi

Kerimäellä vuonna 1974 syntyneen Mikko Haaksluodon neljäs novellikokoelma sisältää kolme
laajaa kertomusta.
Ensimmäisessä kertomuksessa tutustutaan boheemiksi taivaanrannanmaalariksi ajautuneeseen
noin kolmekymppiseen Jarkkiin. Monen mutkan kautta hän on onnistunut saamaan ihan hyvän
koulutuksen, mutta työelämään hän ei ole uskaltanut siirtyä, eikä perheestä tai parisuhteesta ole
hänellä hajuakaan. Kylmien tosiasioitten kohtaaminen on edessä, kun Jarkki saa yllättäen
kutsun serkkutyttönsä häihin. Hänen ymmärtäjäkseen ja auttajakseen ilmestyy kuitenkin
pelastava enkeli odottamattomalta taholta ja odottamattomin seurauksin.
Toisessa kertomuksessa päähenkilö on nuori psykologi Hanna, joka on tullut Helsingistä
viettämään talvilomaansa kotiseudulle Etelä-Savoon. Lapsuuskodissa Hanna joutuu kohtaamaan
ne ristiriidat, joita hän on ainakin osittain paennut muuttamalla pääkaupunkiin heti ylioppilaaksi
päästyään.
Kirjan nimikkonovellissa kohdataan avovaimonsa jättämä Jaakko Mahonen. Nainen on löytänyt
uuden rakkauden ja on vienyt yhteisen lapsen mennessään, entinen kotitalo on siirtynyt uusille
omistajille, Jaakolla ei ole työpaikkaa, hänen hermonsa ovat riekaleina, unettomuus vaivaa ja
repsahtaminen ryyppäyskierteeseen kummittelee kaiken aikaa mielen pohjalla. Seuraukset ovat
kohtalokkaat, kun mies kohtaa riittävästi epäonnistumisia lyhyessä ajassa. Niin oikeusvaltiossa
kuin elämmekin, isän oikeus lapseensa on käytännössä usein vähintään kyseenalainen.
9789523153967

Aho, Toni

Organus

Akuuttilääkäriksi erikoistuva Milla Vartiainen saa potilaakseen teinitytön, jonka mystisesti
kadonnut sukulainen herättää myös Millan mielenkiinnon. Kuka surmaa nuoria aikuisia ja
miksi? Samanaikaisesti Ouluun rakennetaan maailmanlaajuista biopankkia, jonka
valmistuminen tulee avaamaan ainutlaatuisia mahdollisuuksia niin lääketeollisuuden kuin
perusterveydenhuollon kannalta. Äkkiä Milla saa huomata, että terveys- ja some-tietojen
keskittämiseen perustuva uusi uljas maailma sisältää yllättävän uhkakuvan, jonka kaivelu asettaa
sekä hänen omansa että myös hänen läheistensä hengen vaakalaudalle.
Organus on ajankohtainen ja rautainen trilleri, joka jatkaa menestyneen Exitus-romaanin
aloittamaa sairaaladekkareiden sarjaa. Kirjailija Toni Aho on itsekin erikoislääkäri, ja Organus
on hänen neljäs julkaistu romaaninsa.
9789523154117

Tuomela, Harri

Vierailija

Helsinkiläinen Emilia Laine ei pysty enää olemaan kotikaupungissaan. Niinpä hän vuokraa
vanhan maatilan ja muuttaa sinne miettimään viime aikojen tapahtumia. Vuokranantajat,
erakoituneet äiti ja tytär, ovat hänen lähimpiä naapureitaan. Pikkuhiljaa Emiliasta alkaa tuntua,
että hän haluaa löytää kokonaan uuden suunnan elämälleen. Mutta onko se mahdollista tässä
syrjäisessä paikassa, kun syysillat pimenevät pimenemistään ja vieraiden ihmisten kauan sitten
tekemät ratkaisut rupeavat yhä enemmän vaivaamaan hänen mieltään?

9789523154070

Lehes, Pertti Suuri raito

Suuri raito on Lappiin ja kalottialueelle sijoittuva toiminnallinen trilleri. Se kuvaa kahden
saamelaisryhmittymän välisiä ristiriitoja ja niiden dramaattista loppuselvittelyä.
Suuri raito on myös kahden koulutetun lappilaisen rakkaustarina ja kuvaus heidän yhteisestä
ponnisteluistaan pohjoisen luonnon puolesta.

9789523153912

Wahlgren, Jussi

Olga

Otto-Ville Askolin on muuttanut eläkepäiviksi paratiisiin kirjoittamaan näytelmiään. Chanian
pikkukaupunki Kreetalla on ihanteellinen paikka luovaan työhön. Ilmasto on lähes täydellinen,
kreikkalaiset ihmiset kohteliaita ja ystävällisiä, ainakin suurimman osan aikaa. Kreetalle on
pesiytynyt myös sekalainen joukko kansainvälisiä kulkijoita, itsensä etsijöitä ja seikkailijoita.
Askolin tuntee olevansa yksinäinen. Hän etsii naista, suhdetta, sutinaa elämäänsä. Mutta hänen
vaatimuksensa naisten suhteen ovat erikoisen vaativat. Kun hiljainen ja arka Olga ilmestyy
runoiltaan, kaikki muuttuu. Askolinin vakaa ja kokemuksista viisas elämä saa melkoista kyytiä,
kun entinen neuvostotyttö alkaa järjestellä asioita.
9789523153516
- Esikoisteos

Tarvainen, Ilkka

Suurinta elämässä

Ilkka Tarvaisen esikoisromaanin tapahtumat sijoittuvat parin iltapäivän tuntiin kasarmin tuvassa
kesäkuussa 2000. Teos luo näkökulmia seksuaalisuuteen neljän erilaisen miehen kautta. Yksi on
täysin kokematon ja yrittää sitä epätoivoisesti peittää, toinen kaiken mahdollisen kokenut,
kolmas naisensa tossun alla, ja neljännestä, lapsen tasolle jääneestä, on tullut naisten leikkikalu.
Kun nuoret miehet ottavat mittaa toisistaan, sanailu saa yllättävän käänteen. Peitetyt, kipeätkin
salaisuudet paljastuvat yksi toisensa jälkeen ja jättävät pysyvät vaikutuksen teoksen minäkertojan
ajatusmaailmaan.
9789523153882

Huilaja, Janne

Kanootti

Nuoruudesta asti Mika ja Pasi ovat käyneet yhdessä lintumetsällä. Iän myötä sätkät on korvattu
pikkusikareilla ja pussikalja punaviinillä. Vaikka asiat kummallakin ovat hyvin, jokin mehiä
jäytää, eikä edes parhaalle kaverille voi kertoa kaikkea – varsinkaan kun on kyse tämän vaimosta.
Mutta asioilla on tapana paljastua – tavalla tai toisella. Janne Huilajan romaanin dialogi on
taidokasta ja antaa äänen pohjoisen miehille. Kanootti on Huilajan 11. teos.

9789523153899

Luukkanen, Arto

Nettipoliisi Hansu Hujasen (ihmeelliset) seikkailut

Suuri joukko Suomen korkeinta poliisijohtoa kuolee terroristien pommiin. Viranomaiset
ryhtyvät tämän takia jyrkkiin poikkeustoimiin; eduskunta säätää erikoislakeja ja
terrorisminvastaiseen taisteluun nimitetään poliisipäällikkö Hansu Hujanen, joka on samalla
myös Nettipoliisin komentaja. Sitten ASO:n johtajan Veikko Vennamon ja marsalkka
Mannerheimin kenelläkään ei ole ollut Suomessa niin paljon valtaa yksissä käsissä. Voiko
paremman maailman rakentaa poliisin voimin? Ovatko hyvät aina hyviä ja pahat pahoja.
Ylikonstaapeli Merja VIrkin toimii yhtä päämäärätietoisesti ja häikälemättä kuin ennenkin.
Tilanne on kuitenkin uusi. Suomea johtaa "unelmahallitus" ja pääministerinä on erään
populistisen puolueen johtaja, joka haluaa muuttaa maan yhdessä Hansun kanssa.
Dekkari vie meidät mukanaan parhaaseen paikkaan mitä Suomessa on, Tornioon, jossa
vähäpukeiset poliisit tanssivat Hansun kunniaksi, Ruotsiin, jossa katujen iltavalaistus tapahtuu
palavien autojen avulla ja Saksaan, jossa terroristit tietävät kuka räjähtää ja miksi, ja lopulta
Maltalle, jossa nysäkin voi rentoutua.
Kirjassa kerrotaan totuus Joensuusta, virkistytään Heinäveden retriitissä arkkimandriitta
Skumppariaanuksen ja saksalaisten EU:n byrokraattien kanssa sekä mietitään Helsingin
kirjamessuilla, miksi emeritus-professori Jean-Babtiste Hulkkonen ei voi koskaan kuolla.

9789523154100

Lampela, Anja

Isän lapsia

Kirjassa kuvataan tekijän lapsuusperheen elämää sodanaikaisessa Rovaniemen Saarenkylässä
vuosina 1939–1942 ja Kalajoen Käännänkylässä 1942–1963 sellaisena kuin se näyttäytyi lapsille.
Vaikka tapahtumat ovat pääosin tosia, teos on fiktiivinen romaani, eikä tapahtumia ja henkilöitä
ole syytä tarkastella historiallisen totuuden linssin läpi.

9789523154087

Kämäräinen, Pekka Papin kirjat

Nuoren papin, Markun, uusi elämänvaihe ensimmäisessä työpaikassa alkaa hyvin. On innokkaita
nuoria kerhoilloissa, on leppoisa kirkkoherra esimiehenä ja ennen kaikkea herkkä ja kiinnostava
nuorisotyönohjaaja Tiina. Nuorten yhteistyö muuttuu pitkillä kävelylenkeillä kiintymykseksi.
Kaikki muuttuu, kun häiriintynyt abityttö sekoittaa kaiken. Nuhteettoman papin on kestettävä
yksin eteen tulevat vaikeudet. Niin häät kuin hautajaisetkin täytyy toimittaa arvokkaan
papillisesti, ja hätävalhein pitää selvitä näkyvistäkin kolhuista. Miehiin, etenkin pappiin,
kohdistuva parisuhdeväkivalta on edelleenkin tabu.

NUORTENKIRJAT

9789523153905

Kotila, Leena

Laura kiertueella

Laura-sarjan viides osa kertoo yllätyksiä täynnä olevasta balettikiertueesta. Esiintymisjännitys on
yksi kirjan keskeisiä teemoja, samoin pettymyksen kuvaaminen ja epäonnistumisen jälkeisen
vapautumisen irti päästämisen. Myös nuorten keskinäinen kilpailu vaativalla alalla tulee esille.
Kaikista ei tule ammattilaisia, vaikka kuinka pitkälle opiskelisivat. Ja Laurakin joskus
epäonnistuu...
9789523154032

Alanen, Heidi

Maria ja Hevosniityn salaisuus

Marialla ja Terhillä on tärkeä tehtävä suoritettavanaan. Sitä varten heidän pitää ratsastaa
kaukaiselle Hevosniitylle, josta he löytävätkin etsimänsä. Mutta asiat mutkistuvat, kun outo
öinen hiiviskelijä aiheuttaa hämmennystä, ja tyttöjen retki saa aivan uudenlaisen käänteen.
Ville, Kimmo ja Sami liittyvät joukon jatkoksi, ja pelottavien tapahtumien jälkeen seikkailu
johtaa ihmeellisten asioiden äärelle. Metsän siimeksestä paljastuu uskomaton yllätys, ja
surullisiakin asioita tapahtuu. Samalla selviää myös kauhean metsästäjäkaksikon tekemä rikos ja
miehet saadaan lopulta vastuuseen teoistaan.
9789523154049
Alanen, Heidi
(Kovakantinen uusintapainos)

Maria ja myrskyisä ratsastusvaellus

Marian, Terhin ja Villen unelmista tulee totta, kun he pääsevät vihdoin hevoskaupoille.
Valkoinen poni valloittaa Terhin sydämen, ja Ville ottaa asiakseen auttaa kovia kokenutta
suomenhevosta. Maria huomaa kuitenkin, että sopivan hevoskaverin löytäminen Alballe onkin
yllättävän vaikeaa. Ongelma alkaa varjostaa muuten ihanaa kesälomaa, eikä odotettu vaelluskaan
näytä menevän aivan suunnitelmien mukaan. Oman jännityksensä kesään tuo Terhin ja Villen
serkkutytön yllätysvierailu. Ystävykset ajautuvat hurjiin seikkailuihin, joiden pyörteissä riittää
vauhdikasta menoa ja tukaliakin tilanteita.

9789523154056
Alanen, Heidi
(Kovakantinen uusintapainos)

Maria ja onnenhevonen

Kuvankaunis Alba-tamma kiitää metsätietä huimaa vauhtia. Maria kyyristyy hevosensa kaulalle
nauttien vauhdista täysin siemauksin. Alban kaviot rummuttavat maata yhä nopeampaan tahtiin
ja viima piiskaa Marian kasvoja. Pahaa aavistamatta ratsukko syöksyy suoraan kohti naapurin
poikien virittämää ansaan...
Jännittävät tapahtumat saavat alkunsa, kun Maria ja uudet ystävänsä, Terhi ja Ville, ryhtyvät
selvittelemään merkillistä mysteeriä, joka liittyy heidän kotikylänsä historiaan. Tapaus alkaa
kiinnostaa myös veljeksiä, jotka tekevät kaikkensa ollakseen ensimmäisinä apajilla, mikäli
arvoitus ratkeaa toivotulla tavalla.

RUNOT JA AFORISMIT
9789523153929

Drufva, Juha

Viisauden pelko on herran alku.

Poliitiikan, talouden, taiteen, kulttuurin sekä muun hengellisen ja ruumiillisen elämän seurantaa
lähivuosilta. Motto: Kalliiksi on käynyt synnyinmaamme ja yhä kalliimmaksi käy, mutta
iloitkaamme yhdessä siitä, että edes jotkut hyötyvät tästä.
9789523153998

Vuolukka, Pentti

Sirun rukous

Kemiläisen lastenlääkärin kolmas aforismikokoelma tarkastelee ja arvioi maailmanmenoa
kristillisen arvopohjan kautta.
9789523153981

Kokkola, Ritva

Angelina Jolien huulet

Runokokoelma kertoo naisen elämästä: vaatimuksista ja odotuksista, haaveista ja peloista. Runot
kuvaavat rakkauden mahdollisuutta ja sen mukana kulkevaa vanhenemisen, menetyksen, eron ja
kuoleman varjoa. Tekstin ote on toteavan feministinen. Sanat eivät hyökkää eivätkä sodi mutta
runokokoelman osoite on kaikkialla maailmassa, sillä nainen on sama kaikkialla.
9789523153950

Mänd, Heljo Taivaan uni (Suomentanut Anna Kyrö)

Heljo Mänd (s. 1926 Narvassa) on Tallinnan Nõmmella asuva kirjailija ja kääntäjä, jonka
tuotanto käsittää huikeat noin 150 teosta. Ensimmäinen teos oli lastenrunokokoelma ”Oakene”
(1957). Sen jälkeen ilmestyi runo- ja kertomuskokoelmia sekä romaaneja ja näytelmiä eri-ikäisille
lapsille taaperoista teineihin. Pitkään kouluissa ja esikouluissa käytössä ollut aapinen ”Karuaabits” (1971) sekä Mõmmi-karhusta kertovat tarinat ovat Mändin tutuinta tuotantoa.
Myöhemmällä iällä Mänd ryhtyi kirjoittamaan myös aikuisille runoutta ja proosaa.
Ensimmäinen aikuisten romaani ”Umbjärv” ilmestyi 1985. Runokertomus ”Taivaan uni”
(”Taeva uni” 2010), tarina kuolleiden lasten elämästä taivaankaltaisessa olotilassa, on sekä lasten
että aikuisten kirjallisuutta ja ilmentää siten osuvasti Mändin ihmiskuvaa. Heljo Mänd on saanut
Viron kulttuurirahaston elämäntyöpalkinnon (2017) ja hänen runonsa ”Salasõna” palkittiin
Juhan Liivin runouspalkinnolla (2017). Kirjailijan työ jatkuu edelleen.
9789523153943

Luokkala-Nevalainen, Heli Punainen maailmanpyörä

”Punainen maailmanpyörä” on ihmiselämän ja yksittäisen ihmisen hyvän ja pahan kuvausta,
kaaoksen ja seesteisyyden välistä kamppailua, rakastamisen, onnen, intohimon ja erilaisten eri
tavoin toistuvien erojen, luopumisten ja onnen tunteiden välistä tasapainottelua. Runojen kautta
käydään läpi kasvutarinaa, yhtymistä, eroamista, luopumista, rikkonaisuutta mutta myös
eheytymistä ja rakkautta aikakautemme kylmässä ilmanalassa. Heli Luokkala-Nevalainen on
kemiläinen Nicepappi-yhtyeen solisti, säveltäjä ja sanoittaja, nuorisopedagogi, vammaishoitaja
sekä autistisen tyttärensä omaishoitaja.
9789523154148

Kuuva, Hannele

Tunteiden tulisoihtu

Raahelaisen tekijän toinen runokirja tutkii ihmisen elämänkaarta tunnekokemuksena.
Valokuvakuvitus.

TIETOKIRJAT

9789523154179

Pahajoki, Sven

Ossi Hyvönen - Viimeinen vallesmanni

Tosikertomus Villin Pohjolan elämästä Ossi Hyvösen silmin.
Ossi Hyvönen oli Lapin tunnetuin poliisi. Hän toimi nimismiehenä Muoniossa 30 vuotta.
Nimismiespiiriin kuului myös Enontekiö eli Käsivarren alue. Tässä kirjassa Ossi Hyvönen
kertoo värikkäitä ja uskomattomia kokemuksia vallesmannin-ajoiltaan.
”Olihan täällä erikoisia piirteitä, Lapissa puolet on saamelaisaluetta ja kun vähän tutustui
yhteistyökumppaneihin rajavartiostoon ja tulliin, niin olihan se alussa vähän outoa. Tehtäviin
kuului rajojen vartiointi ja siihen aikaan lainsäädäntö oli se, että luvaton valtakunnan ylittäminen
oli rangaistava teko. Maksimirangaistus oli neljä vuotta vankeutta. Rajamiehet polkivat siihen
aikaan polkupyörällä rynnäkkökivääri selässä vartioiden Ruotsin rajaa. Tässä se rauhan raja
sitten on, ajattelin.”
”Kyllä minäkin olen joutunut syyttämään hirvenpyynnissä rajamiestä ja sakkoja antamaan
monellekin. Yksikin poromies leimasi eläinlääkäriltä ottamalla leimasimella poron ruhoon
hyväksynnän, kun eläinlääkäri oli nukahtanut. Käräjillähän se oli”, kertoo Hyvönen.
Vasaran Siiri oli legendaarinen saamelaisemäntä, joka oli enemmän kuin sanavalmis. ”Hänellä oli
aina tietty ilmaisu, aloitti aina, että ”vittu saatana” ja sitten puhe jatkui. Liikkuvan poliisin
miehet oli pitämässä liikenteen valvontaa ja pysäyttivät Siirin Patrolin ja katsoivat, tarkistivat
auton. Poliisit huomasivat, että kumpikaan vilkku ei pelannut suuntaan eikä toiseen. Siiri siihen
että kuule konstaapeli, hän ajaa tästä Kilpisjärvelle, tästä on 200 kilometriä matkaa ja tämä on
suora tie, niin minä en tarvitse vilkkuja.”
Vuonna 2006 pääsiäisen aikaan Hyvönen oli Vuomakkakämpällä. ”Olin aamulla lähtenyt sieltä ja
käynyt Haltin päällä soittamassa virkapuheluita, kun muualla ei ollut kenttää. Yhtäkkiä tuli
kauhea lämpöaalto, yli 20 astetta lämmintä. Pitsusjärvi oli jo niin vesillä, että ajoin varmuuden
vuoksi rantoja pitkin takaisin Vuomakkaan kämpälle. Hetken päästä muoniolainen Pietikäisen
Köpi, koiranleuka, tuli kämpän eteen, katseli tunturiin päin ja sanoi, että nyt on kyllä jotakin
ihmeitä tapahtunut, saattaa olla, että tuonne Pitsusjärvelle on tipahtanut meteoriitti, siellä on
hirveä reikä jäällä. Ajoin moottorikelkalla järvelle ja tosiaan siellä oli iso reikä. Siinä oli äkkiä
MTV:n kuvaajat, oli Sodankylän observatorion tutkijoita ja katsoivat, että mikähän siinä on.
Sitten tuli valtava kelkkaralli. Köpi oli vuokrannut kelkkoja, tuli lentokoneita, helikoptereita
katsomaan. Se oli kevään hyvä uutispommi..."
Ossi Hyvönen syntyi Lappeenrannassa vuonna 1954. Hän valmistui vuonna 1986 Lapin
korkeakoulun oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Opiskeluaikanaan hän hoiti harjoittelutyönä
nimismiehen tehtäviä ympäri Lapin ja Oulun läänejä. Eläkepäivät alkoivat marraskuussa 2017.

9789523154155

Ylitalo, Jaakko

Karvalakkimiehet ja muita kertomuksia

Ei oikeutta maassa saa, ken ei itse sitä hanki. Tähän tulokseen tulivat Kemijokivarren miehet 1979
marraskuussa, ja lähtivät Helsinkiin päättäen, että takaisin ei tulla ennen kuin on saatu selkeä
ratkaisu Kemijoen sulkemisesta johtuviin kalakorvauksiin.
Karvalakkimiehet saivat kimmokkeen oikeusministeriön valtaukseen Koijärven pienen lammen
tai ”rapakon”, niin kuin silloinen Lapin maaherra totesi, suojelijoiden kansalaisaktiivisuudesta ja
esimerkistä, miten median avulla voidaan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.
Karvalakkimiesten tarina on kerrottu oikeilla nimillä ja siten kuin sen käytännön järjestelyistä
vastannut ja itse mukana ollut tarinan kirjoittaja on tapahtumat kokenut.
Maailma on yhden ihmisiän aikana muuttunut rajusti ja muutos jatkuu. Kirjassa on lyhyitä
itsekoettuja ja vanhempien sukupolvelta kuultuja tapahtumia ja tarinoita sekä metsäkylän pojan
nuoruuden ajan muistoja metsä- ja uittotöistä.
Varsinaisen työrupeaman kirjoittaja on tehnyt Lapin maakuntaliiton ja Lapin liiton
edunvalvontatehtävissä. Noilta ajoilta on jäänyt mukavia muistoja ja tosikertomuksia.
Politiikkaa tekevät sittenkin vain aivan tavalliset ihmiset.

9789523154001
Salaman iskuihin

Hedberg, Juhani ja Ylipiessa, Matti

Seuramajan hämärästä

Purjehdusta ja kulttuurihistoriaa Kemin Purjehdusseuran alkuajoilta 1950-luvulle ja seuran
lightning-laivueen historiikki. Kuvitettu.

MUSIIKKI
9789523153851

Chapkovits, Vitaly Kuulen käen kukkivan

Kokoelmassa on 34 sävellystä kuoroille ja solisteille. Teokset ovat keskenään hyvin erilaisia. On
moniäänisiä lauluja suurille kuoroille juhlavissa tilaisuuksissa, mutta myös solistien ja
pienryhmien esitettäväksi sopivia lauluja sekä harrasta että viihdemusiikkia. Sävellyksissä ja
laulujen teemoissa on häivähdyksiä säveltäjän elämän varrelta kahdessa kotimaassa. Vitaly
Chapkovits (s. 1942) on venäläis-suomalainen lääkäri, muusikko ja kuoronjohtaja. Hänet on
palkittu kolmesti sävellyskilpailuissa Suomessa ja Karjalan Tasavallassa.

