ISTISHISTORIA KAKSIEN KANSIEN VÄLIIN!

3.5.2021 17:00 (Info/MA) Vastoin kaikkia aikaisempia suunnitelmia ja tarkoituksia, tarina
suomalaisesta istumalentopallosta muokattiin sittenkin kirjallisesti kelvollisempaan
muotoon. Sysäyksen tähän antoi lappeelaisten pelaajien kirjoittajalle tekemä ehdotus,
luovuttaa SIUta ja sittistä teos lahjana Ossi Pullille, hänen täyttäessään pyöreitä vuosia
vappuna 1.5.2021.
Toteutettu painotekniikka edellytti historiikin muuttamisen kaksiosaiseksi. Ensimmäinen osa
(313 sivua ja vuodet esihistoriasta pelikauteen 2003–04) piti pintansa SIUta ja sittiksenä ja
toinen (302 sivua vuoteen 2021 sekä liitetilastot) ristittiin nimellä VAUta ja volleyta,
istumalentopallon entisen taustayhteisön, Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n mukaan.
Tarinan muokkaaminen tehtiin asetuksia ja sivutusta muuttamalla. Autenttisiin, lähes 15
vuoden aikana tehtyihin nettikirjoituksiin, ei haluttu puuttua, vaikka se asiallista ehkä olisi
ollutkin. Samoin ykkösosan alussa olevat pitkät johdantojorinat päätettiin sellaisinaan
säilyttää. Niitä ei ole pakko lueskella.
Uniikkikappaleita/ensipainosta tästä tarinasta tehtiin epätasan kolme. Ossille ja kirjoittajan
ensimmäiselle vaimolle luovutettavien lisäksi yksi Pekka Nygrenille Kotkaan. Pekka osoitti
upean uutteraa, vuosia kestänyttä innostusta aihetta ja asiaa kohtaan, kaivellen
uskomattoman paljon tietoja teosta varten. Kymiset kiitokset vielä kerran. Kiitokset myös
kaikille muille asiaa edesauttaneille!
Kirjat painettiin pehmeäkantisina lankasidottuina kokoon B5. Värit: 4/4, paperi: sisus GPrint 115g ja kannet Ensocoat 250g. Painotyö on kirjoittajan mielestä ihan hyvä, kuten
huonolaatuisella skannerilla otetut valokuvatkin. Kirjat ovat aika painavaa tekstiä - 800 gr.
kappale. Mutta kyllä niitä jaksaa käsissä pidellä, jos muuten vaan jaksaa.

Lappeenrantalainen kirjapaino toimittaa lisäpainoksen, jos kirjat maksavia asiakkaita löytyy
vähintään 50 kpl:tta, a' (persnetto-) hintaan 33,50 (sis. molemmat kirjat, mutta ei
postimaksua). Postitettuna hinnaksi tulisi 39,50 euroa.
Halukkaat voivat ennakkovarata kirjat lähettämällä kirjoittajan sähköpostiin nimensä ja
postiosoitteen. Mikäli vaadittu määrä lukuhalukkaita löytyy, pistetään painokoneet
lonksumaan ja selvitellään, miten ne voidaan edelleen edullisesti toimittaa.
Postitushintaa voi jonkin verran pienentää ja kirjoittajan hommia helpottaa, jos paikalliset
seurat/yhdistykset tekevät yhteisen tilauksen. Miettikää. Ja luonnollisesti lähi-ihmiset voivat
myös noutaa kirjat ilman postimaksua kirjoittajan kotoisesta raastuvasta (os. Raastuvankatu
25, Lappeenranta). Istis.infolle voin aika ajoin ilmoitella tilauskysynnästä. Pakko ei oo
ostella, tää on sen verran heikompi bisnes.

Ennakkotilaukset ystävällisesti: markku.aumakallio(a)gmail.com

