
AARNE HAAPAKOSKI-SEURAN LUKUPIIRI 

Ensimmäinen lukupiiri kokoontui 18.3.2012 Aarne Haapakosken 108-vuotissyntymäpäivän merkeissä 

Haapakoskella.  Käsittelimme vuonna 1951 hänen omalla nimellään julkaistun  historiallisen romaanin 

Purppurantekijä, jota voidaan pitää hänen pääteoksenaan.  Romaani kertoo Hadoram Purppurantekijän ja 

hänen kauniin rakastettunsa Esterin kohtaloista   Foinikiassa, Persiassa ja Kreikassa n. v. 450 eKr.   

Raamatunhistorian tapahtumat tulevat kirjassa hyvin esille.  Kirja on vaikuttava ja lukupiiri totesi, että 

kirjaan on palattava vielä uudelleen ja antaumuksella. Päätettiin siirtää historialliset romaanit myöhempään 

ajankohtaan ja käsitellä seuraavaksi  Outsiderin nimimerkillä kirjoittamasta  tuotannosta Atorox-sarja.  

Toinen lukupiiri käsitteli  17.4.  Atorox ihmisten valtias, joka  on Atorox-kirjasarjan kuudesta kirjasta  

ensimmäinen. Atoroxin myötä avautui Outsiderin seikkailu- ja mielikuvitusromaanien maailma  

päähenkilönä  Atorox-robotti.   Atoroxin myötä tultiin Scifin alueelle.  Kirjassa tulee esille Outsiderin laaja 

historian ja eri tieteenalojen tietämys vaikka todella humoristisesti hän on aiheita käsitellyt; ottanut mm. 

Atoroxin 16 ihmisen laina-aivoihin mukaan suomalaisen Auervaaran!   Hymy on herkässä lukiessa Atoroxin 

seikkailuja.  Atorox on aikanaan tehnyt vaikutuksen  Scifi harrastajiin, koska Turun Scifi-päivät on jo 

vuodesta 1983 lähtien jakanut Atorox-hahmon  mukaista savesta poltettua Atoroxin päätä edellisen vuoden 

parhaalle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille. 

Olimme siirtäneet lukupiirin Pieksämäen Poleeniin ja pieni muutaman hengen innokas ryhmä nautiskeli 

Atoroxin lumoissa.  Keskustelussa tuli esille yhteys Jerry Cottonin 60-vuotistaipaleeseen, josta Jouko Raivio 

väitteli tohtoriksi.  Seppo Tuiskun kynänjälki on vahvasti mukana molemmissa sarjoissa.   

Kolmannessa lukupiirissä 22.5. edelleen Pieksämäen Poleenissa jatkoimme Atoroxin uskomattomia 

seikkailuja, jotka veivät Atoroxin ystävineen kuuhun( Atorox kuussa).  Kirjassa  kuun upea luonto, 

maisemat, herkulliset kuunihmiskuvaukset  seikkailu- ja rakkaustrinoineen mahdollistavat satumaisen 

nojatuolimatkan kuuhun.  

Neljäs lukupiiri 30.10. Haapakoskella jatkoi Atoroxin seikkailuja kirjassa Atorox Marsissa. Outsiderin 

mielikuvitus pääsee valloilleen hänen luodessaan mitä erilaisimpia marsilaishahmoja, eläimiä ja  luontoa. 

Atoroxin käyttämät eri ihmisten aivot (kasetteina) mahdollistavat erilaisia huvittavia seikkailuja. Pikkutarkka 

kuvaus mahdollistaa hahmojen luomisen vaikkapa näytelmissä. Outsiderilla fakta ja fiktio sekoittuvat hyvin 

Atoroxn seikkailuissa – välillä on vaikea muistaa, että ollaan mielikuvitustarinoissa! 

Jatkamme lukupiiriä ja Atoroxin seikkailuja (Atorox Venuksessa, Atorox Merkuriuksessa ja Atoroxin paluu) 

vuoden 2013 alkupuolella.  Mielenkiinnolla odotamme tulevaa Outsider-kirjallisuusmatineaa Vaeltava mieli, 

jossa kirjailijat Johanna Sinisalo ja Tuomas Lius pohtivat aihetta tieteen, taiteen ja kansanperinteen 

välimaastossa. 

Ilmoittelemme seuraavasta lukupiiristä Pieksämäen Lehden järjestöpalstalla.  Lukupiiri on avoin kaikille 

kirjallisuudesta kiinnostuneille ja mukaan voi tulla lukematta käsiteltävää kirjaa. Saattaapa olla, että 

käsiteltävä kirja alkaakin kiinnostaa…  Lisätietoja lukupiirin vetäjältä Marja Hotilta, puh. 040 – 526 3422.  

 


