Tiedote / MEDIAKUTSU!
ENSIMMÄINEN JOUKO TAPIO ORTJUN ÖRPPIS-SARJAKUVA-ALBUMI JULKAISTAAN 1.4. WGH-TAPAHTUMASSA - WORK
GOES HAPPY (WGH) -TYÖHYVINVOINTITAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN HELSINGIN WANHASSA SATAMASSA
Ensimmäinen ÖRPPIS sarjakuva-albumi ilmestyy 1. huhtikuuta 2014. Albumin, joka on saanut nimekseen "Örppis
® Wanhassa®
- Meil on tää meijä huumori" ensiesiintyminen ja julkaisu tapahtuu Work Goes Happy (WGH) -messuilla
Satamassa Helsingissä samaisena päivänä. ÖRPPIS on sarjakuvataiteilija Joken eli Jouko
®
®
Tapio Ortjun luoma hurmaava tyyppi, joka ei ujostele mielipiteissään tutkaillessaan
®
®
maailman menoa. Örppiksellä on WGH-tapahtumassa oma messuosasto. Nyt julkais®
®
taan albumin kansi:
Katso Youtubesta, miten Örppis rokkaa: http://youtu.be/U3AKjGxrzlU
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Tässä Jouko Tapio Orjun terveiset:
®
®
- Aprillia - eiku KARSEETA! Örppis on vilkas hyväntahtoinen stadin kundi, jonka seikkai®
®
lut päättyvät toteamukseen KARSEETA! Sarjiksen piirrostyyli on minimalistinen ja jutut
purevia, mikä kulloinkin on KARSEETA jää lukijan arvioitavaksi. Värejä sarjakuvassa ei
käytetä sillä örppis-maailma on mustavalkoinen aivan kuten tyypin huumorikin, örppöilyä. Yhtenä juonteena sarjakuvassa on se, että Örppiksen mielestä popula jakaantuu
kahteen - stadilaisiin ja landelaisiin, jotka eivät tietenkään ymmärrä toisiaan. Örppiksen mutkattoman poikamieselämän jakaa dogi PP (Pure Porvaria).
Sarjakuvataiteilija Joken intohimona on asioiden pohdiskelu ja tilanteiden ällistely. Ensimmäisen oman aforisminsa
Joke lausui 3-vuotiaana keväisessä auringonpaisteessa kallion laella: "Ihminen määrää itse itsensä!" Idealisti siis jo
skidinä! KARSEETA!
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ÖRPPIS-albumi "Meil on tää meijä huumori" on saatavilla mm. Akateemisesta Kirjakaupasta ja Suomalaisesta Kirjakaupasta. Kovakantinen, 173 strippiä, 64 sivua. Painettu Suomessa. Kustannus RAUTU, OK Production Oy.
Tammikuussa 2014 Örppis on ollut myös Ilta-Sanomien kuukauden kotimainen sarjakuva ja Radio Novalla Örppis-stripit jatkuvat toukokuulle asti. Lisätietoa: www.örppis.fi
ÖRPPIS JA JOKE TEKEVÄT WGH:N KANSSA YHTEISTYÖTÄ
Jouko Tapio Ortjun luoma hurmaava tyyppi Örppis tekee huomioitaan myös työhyvinvoinnin teemoihin liittyen.
Hahmo vierailee WGH:n Facebook-sivuilla kevään mittaan kerran viikossa. Ensimmäinen WGH-teemainen Örppis on
julkaistu WGH:n Facebookissa tammikuussa 2014. www.facebook.com/workgoeshappy
Jouko Tapio Orjulla on oma osasto WGH-messulla (E2) ja messuilla julkaistaan taiteilijan debyyttisarjakuva-albumi
"Örppis - Meil on tää meijä huumori".
KUTSU! KUTSU! KUTSU! KUTSU! KUTSU!
Toivotamme median edustajat tervetulleeksi tapahtumaan ja tapaamaan taiteilijaa. Jouko Tapio Ortju antaa mielellään päivän aikana haastatteluja. Varaa oma aikasi. Tapahtumassa vierailee myös monia muita mielenkiintoisia Työhyvinvoinnin ammattilaisia ja julkisuudesta tuttuja nimiä (ks. alla).
PRESSIN AKKREDITOINNIT / HAASTATTELUPYYNNÖT:
MagnumLive, Piia Soilamaa
045 6314286, piia.soilamaa@magnumlive.fi
Pressin ilmoittautumiset ja kulkupassit Wanhassa Satamassa tapahtuman tuloaulan infossa.
Erillinen pressitila käytössä haastatteluja varten (pääkäytävä, tila E122, ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä).
Suuri Work goes happy (WGH) -työhyvinvointitapahtuma järjestetään Helsingin Wanhassa Satamassa tiistaina
1.4.2014 koko päivän kestävänä messutapahtumana klo 9-17. Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy. Tapahtuman
puhujina ja luennoitsijoina nähdään mm. Jaakko Saariluoma, Anna Perho, Heta Hyttinen ja Sanna Mämmi. Reidar
Wasenius, Aleksi Litovaara, Lorenz Backman ja Kiti Müller. Päälavaa juontaa Mato Valtonen.
Tapahtuman osalta A- ja D- ja F-salin ohjelma-anti on varmistunut. Täydellinen ohjelmasisältö julkaistaan lähipäivinä.
http://www.wgh.fi/paatapahtuma/ohjelma
WGH-tapahtuman näytteilleasettajat löytyvät tapahtuman sivuilta.
WGH-tapahtuman järjestää MagnumLive Oy
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