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Maarit Turtiainen: MARTTINANSAARI
Vahva ja koskettava romaani sodan perinnöstä ja 
sanomattomien sanojen varjosta. Se on kertomus 
rakkaudesta, syyllisyydestä ja juurista, jotka on löy-
dettävä, jotta voi kasvaa täydeksi itsekseen. 

Sota vei Unton ja Hiljan elämän panttilainaamoon, 
eikä antanut sitä ehjänä takaisin. He eivät puhuneet 
sodasta tai rajan taakse jääneestä nuoruudesta pojal-
leen, silti sodan koettelemukset loivat varjonsa myös 
Joukoon. Suomesta turvaa etsinyt Said tunnistaa 
Hiljan ja Unton ikävän sinne, minne ei voinut palata. 
Hän lähtee Joukon kanssa matkalle, joka muuttaa 
heidät molemmat. 

Haastattelijana Eija Sarinko

Leo Ylitalo: HYVÄSTI HÄPEÄ
Miksiköhän itsemurhan liitetään häpeä, Mirjam päh-
käilee kuohuksissaan. Jos ihminen sairastuu henki-
sesti ja päättää omin neuvoin päivänsä, se on hänestä 
yhtä traagista ja surullista kuin millainen kuolema 
tahansa. Kuolema mikä kuolema, poismeno.

Keski-ikäinen Mirjam työskentelee suomalaissiir-
tolaisten tulkkina Göteborgissa. Työ on mukavaa ja 

siinä näkee erilaisia ihmiskohtaloita. Sivullisuus ja 
yksinäisyys kuitenkin vaivaavat rakkaudessa petty-
nyttä Mirjamia eikä turvallinen yksineläminen enää 
tunnu mielekkäältä. Vierailu ystäväpariskunnan 
mökillä Tjörnin saarella saa Mirjamin lopulta otta-
maan elämänsä ohjat omiin käsiinsä - seurauksista 
piittaamatta.   

Haastattelijana Eija Sarinko

Milka Hakkarainen: EI VERTA RANTAA 
RAKKAAMPAA
Riemastuttavan tarkkanäköinen esikoisdekkari 
sukupolvien yli kantavasta koti-ikävästä ja erikoi-
sesta rikosaallosta ruotsinsuomalaisten asuttamassa 
kyläyhteisössä.

Skutskärin suomalaisten outoja kuolemantapauksia 
selvittää kaksi eripuraista suomalaista. Tukholmasta 
enonsa hautajaisiin tullut poliisi häpeää suomalai-
suuttaan ja Helsingistä ruotsinsuomalaisten pariin 
tupsahtanut entinen rikostoimittaja nuolee haavo-
jaan. Molemmat joutuvat löytämään uusia puolia 
itsestään.  

Haastattelijana Liisa Paavilainen
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Eeva Östberg – uusi kirjastonhoitaja ruotsin-
suomalaisen kirjallisuuden levittäjänä 

Suomen Tukholman -instituutin kirjasto on maan ainoa 
ruotsinsuomalainen erityiskirjasto, joka on nyt saanut uu-
den tehtävän,  se on nimitetty suomenkielisen vähemmis-
tön kansalliseksi resurssikirjastoksi.  Kirjastonhoitaja Eeva 
Östberg kertoo, miten kirjasto voi edistää ruotsinsuoma-
laisten kirjojen saatavuutta Ruotsissa.  

Haastattelijana Liisa Paavilainen

Lyyristä itsetutkistelua – FRAGMENTTEJA ja KIIRASTULI

Pirjo Lahdenperä ja Keijo Winstén lukevat runoja uusista kokoelmistaan. 

Suomen Tukholman instituutin kirjastosta  
Ruotsin suomenkielisen vähemmistön  

kansallinen resurssikirjasto

Tervetuloa seuraamaan!


