
Bokrådets  topp l i s to r  hös ten  2018
Finlandsinstitutets bokråd delar med sig av sina läsupplevelser och tipsar om aktuell 
finskspråkig litteratur för bibliotek, som är verksamma i Sverige, för skolor, förskolor 
och för alla litteraturintresserade. Boktipsen, som publiceras två gånger om året, kan man 
använda sig av t.ex. vid inköp av ny finsk litteratur. Nästan alla böckerna på listan hittar 
man i nätbokhandeln Adlibris, www.adlibris.se. Boklistorna finns på Finlandsinstitutets 
hemsida: www.finlandsinstitutet.se/sv/biblioteket/boktips/. Vill du kommentera listan, 
kan du maila till: bibliotek@finlandsinstitutet.se.

Ki r ja raad in  kärk i l i s ta t  syksy l lä  2018
Suomen Tukholman-instituutin kirjaraati jakaa lukukokemuksiaan ja suosittelee 
ajankohtaista suomenkielistä kirjallisuutta Ruotsissa toimiville kirjastoille, kouluille, 
esikouluille ja kaikille kirjallisuudesta kiinnostuneille. Kirjavinkit julkaistaan pari kertaa 
vuodessa ilmestyvässä kirjalistassa, jota voi käyttää esim. uusia kirjoja hankittaessa. 
Melkein kaikki listalla olevat nimikkeet löytyvät Adlibriksen verkkokirjakaupasta, 
www.adlibris.se. Kirjalistat ovat Instituutin kotisivuilla: www.finlandsinstitutet.se/fi/
biblioteket/kirjavihjeita. Mikäli haluat kommentoida listaa, voit lähettää sähköpostia 
osoitteeseen: bibliotek@finlandsinstitutet.se.

Bokrådets medlemmar / Kirjaraadin jäsenet: 
Nedre raden från vänster / Alempi rivi vasemmalta: 
Eija-Liisa Knuutinen, Liisa Paavilainen, Eija 
Helenius

Övre raden från vänster / Ylempi rivi vasemmalta: 
Anna-Leena Forsberg, Heidi Grönstrand, 
Juhani Niemi

Frånvarande / Poissaolevat: Emil Johansson, 
Pilvi Mattila Sundberg, Maria Tapaninen



Innehå l l s fö r teckn ing  /  S isä l l ys lue t te lo

IN MEMORIAM:  ARTO PAASIL INNA (1942–2018)  3
TEMA :  ZACHARIAS TOPELIUS 200 ÅR /
TEEMA:  ZACHARIAS TOPELIUS 200 VUOTTA 3
FINLANDIAPRISET 2018 /  F INLANDIA-PALKINTO 2018 4

Vinnaren  av  F in land iapr ise t  i  skön l i t te ra tu r  2018 /
Kaunok i r ja l l i suuden F in land ia -pa lk innon vo i t ta ja  2018  4
Nominerade t i l l  F in land iapr ise t  i  skön l i t te ra tu r  2018 /
Kaunok i r ja l l i suuden F in land ia -ehdokkaat  2018  4
Vinnaren  av  Fack-F in land ia  2018 /
Tie tok i r ja l l i suuden F in land ia -pa lk innon vo i t ta ja  2018  5
Nominerade t i l l  Fack-F in land ia  2018 /
Tie tok i r ja l l i suuden F in land ia -ehdokkaat  2018  5

SKÖNLITTERATUR /  KAUNOKIRJALLISUUS 6
Dik te r  /  Runo ja  6
Essäer  /  Esse i tä  6
Kåser ie r,  nove l le r  /  Pak ino i ta ,  nove l le ja  6
Deckare ,  spänn ings l i t te ra tu r  /  Dekkare i ta ,  jänn i tysk i r ja l l i suu t ta  6
Ser ie r  /  Sar jakuv ia  7

TOP 20 :  SKÖNLITTERATUR /  TOP 20 :  KAUNOKIRJALLISUUS 7
BOKRÅDET REKOMMENDERAR:  TOP 5  ROMANER /
K IRJARAATI  SUOSITTELEE:  TOP 5  ROMAANIA 9
TOP 20+:  FACKLITTERATUR /  TOP 20+:  T IETOKIRJALLISUUS 10
BOKRÅDET REKOMMENDERAR:  TOP 5  FACKBÖCKER /
K IRJARAATI  SUOSITTELEE:  TOP 5  T IETOKIRJAA 13
ÖVERSÄTTNINGAR /  KÄÄNNÖKSIÄ 13
TOP 10:  SVERIGEFINSK L ITTERATUR /
TOP 10 :  RUOTSINSUOMALAINEN KIRJALLISUUS 15

Språk / Kieli: (FI) = finska / suomi, (SV) = svenska / ruotsi
Översättningar från finska till svenska hittar man lätt i listan genom att leta efter den röda texten Originaltitel 
/ Alkuteos i själva titeluppgiften.
Käännökset suomesta ruotsiksi löytyvät helposti listalta hakemalla punaisella merkattua tekstiä Originaltitel / 
Alkuteos nimikkeen kohdalta.

2



Paasilinna, Arto: Originaltitel / Alkuteos: Jäniksen vuosi, Weilin & Göös, 1975 (FI) / 
Harens år, Brombergs förlag, 1992 (SV)
Med Harens år (gavs ut på finska 1975, i svensk översättning 1992) fick Paasilinna sitt stora 
internationella genombrott som succéförfattare. Romanen skildrar en man som tar sin tillflykt 
till den finska naturen tillsammans med en hare. Naturens frid och en livsstil utan brådska 
tillsammans med haren symboliserar frihet för mannen.
Jäniksen vuosi (julkaistiin suomeksi 1975, käännös ruotsiksi vuonna 1992) oli Paasilinnan 
läpimurtoteos, joka teki hänestä kansainvälisen menestyskirjailijan. Romaani kuvaa miehen 
ja jäniksen pakomatkaa Suomen luonnossa. Luonnon rauha ja kiireetön elämänrytmi ovat 
miehelle vapauden symboli.
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TEMA:  ZACHARIAS TOPELIUS 200 ÅR /  TEEMA:  ZACHARIAS 
TOPELIUS 200 VUOTTA

Arto Paasilinna var en av Finlands mest lästa och 
älskade författare. Över hälften av hans romaner är 
översatta till svenska. Paasilinnas böcker har blivit 
såväl film och teater, tv-serier och serieböcker. Här 
följer ett boktips, en skröna i god Paasilinnastil som 
blivit den finska humorns klassiker.
Kirjailija Arto Paasilinna kuului Suomen kaikkien 
aikojen rakastetuimpiin ja tuotteliaimpiin 
kirjailijoihin. Yli puolet hänen tuotannostaan 
on käännetty ruotsiksi. Paasilinnan teoksista on 
tehty niin elokuvia kuin näytelmiä, tv-sarjoja ja 
sarjakuvia. Tässä lukuvinkki, ”paasilinnamainen” 
veijaritarina, josta on tullut suomalaisen huumorin 
klassikko.

IN  MEMORIAM:  ARTO PAASIL INNA (1942–2018)
Foto / Kuva: Veikko Som

erpuro

I år har det gått 200 år sedan Zacharias Topelius 
(1818–1898) föddes. Topelius är känd som 
sagofarbror, i många finska familjer känner man till 
hans berättelsesamling Läsning för barn. En av hans 
mest kända verk är Boken om vårt land som använts 
som läsebok i folkskolan.
Tänä vuonna Zacharias Topeliuksen (1818–1898) 
syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta. Topelius 
muistetaan satusetänä, hänen Lukemisia lapsille-
kertomuskokoelmansa on tuttu monelle suomalaiselle 
perheelle. Yksi hänen tunnetuimpia teoksiaan 
on Maamme kirja, jota on käytetty lukukirjana 
kansakoulussa.

Syväoja, Hannu: Pieni kirja Topeliuksesta, Mediapinta, 2017 (FI)
Filosofie doktorn bidrar med sin bok till Zacharias Topelius 200-års jubileumsfirande.
Filosofian tohtori osallistuu teoksellaan Zacharias Topeliuksen 200-vuotisjuhlintaan.
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FINLANDIAPRISET 2018 /  F INLANDIA-PALKINTO 2018

Vinnaren  av  F in land iapr ise t  i  skön l i t te ra tu r  2018 /
Kaunok i r ja l l i suuden F in land ia -pa lk innon vo i t ta ja  2018

Jalonen, Olli: Taivaanpallo, Otava, 2018 (FI) Historisk roman / 
Historiallinen romaani
Astronomlärlingens väg går från ön Saint Helena till 1600-talets London.
Tähtitieteilijän oppipojan tie vie Saint Helenan saarelta 1600-luvun 
Lontooseen.

Nominerade t i l l  F in land iapr ise t  i  skön l i t te ra tu r  2018 / 
Kaunok i r ja l l i suuden F in land ia -ehdokkaat  2018

Järvelä, Jari: Kosken kahta puolta, Tammi, 2018 (FI) Psykologisk roman / Psykologinen 
romaani
Barnets blick på en far- och morförälder och finska inbördeskrigets två sanningar.
Kaksi mummoa lapsen silmillä nähtynä ja Suomen sisällissodan kaksi totuutta.

Kettu, Katja: Rose on poissa, WSOY, 2018 (FI) Magisk realism / Maagista realismia
Kvinnan, till hälften indian, till hälften finländare, söker sin identitet.
Puoliksi intiaani ja puoliksi suomalainen nainen etsii identiteettiään.

Mäkelä, J. Pekka: Hunan, Like, 2018 (FI) Historisk roman / Historiallinen romaani
Missionärer omvänder lokalinvånare till kristendomen i 1930-talets Kina.
Lähetyssaarnaajat käännyttävät paikallisia kristinuskoon 1930-luvun Kiinassa.

Rauhala, Pauliina: Synninkantajat, Gummerus, 2. p., 2018 (FI) Närhistorisk psykologisk 
roman / Lähihistoriallinen psykologinen romaani
Gestaltningen av medlemmar i 70-talets finska laestadiansamfundet fortsätter.
Kuvaus suomalaisen 1970-luvun lestadiolaisyhteisön jäsenistä jatkuu.

Sund, Lars: Originaltitel / Alkuteos: Där musiken började, Förlaget M, 2018 (SV) /
Missä musiikki alkoi, i översättning av / kääntäjä: Jänisniemi, Laura, Teos, 2018 (FI) 
Psykologisk utvecklingsroman / Psykologinen kehitysromaani
En man siktar på att bli kompositör i Jakobstad-trilogins självständiga del nummer två.
Mies tähtää säveltäjäksi Pietarsaari-trilogian itsenäinessä kakkososassa.
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Rikki Aivelo, Tuomas: Loputtomat loiset, Like, 2018 (FI)
Evolutionsbiologen gläntar på dörren till parasiternas och smittornas värld.
Evoluutiobiologi avaa oven loisten ja tartuntatautien maailmaan.

Haatanen, Kaisa, Hovi, Sanna-Mari: Monarkian muruset – Kaiken maailman 
kuninkaallisia, WSOY, 2018 (FI)
Godmodiga smygtittare hittar udda detaljer i de europeiska kungahusens liv och leverne.
Hyväntahtoiset tirkistelijät löytävät outoja yksityiskohtia Euroopan kuninkaallisten elämästä.

Ruuska, Helena: Hugo Simberg: Pirut ja enkelit, WSOY, 2018 (FI) Biografi / Biografia
En konsthistorisk biografi över den älskade bildkonstnären Hugo Simberg (1873–1917).
Rakastetun kuvataiteilijan Hugo Simbergin (1873–1917) taidehistoriallinen elämäkerta.

Siilasmaa, Risto, Fredman, Catherine: Originaltitel / Alkuteos: Transforming Nokia 
(ENG) / Paranoidi optimisti – Näin johdin Nokiaa murroksessa, i översättning av / kääntäjä: 
Päkkilä, Markku, Tammi, 2018 (FI) Memoarer / Muistelmat
En efterlängtad bok om Nokias svåra år och om vägen tillbaka till framgång.
Odotettu kirja Nokian vaikeista vuosista ja uudesta kukoistuksesta.

Similä, Ville, Vuorela, Mervi: Ultra Bra – Sokeana hetkenä, WSOY, 2018 (FI)
Hela berättelsen om 1990-talets generationsfenomen, kultbandet Ultra Bra.
1990-luvulla sukupolvi-ilmiöksi nousseen Ultra Bra -kulttiyhtyeen koko tarina.

Vinnaren  av  Fack-F in land ia  2018 /  Tie tok i r ja l l i suuden F in land ia -
pa lk innon vo i t ta ja  2018

Aalto, Seppo: Kapina tehtailla – Kuusankoski 1918, Siltala, 2018 (FI)
Blodbadet på bruksorten under 1918 års inbördeskrig lyfter fram större 
perspektiv.
Vuoden 1918 sisällissodan tehdasyhteisön verilöylyn kautta avautuu 
laajempi näkökulma.

Nominerade t i l l  Fack-F in land ia  2018 /  Tie tok i r ja l l i suuden 
F in land ia -ehdokkaat  2018
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Härkönen, Anna-Leena: Ihan ystävänä sanon ja muita kirjoituksia, Otava, 2018 (FI) 
Kåserier / Pakinoita
Uppriktigt och humoristiskt prat om nutidens dårskap i kåserisamlingen.
Suoraa ja humoristista puhetta nykyajan älyttömyyksistä pakinakokelmassa.

Rajamäki, Tiina: Vieras maisema, Teos, 2018 (FI) Noveller / Novellit
Noveller om svårigheter i nära relationer eller brist på dem.
Novelleja läheisten ihmissuhteiden vaikeudesta tai niiden puutteesta.

Turunen, Eeva: Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa, Siltala, 2. p., 2018 
(FI) Episodroman / Episodiromaani, Vinnaren av Helsingin Sanomats debutantpris 2018 
/ Helsingin Sanomien vuoden 2018 esikoiskirjapalkinnon voittaja
Människors neuroser och underligheter krockar ömsint mot varandra.
Ihmisten neuroosit ja kummallisuudet törmäilevät hellänkipeästi toisiinsa.

Deckare ,  spänn ings l i t te ra tu r  /  Dekkare i ta ,  jänn i tysk i r ja l l i suu t ta
Hautala, Marko: Leväluhta, Tammi, 2018 (FI)
En skräckroman om en dyster kärrkälla och en kvinna som återvänder till sitt barndomshem.
Kauhuromaani lapsuuden kotiinsa palaavasta naisesta ja synkästä suolähteestä.

Lehtolainen, Leena: Tappajan tyttöystävä: ja muita rikoksia, Tammi, 2018 (FI)
En känd deckarförfattares novellsamling med berättelser om brott och skräck.
Tunnetun dekkaristin rikos- ja kummitustarinoita novellikokoelmassa.

Kåser ie r,  nove l le r  /  Pak ino i ta ,  nove l le ja

SKÖNLITTERATUR /  KAUNOKIRJALLISUUS
Dik te r  /  Runo ja

Antsalo, Veera: Imago – Runoelma, Teos, 2018 (FI) Dikter / Runoja
Prosadikter om verklighetens komplexitet och kvinnlighet.
Proosarunoja todellisuuden monimutkaisuudesta ja naiseudesta.

Saari, Stina: Änimling, Teos, 2018 (FI) Dikter / Runot, Nominerad till Helsingin Sanomats 
debutantpris 2018 / Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokas 2018
Språklek och teknologisk dystopi om sexuellt våld.
Kielileikkiä ja teknologista dystopiaa seksuaalisesta väkivallasta.

Essäer  /  Esse i tä
Melender, Tommi, Vuola Sinikka: Maailmojen loput – Kirjoituksia romaanitaiteesta, 
WSOY, 2018 (FI)
En essädialog och 30 miniessäer om romanslut.
Esseedialogi ja 30 pienoisesseetä romaanien lopetuksista.

Saarikivi, Janne: Suomen kieli ja mieli, Teos, 2018 (FI)
Professorn kartlägger sambanden mellan det finska språket och den finska kulturen.
Professori jäljittää suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin yhteyksiä.



Havaste, Paula: Pronssitähti, Gummerus, 2018 (FI) Närhistorisk roman / Lähihistoriallinen 
romaani
En skildring av 1950-talets Estland ur ett ungt pars perspektiv.
Kuvaus sodanjälkeisestä 1950-luvun Virosta nuoren pariskunnan näkökulmasta.

Huotarinen, Vilja-Tuulia: Niin kuin minä heidät näin, Siltala, 2018 (FI) Psykologisk 
roman / Psykologinen romaani
Endagsromanen skrildrar lärarnas och elevernas öden på en skola.
Yhdenpäiväromaanissa kuvataan koulun opettajien ja oppilaiden kohtaloita.

Kinnunen, Tommi: Pintti – Kolmenpäivänromaani, WSOY, 2018 (FI) Psykologisk roman 
/ Psykologinen romaani
Berättelsen om syskonens öden i skuggan av ett glasbruk i efterkrigsstidens Finland.
Tarina sisarusten kohtaloista lasitehtaan varjossa sodanjälkeisessä Suomessa.

Koivukari, Tapio: Poltetun miehen tytär – Romaani, WSOY, 2018 (FI) Historisk roman / 
Historiallinen romaani
En historisk roman som baseras på en sann isländsk berättelse om 1600-talets häxjaktet.
Islantilaiseen tositarinaan perustuva historiallinen romaani 1600-luvun noitavainoista.
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Ser ie r  /  Sar jakuv ia
Ahokoivu, Mari: Oksi, engelsk översättning / englanninkielinen käännös: Aronpuro, 
Silja-Maaria, Asema, 2. p., 2018 (FI / ENG)
Tankar om förhållandet mellan mor och barn i ljuset av den finska mytologins björnmyt.
Pohdintoja äidin ja lapsen suhteesta suomalaisen mytologian karhumyytin kautta.

Ranta, Ville: Kuningas menettää päänsä, WSOY, 2018 (FI) Serieroman / Sarjakuvaromaani
Den tusenåriga vita mannen får sitt huvud avsågat i den absurda serieromanen.
Vuosituhantiselta valkoiselta mieheltä sahataan pää irti absurdissa sarjakuvaromaanissa.

TOP 20:  SKÖNLITTERATUR /  TOP 20 :  KAUNOKIRJALLISUUS

Porvali, Mikko: Kadonneen kaupungin varjo, Serie / Sarja: Karelia Noir 3, Atena, 2018 
(FI) Historisk späninngsroman / Historiallinen jännitysromaani
Sista delen i Karelia Noir-trilogin skildrar efterkrigstidens kaotiska verklighet.
Karelia Noir -trilogian päätösosa kuvaa sodanjälkeistä sekasortoista todellisuutta.

Remes, Ilkka: Perikato, WSOY, 2018 (FI) Politisk thriller / Kansainvälinen trilleri
En politisk thriller om islamisk invandring och om Europas öde.
Islamilaisesta maahanmuutosta ja Euroopan kohtalosta kansainvälisessä trillerissä.

Tuomainen, Antti: Pikku Siperia, Like, 2018 (FI) Spänningsroman / Jännitysromaani
En komedi om tro och misstro och om en nedfallande meteorits inverkan på en liten by.
Komedia uskosta ja epäuskosta sekä pieneen kylään syöksyvän meteoriitin vaikutuksista.
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Latvala, Taina: Venetsialaiset, Otava, 2018 (FI) Psykologisk familjeroman / Psykologinen 
perheromaani
De tre syskonen samlas i familjestugan och återkallar minnet av sin framlidne far.
Kolme sisarta kokoontuu perheen mökillä ja muistelee edesmennyttä isäänsä.

Laurikkala, Ella: Siirtolainen, Reuna kustantamo ja kirjakauppa, 2018 (FI) 
Invandrarroman / Siirtolaisromaani
Om ett familjeöde baserat på verkliga händelser efter flytten till Australien.
Tositapahtumiin pohjautuva tarina perheen kohtalosta Australiaan muuton jälkeen.

Marttinen, Annamari: Korsetti, Tammi, 2018 (FI) Psykologisk roman / Psykologinen 
romaani
En vacker berättelse om livet som transvestit.
Kaunis kertomus transvestiitin elämästä.

Mäkivalli, Jani: Ääniseltä itään – Sotaromaani, Karisto, 2018 (FI) Krigsroman / 
Sotaromaani
Boken skildrar en mans öde mitt i världskrigets turbulens och desperationen på slagfälten.
Teos kuvaa yhden miehen kohtaloa maailmansodan heiteltävänä sekä taisteluiden epätoivoa.

Nousiainen, Miika: Juurihoito, omskriven till lättläst version / selkomukautus: Hanna 
Männikkölahti: Avain, 2018 (FI) Satir / Satiiria, Lättläst / Selkokirja
Bröderna hittar nya familjemedlemmar med hjälp av ett tandkort.
Veljekset löytävät uusia perheenjäseniä hammaskartan avulla.

Oranen, Raija: Marsalkan ruusu, Otava, 2018 (FI) Historisk biografisk roman / 
Historiallinen elämäkertaromaani
Den gamle Marsalk Mannerheim upplever kärleken än en gång.
Vanha Marsalkka Mannerheim kokee vielä kerran rakkauden.

Pires, S. N.: Karhunkiertäjä, Serie / Sarja: Pedon sydän; 1, Minerva, 2018 (FI) Fantasy / 
Fantasia, New Weird-fiktion / Uuskumma, Debutroman / Esikoisromaani
Trilogins öppningsdel tar läsaren till häxornas och andarnas land tusentals år bakåt i tiden.
Trilogian avausosa vie lukijan tuhansien vuosien taakse, noitien ja haltijoiden maahan.

Pulkkinen, Riitta: Lasten planeetta, Otava, 2018 (FI) Psykologisk roman / Psykologinen 
romaani
Om oförmågan att komma en annan människa nära och om upplösningen av en familj.
Toisen ihmisen lähelle päästämisen vaikeudesta ja perheen hajoamisesta.

Rytisalo, Minna: Rouva C., Gummerus, 2018 (FI) Historisk biografisk roman / 
Historiallinen elämäkertaromaani
Den fiktiva berättelsen skildrar kärleken och vänskapen i Minna Canths äktenskap.
Fiktiivinen tarina kuvaa rakkautta ja ystävyyttä nuoren Minna Canthin avioliitossa.

Röyhkä, Kauko: Maan korvessa kulkevi, Like, 2018 (FI) Historisk, psykologisk  
krigslitteratur / Historiallinen, psykologinen sotakirjallisuus
De två barnens och den tyske desertörens vägar korsas i Lapplandskriget.
Kahden lapsen ja saksalaisen rintamakarkurin tiet kohtaavat Lapin sodassa.
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BOKRÅDET REKOMMENDERAR:  TOP 5  ROMANER /
K IRJARAATI  SUOSITTELEE:  TOP 5  ROMAANIA

1. Jalonen, Olli: Taivaanpallo, Otava, 2018 (FI) Historisk roman / Historiallinen 
romaani

2. Skiftesvik, Joni: Finlandia City – Elämänkuvia, WSOY, 2018 (FI) Psykologisk 
utvecklingsroman / Psykologinen kehitysromaani

3. Koivukari, Tapio: Poltetun miehen tytär – Romaani, WSOY, 2018 (FI) Historisk 
roman / Historiallinen romaani

4. Havaste, Paula: Pronssitähti, Gummerus, 2018 (FI) Närhistorisk roman / 
Lähihistoriallinen romaani

5. Tuuri, Antti: Aavan meren tuolla puolen, Otava, 2018 (FI) Invandrarroman / 
Siirtolaisromaani

Savonlahti, Sisko: Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu, Gummerus, 2. p., 2018 (FI) Chic 
Lit / ChicLit, Debutant / Esikoinen, Nominerad till Helsingin Sanomats debutantpris / 
Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokas 2018
Det sker märkliga ting när generationernas verkligheter möts.
Tapahtuu outoja kun sukupolvien todellisuudet kohtaavat.

Seppälä, Juha: Sankariaika – Romaani, Siltala, 2018 (FI) Satir / Satiiria
En satirisk roman om Finlands självständighetshistoria och den första nationalflaggans öde.
Satiirinen romaani Suomen itsenäisyyshistoriasta ja ensimmäisen valtiolipun kohtalosta.

Skiftesvik, Joni: Finlandia City – Elämänkuvia, WSOY, 2018 (FI) Psykologisk 
utvecklingsroman / Psykologinen kehitysromaani
En självbiografisk roman om pojken från hamnstaden.
Omaelämäkerrallinen romaani satamakylän pojasta.

Tervo, Jari: Aamen – Romaani, Otava, 2018 (FI) Endagsroman / Yhdenpäiväromaani,  
Satir / Satiiria
I den satiriska endagsromanen krockar finskheten med den övriga världen.
Suomalaisuuden ja muun maailman yhteentörmäystä satiirisessa yhdenpäiväromaanissa.

Tuuri, Antti: Aavan meren tuolla puolen, Otava, 2018 (FI) Invandrarroman / 
Siirtolaisromaani
Berättelsen om sverigefinnar och deras ättlingar i 2010-talets Sverige fortsätter.
Tarina ruotsinsuomalaista ja heidän jälkeläistensä elämästä 2010-luvun Ruotsissa jatkuu.

Verronen, Maarit: Hiljaiset joet, Aviador, 2018 Dystopi / Dystopia
Fem barn får hjälp när miljön förstörs efter en kosmisk katastrof.
Viisi lasta saa tukea ympäristön tuhoutuessa kosmisen mullistuksen seurauksena.
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TOP 20+:  FACKLITTERATUR /  TOP 20+:  T IETOKIRJALLISUUS
Aro, Antti, Tuisku, Antti, Vanha-Majamaa, Anton: Antti Tapani – Antti Tuiskun elämä, 
WSOY, 2018 (FI) Biografi / Elämäkerta
Den öppenhjärtiga biografin över Finlands största popstjärna genom tiderna.
Suomen suurimman poptähden avoin elämäkerta.

Hotakainen, Kari: Den okände Kimi Räikkönen, i översättning av / kääntäjä: Westö, 
Mårten, Förlaget M, 2018 (SV) / Originaltitel / Alkuteos: Tuntematon Kimi Räikkönen, 
Siltala, 6. p., 2018 (FI) Biografi / Elämäkerta
En biografi över den världskände och fåordige formelstjärnans karriär och liv.
Elämäkerta maailmankuulun, harvasanaisen formulatähden urasta ja elämästä.

Kaleva, Atte: Jihad ja terrori, Otava, 2018 (FI)
En aktuell grundbok om jihadism och islamistisk terror.
Ajankohtainen perusteos jihadismista ja islamistisesta terrorismista.

Kallio, Maaret: Lujasti lempeä – Mielen työkirja, WSOY, 2018 (FI) Psykologi / Psykologia
En övningsbok i psykets välbefinnande och som stöd för ett gott liv.
Psykoterapeutin harjoituskirja mielen hyvinvoinnin ja hyvän elämän tueksi.

Kankimäki, Mia: Naiset, joita ajattelen öisin, Otava, 2018 (FI) Reseskildring / 
Matkakertomus
En 40-årig kvinna utan familj går i fotspåren efter 1800-talets kvinnliga forskningsresande.
Perheetön nelikymppinen nainen kulkee 1800-luvun naistutkimusmatkailijoiden jalanjäljillä.

Keskisarja, Teemu: Saapasnahka-torni – Aleksis Kiven elämänkertomus, Siltala, 2018 (FI) 
Biografi / Elämäkerta
En känd historieforskare återberättar den mest efterforskade nationalförfattarens biografi.
Tutkituimman kansalliskirjailijan uusi elämäkerta, tunnetun historiantutkijan kertomana.

Ketola, Juha, Kortesuo, Katleena, Sairanen, Mikko: Älä syötä ruokahukkaa – Näin 
käytät tähteet, säästät rahaa ja pelastat maapallon, Docendo, 2018 (FI) Ekologi / Ekologia, 
Konsumenter / Kuluttajat
Hemmets vardagsguide för konsumenten som bär omsorg för att minska matsvinnet.
Kodin ja arjen opas ruokahävikin pienentämiseen huolta kantavalle kuluttajalle.

Klinge, Matti: Euroopan murros, Proust ja Kross – Muistelmia 1992–2001, osa 5, Siltala, 
2018 (FI) Memoarer / Muistelmat
Emeritusprofessorns memoarer över samhällsförändringar i 1990-talets Europa.
Emeritusprofessorin muistelmat 1990-luvun yhteiskunnallisista muutoksista Euroopassa.

Kortelainen, Anna: Hyvä Sara! – Sara Hildénin kolme elämää, Gummerus, 2018 (FI) 
Biografi / Elämäkerta
Sara Hildéns (1905–1993), den framgångsrika affärskvinnans och mecenatens biografi.
Menestyneen liikenaisen ja mesenaatin, Sara Hildénin (1905–1993) elämäkerta.

Koskinen, Ulla: Suomessa selviytymisen historiaa – Kivikaudelta keskiajalle ja 1900-luvun 
alkuun, Into Kustannus, 2018 (FI) Historia / Historia
Finländarnas överlevnadskonster från medeltiden till början av 1900-talet.
Suomalaisten selviytymistaitoja keskiajalta 1900-luvun alkuun.



Lehtinen, Lasse: Minä ja Kekkonen, Otava, 2018 (FI)
Författarens personliga berättelse om sin relation till Urho Kekkonen.
Kirjailijan henkilökohtainen kertomus suhteestaan Urho Kekkoseen.

Lennon, Eeva: Eeva Lennon, Lontoo, Karisto, 2018 (FI) Biografi / Elämäkerta
Den legendariske journalistens personliga livsberättelse.
Legendaarisen toimittajan henkilökohtainen elämäntarina

Leskelä, Ari: Suuri toivelaulukirja 24, Serie / Sarja: F-Kustannus, Otava, 2018 (FI) Musik 
/ Musiikki, Sångbok / Laulukirja
Den nya, efterlängtade delen i Suuri Toivelaulukirja-serien.
Uusi, odotettu osa Suuri Toivelaulukirja -sarjassa.

Mäkelin, Henna, Hänninen, Juha: Kuolema: kaikki mitä olet aina halunnut tietää, 
Kustantamo S&S, 2018 (FI) Medicin / Lääketiede
Livets och dödens guide av en läkare med 25 års erfarenhet av palliativ vård.
Elämän ja kuoleman oppaassa 25 vuotta saattohoitotyötä tehneen lääkärin kokemuksia.

Mäkelä, Hannu: Valo – Kertomus rakkaudesta, Kirjapaja, 2018 (FI) Självbiografi / 
Omaelämäkerta
En självbiografisk sorgebok om kärlek och om att mista en maka.
Omaelämäkerrallinen surukirja rakkaudesta ja aviopuolison menettämisestä.

Mäkinen, Eija, Henrikson, Ida: Vivica Bandler: Vuosidadan nainen – Århundradets 
kvinna, Otava, 2018 (FI) Biografi / Elämäkerta
Berättelsen om teaterchefen som landade som ledare på Nordens största teater.
Kertomus teatterinjohtajasta joka päätyi Pohjoismaiden suurimman teatterin johtoon.

Mörö, Mari: Kukkanuottasilla, Teos, 2018 (FI) Trädgårdsskötsel / Puutarhahoito
Berättelser om trädgårdskötselns strävsamma vardag.
Kertomuksia puutarhanhoidon ankarasta arjesta.

Rajala, Panu: Suomussalmen sulttaani – Ilmari Kiannon elämä, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, 2018, Serie / Sarja: Kirjokansi 154 (FI) Biografi / Elämäkerta
En biografi över Kiantos (1874–1970) händelserika liv med sina fruar och svårigheter.
Elämäkertateos Kiannon (1874–1970) vaiherikkaasta elämästä vaimoineen ja vaikeuksineen.

Taipale, Malla: Rektor – Sveriges viktigaste chef, Boosta Förlag, 2018 (SV)
Stödbok för rektorer om ledarskap i grundskolan.
Apukirja johtajuudesta peruskoulun rehtoreille.

Taipale, Riitta: Elokerta ennen – Vermlannin suomalaismetsissä, Atrain Kustannus, 2018 
(FI)
Språket i Värmlands finnskogar vaknar till liv i inspelade berättelser.
Värmlannin suomalaismetsien kieli herää uudelleen eloon tallennetuissa kertomuksissa.

Tarkka, Pekka: Onnen Pekka, Otava, 2018 (FI) Memoarer / Muistelmat
Memoarerna av den forne litteraturkritikern i Helsingin Sanomat.
Helsingin Sanomien entisen kirjallisuuskriitikon ja kulttuuritoimittajan muistelmat.
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Tuomi, Elina: Itsenäisiä naisia – 70 suomalaista esikuvaa, Kustantamo S&S, 2. p., 2018 
(FI)
En fackbok om kvinnor som verkat som förebilder i frontlinjen för finländsk jämställdhet.
Tietokirja naisista, jotka ovat vaikuttaneet esikuvina suomalaisen tasa-arvon eturintamassa.

Uimonen, Risto: Sauli Niinistö – tasavallan presidentti, WSOY, 2018 (FI) Biografi / 
Elämäkerta
Ett personporträtt av president Sauli Niinistös politiska karriär och folkliga popularitet.
Henkilökuva presidentti Sauli Niinistön poliittisesta urasta ja kansansuosiosta.

Valtaoja, Esko: Maailmanloppu peruttu – Kootut kolumnit II, Serie / Sarja: Ursan 
julkaisuja 157, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2018 (FI)
Samhälleliga kolumner som främjar förnuftet, vetenskapen och humanismen.
Yhteiskunnallisia kolumneja, jotka edistävät järkeä, tiedettä ja humanismia.
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ÖVERSÄTTNINGAR /  KÄÄNNÖKSIÄ
Originaltitel / Alkuteos: Akseli Gallen-Kallela – Ateneumin taiteilijat, huvudred.: 
Pettersson, Susanna et al., Serie / Sarja: Ateneumin taiteilijat, (FI) / Akseli Gallen-Kallela 
– Ateneums konstnärer,  Ateneumin taidemuseo, 2018 (SV) 
Bokserien ger en inblick i Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) liv och konstgärning.
Kirjasarja antaa näkökulman Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) elämään ja taiteeseen.

Andersson, Claes: Originaltitel / Alkuteos: Det underjordiska utsiktstornet, Förlaget M, 
2018 (SV) / Maanalainen näkötorni, översättare / kääntäjä: Kiiskinen, Jyrki, WSOY, 
2018 (FI) Dikter / Runoja
En diktsamling om fosterlandet och surrealistiska drömmar.
Runokokelma isänmaasta ja surrealistisista unista.

Donner, Jörn, Donner, Rafael: Originaltitel / Alkuteos: Innan du försvinner – Brev mellan 
son och far, Förlaget M, 2018 (SV) / Ennen kuin olet poissa – Kirjeitä pojalta isälle, isältä 
pojalle, i översättning av / käännös: Jänisniemi, Laura, Teos, 2018 (FI) Litteraturhistoria 
/ Kirjallisuushistoria
Brevväxling mellan en åldrande kändisfar och hans son.
Kirjeenvaihto ikääntyvän julkkisisän ja hänen pojan välillään.

BOKRÅDET REKOMMENDERAR:  TOP 5  FACKBÖCKER /
K IRJARAATI  SUOSITTELEE:  TOP 5  T IETOKIRJAA

1. Hotakainen, Kari: Den okände Kimi Räikkönen, i översättning av / kääntäjä: 
Westö, Mårten, Förlaget M, 2018 (SV) / Originaltitel / Alkuteos: Tuntematon 
Kimi Räikkönen, Siltala, 6. p., 2018 (FI) Biografi / Elämäkerta

2. Kankimäki, Mia: Naiset, joita ajattelen öisin, Otava, 2018 (FI) Reseskildring / 
Matkakertomus

3. Rajala, Panu: Suomussalmen sulttaani – Ilmari Kiannon elämä, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 2018, Serie / Sarja: Kirjokansi 154 (FI) Biografi / 
Elämäkerta

4. Tarkka, Pekka: Onnen Pekka, Otava, 2018 (FI) Memoarer / Muistelmat

5. Tuomi, Elina: Itsenäisiä naisia – 70 suomalaista esikuvaa, Kustantamo S&S, 2. 
p., 2018 (FI)
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Engman, Max: Originaltitel / Alkuteos: Språkfrågan – Finlandssvenskhetens uppkomst 
1812–1922, Serie / Sarja: Finlands svenska historia, Bokförlaget Atlantis, 2016 (SV) / 
Kielikysymys – Suomenruotsalaisuuden synty 1812–1922, i översättning av / kääntäjä: 
Koski, Kari, Serie / Sarja: Suomen ruotsalainen historia 3, Svenska litteratursällskapet 
i Finland, 2018 (FI)
Om finlandssvenskhet under storfurstendömets tid och de första åren av självständighetstiden.
Suomenruotsalaisuudesta suuriruhtinaskunnan aikaan ja itsenäisyyden alkuvuosina.

Hubara, Koko: Bruna flickor – Känsloessäer, i översättning av / kääntäjä: Mannström, 
Amanda, Förlaget M, 2018 (SV) / Originaltitel / Alkuteos: Ruskeat tytöt – Tunne-esseitä, 
Like, 2. p., 2017 (FI) Essäer / Esseitä
Essäsamlingen är den första finsksspråkiga boken från en färgad flicka till färgade flickor.
Esseekokoelma on ensimmäinen suomenkielinen kirja ruskealta tytöltä ruskeille tytöille.

Kettu, Katja: Nattfjärilen, i översättning av / kääntäjä: Orlov, Janina, Albert Bonniers 
Förlag, 2018 (SV) / Originaltitel / Alkuteos: Yöperhonen, WSOY, 2015 (FI) Magisk realism 
/ Maagista realismia
En stor berättelse om kärlek, makt och språk.
Suuri kertomus kielestä, rakkaudesta ja vallasta.

Kähkönen, Sirpa: Livsöden i Finlands bortglömda fångläger, i översättning av / kääntäjä: 
Huss, Mattias, Lind & Co, 2018 (SV) / Originaltitel / Alkuteos: Vihan ja rakkauden liekit – 
kohtalona 1930-luvun Suomi, Otava, 2010 (FI) Historisk fackbok / Historiallinen tietokirja
En mångfacetterad skildring av tvångsarbetslägret i Ekenäs och dess livsöden.
Kattava kuvaus Tammisaaren pakkotyöleiristä ja sen ihmiskohtaloista.

Porvali, Mikko: Blod döljer inget, i översättning av / käännös Granqvist, Heidi, Serie / 
Sarja:  Karelia Noir; 2, Lind & Co, 2018 (SV) / Originaltitel / Alkuteos: Veri ei vaikene, 
2016 (FI) Historisk spänningsroman / Historiallinen jännitysromaani
Den andra delen i Karelia Noir-serien skildrar den yttersta högerns uppgång på 1930-talet.
Karelia Noir -sarjan toinen osa kuvaa äärioikeiston nousua 1930-luvulla.

Sandström, Peter: Originaltitel / Alkuteos: Mamma november –  Åtta betraktelser, Schildts 
& Söderströms, 2018 (SV) / Äiti marraskuu – Kahdeksan pohdintoa, i översättning av / 
kääntäjä: Menna, Outi, Kustantamo S&S, 2018 (FI) Noveller / Novelleja
Självbiografisk episodprosa om de viktigaste kvinnorna i författarens liv.
Omaelämäkerrallista episoodimaista proosaa kirjailijan elämän tärkeimmistä naisista.
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1. Johansson, Jaana: Oliivinvihreä reppu, 2018 (FI)
Dokumentärroman om en tjeckisk jude som bor i Wien.
Dokumenttiromaani Wienissä asuvasta Tsekkoslovakian juutalaisesta.

2. Seppälä, Mikko: Suur-Suomi – Katalyytti, Serie / Sarja: Suur-Suomi saaga 1, Books on 
Demand, 2018 (FI)
Två vänner fantiserar om en alternativ världsordning i efterkrigstidens Finland.
Kaksi ystävystä pohtii vaihtoehtoista maailmaa sodan jälkeisessä Suomessa.

3. Lahdenperä, Pirjo: Mieleni kotiseudut, Pirjo Lahdenperä, 2018 (FI)
Personliga berättelser om barndomens och ungdomens betydelsefulla platser.
Omakohtaisia tarinoita lapsuuden ja nuoruuden merkittävistä maisemista.

4. Tuomenoja, Oili: Nimeni onkin Oili, Compania Comder, 2018 (FI)
En bekant radioröst berättar sitt livs historia.
Tuttu radioääni kertoo elämäntarinansa.

5. Den första veckan grät jag, red. / toim.: Lindfors, Karin, Lumikero, Asta, 
Migrationsinstitutet, 2018 (SV) Beställes / Tilataan: kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi
Finlandssvenska kvinnor som flyttat till Sverige delar med sig av sina livsberättelser.
Ruotsiin muuttaneet suomenruotsalaiset naiset kertovat elämästään.

6. Iivanainen, Maria: Mustan kuun yö, Compania Comder HB, 2018 (FI) Diktsamling / 
Runokokoelma

7. Kytömäki. Aulis: Aleksi – Tulen käymään vain, Svedbacka förlag, 2018 (FI) Beställes /  
Tilataan: bokus.com
En finsk yngling längtar till sina rötter och vill pröva på att flytta tillbaka till Finland.
Suomalaisnuorukainen kaipaa juurilleen ja haluaa kokeilla paluumuuttoa Suomeen.

8. Silvennoinen, Seija: Anna jos haluat, ota jos uskallat, Serie / Sarja: runokirja.fi, 
Mediapinta, 2018 (FI) Dikter / Runoja

9. Winsa, Birger: Bilder från det som var – Kainulasjärvi – Kuvia siittä mikä kerran oli,  
Meänkielen förlaaki, 2018 (SV, meänkieli) Beställes / Tilataan: meankielenforlaaki.se
Bilder tagna av en ung student i Tornedalen 1930–1933.
Nuoren opiskelijan ottamia kuvia Torniojokilaaksossa vuosina 1930–1933.

10. Sole, Asko: Ihmisistä – Hominidae, Sohlmans litteraturkrets, 2018 (FI) Noveller / 
Novelleja
Berättelser om människor från olika tidsepoker i olika livsskeden.
Kertomuksia eri aikakausina eläneiden ihmisten elämänvaiheista.

TOP 10:  SVERIGEFINSK L ITTERATUR /
TOP 10 :  RUOTSINSUOMALAINEN KIRJALLISUUS




