
Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut 11. marraskuuta 2017  
 
Valitettavasti emme suunnittelun tässä vaiheessa pysty antamaan 
esiintymisaikoja, kaikki palapelin osaset eivät vielä ole loksahtaneet 
paikoilleen: 
 
- Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun lapsikuoro avaa messut. 
 
- Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon voittanut kirjailija Kjell 
Westö kertoo uudesta teoksestaan Rikinkeltainen taivas, Den svavelgula 
himlen. Kirjailija Maarit Turtiainen haastattelee. (PÅ SVENSKA) 
 
- Professori Juhani Niemi ja toimittaja Liisa Paavilainen palkitsevat 
Kulttuuri.se:n neljännen lasten ja nuorten kirjoituskilpailun voittajat. 
 
- Kirjailija Asko Sahlberg uudesta teoksestaan Amandan maailmat.  
 
- Kirjailija Tiina Laitila Kälvemarkin toisessa romaanissa Seitsemän kevättä 
ihmiset odottavat kesää, jota ei ole tullut kuuteen vuoteen. Liisa Paavilainen 
haastattelee. 
 
- Vuoden 2017 Kaisa Vilhuinen -palkinnon voittaneen kirjailija Leo Ylitalon 
uusin romaani Banaanitalo kertoo Maraboun suomalaistyöläisistä ja 
asuntolasta. Juhani Niemi haastattelee. 
 
- Kirjailija Petteri Nuottimäen toinen romaani Den berusade björnen i 
Bergslagen kertoo siitä, miten jostakin mystisestä ilmestyksestä  tulee 
matkailuvaltti talousvaikeuksien kanssa painivalle pikkukunnalle. Hänen 
esikoisensa Förvänta sig det värsta käännettiin suomeksi nimellä Varaudu 
pahimpaan. Yliopistonlehtori Outi Oja haastattelee.  (PÅ SVENSKA)  
 
- Compania Comder -kustantamoa pyörittävän kirjailija Kaino Ranénin 
sotavuosiin sijoittuvasta sarjasta Pilvet Kannaksen yllä kolmannen osan on 
tarkoitus valmistua messuille. Dosentti Satu Gröndahl haastattelee. 
 
- Kulttuurineuvoksena Suomen suurlähetystössä työskennellyt Tapani 
Suominen on kirjoittanut Ruotsin vuosistaan humoristinen veijariromaanin 
Virastomestarin talvi. 
 
- Suomen tunnetuin ja palkituin kauhukirjailja, seitsemän teosta kirjoittanut 
Marko Hautala kertoo kauhun kirjoittamisesta. 
 
- Sinikka Ortmark Stymne esittelee Ruotsin sotalasten järjestön 25-
vuotisjuhlakirjan. (PÅ SVENSKA) 
 



- Runolaulukonsertti Suomen laulu - isänmaan tuntoja 100 vuotta. Kaikki 
Suomen tunnetuimmat kirjailijat ja säveltäjät saavat äänensä kuuluviin 
näyttelijä Ahti Jokisen ja säestäjä Vesa Tuomen kokoamassa konsertissa.  
 
- Suomiart palkitsee Vuoden ruotsinsuomalaisen taiteilijan ja 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto palkitsee puolestaan vuoden nuoren 
taiteilijan. 
 
- Taidenäyttely kirjastossa. Vernissage 13.00-16.00. 
 
- Kerttu Jokela vetää Tarinakahvilaa. 
 
- Nuorten workshop 
 
- Lapsillle järjestetään omaa toimintaa yhteistyössä Mukulat-projektin 
kanssa. Satutuokioita, kaikkea kivaa touhuamista ja jotain isompaa 
happeningiä. Aavetarinoihin erikoistunut kirjailija Tiina Hautala pitää Leikkisä 
luuranko -satutuokion.  
 
- Kirjoja myyvät messuilta myyntipaikan varanneet kirjailijat ja Kirja.kulttuurin 
kirjakauppa. 
 
- Kahvila ja kirjasto ovat auki messujen ajan. 
 
 
 
 


