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Příloha č. 1: Někteří vybraní finští autoři a autorky píšící romány určené dívkám 

Kaarina Helakisa (1946-1998) 

Kaarina Helakisa se literární činnosti věnovala již od dětství a ve dvanácti 

letech napsala svůj první román o osiřelé dívce Tiině. Její skutečná literární kariéra 

začala v patnácti letech. Během svého života vydala mnoho románů pro mládež. 

Psala také lyriku, novely jak pro dospělé, tak pro mládež, scénáře, rozhlasové hry a 

dokonce vydala i kuchařku. Za literaturu získala několik cen, např. Topeliovu cenu 

v roce 1965, v letech 1974 a 1979 Státní cenu za literaturu, v roce 1988 pak Státní 

cenu za dětskou kulturu. 1 

Vilja-Tuulia Huotarinenová (1977) 

Vilja-Tuulia Huotarinenová píše především básně a romány pro mládež. 

Z jejích básnických sbírek jmenujme např. Sakset kädessä ei saa juosta (2004, 

S nůžkami v ruce se nesmí běhat),  Naisen paikka (2007, Místo ženy), Iloisen lehmän 

runot (2009, Básně veselé krávy) a Seitsemän enoa (2013, Sedm strýčků). Mezi její 

romány pro mládež patří kromě zmiňovaného textu valoa valoa valoa (2011, světlo 

světlo světlo) také Siljan laulu. Tarina tyttöbändistä. (2007, Siljina píseň. Příběh dívčí 

kapely), Siljan syksy (2008, Siljin podzim) a Rakkaudella, Silja (2010, S láskou, Silja). 

Huotarinenová za své dílo získala již několik cen, např. v roce 2011 cenu Finlandia 

Junior.2 

Riitta Jalonenová (1954) 

Riitta Jalonenová vystudovala literární vědu na univerzitě v Tampere a nyní 

pracuje jako redaktorka a spisovatelka. Momentálně žije se svou rodinou 

v Hämeenlinně. V roce 1990 vyhrála literární soutěž vyhlášenou vydavatelstvím 

Tammi s románem pro mládež Enkeliyöt (1990, Andělské noci), který vyšel 

i v severských zemích a Německu. Jalonenová píše také knihy pro děti. Za knihu 

Tyttö ja naakkapuu (2004, Dívka a kavčí strom) získala spolu s ilustrátorkou 

                                                           
1
 www.otava.fi/kirjailijat, 6. 4. 2013 

2
 www.wsoy.fi/kirjailijat, 6. 4. 2013 



Kristiinou Louhi cenu Finlandia Junior. Spolu se svým mužem, spisovatelem Ollim 

Jalonenem, vydala cestopis z Irska, kde také žila. Z dalších románů Jalonenové 

jmenujme např. Veteen pudonneet (2007, Spadlé do vody) či Kuka sinut omistaa 

(2013, Kdo tě vlastní).3 

Inka Nousiainenová (1976) 

Inka Nousiainenová pochází z Juvy, v současné době žije ale v Helsinkách. 

Vystudovala finskou literaturu na univerzitě v Tampere. První její knihou, kterou 

začala psát ve třinácti letech a v sedmnácti ji pak vydala, je Kivienkeli (1993, 

Kamenný anděl), za kterou získala Topeliovu cenu. Píše romány jak pro mládež, tak i 

pro dospělé, a také se věnuje textování písní. Z jejích dalších románů zmiňme např. 

Kaksi kevättä (2001, Dvě jara), Karkkiautomaatti (2003, Automat na sladkosti) či 

Arvaa ketä ajattelen (2007, Hádej, na koho myslím).4 

Anu Ojala (1972) 

Anu Ojala vystudovala práva a nyní žije v Rovaniemi. Píše převážně romány 

pro mládež a věnuje se také problematice práv zvířat. Romány Vaarallinen 

poikaystävä (1997, Nebezpečný přítel), Varjo ikkunassa (1998, Stín v okně) 

a Kielletyllä alueella (2001, V zakázané oblasti) tvoří společně s románem 

Kiusanhenki (1999, Duch mrzutosti) zmiňovaným v této práci, sérii knih 

označovanou jako Emilia-sarja (Série Emilia). Ojala napsala spolu s Tuijou 

Jaakonsaari i odbornou knihu Koiranomistajan oikeusopas (2011, Průvodce právy 

majitele psa).5 

Merja Otava (1935) 

Merja Otava se narodila 27. září 1935 v Helsinkách. Se svým prvním 

románem Priska: kesästä kesään (1959, Priska: od léta k létu, č. Dlouhá bílá noc, 

1980) vyhrála první cenu v soutěži nakladatelství WSOY, konané u příležitosti výročí 

průkopnice finskojazyčné dětské literatury Anni Swanové. Později vydala romány 
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Minä, Anikka ÄP (1961, Já Anikka Äp), Kävelyillat (1963, Procházkové večery), Puzzle 

(1966), Kuuvuosi (1969, Měsíční rok), Fifty-fifty (1971).6 

Jukka Parkkinen (1948) 

Jukka Parkkinen se narodil 29. března 1948 v Kuopiu. Vystudoval literární 

vědu, pracoval jako redaktor v novinách i rozhlase, ale také vyučoval tvůrčí psaní a 

působil jako asistent na univerzitě v Turku. Píše především knihy pro děti a mládež, 

kromě série románů o Suvi Kinos jsou to např. Kotimainen krokotiili (Domácí 

krokodýl), Korppi ja kumppanit (1978, Havran a kamarádi), Viekas mies tuli taloon 

(2001, Prohnanec přichází7). Dále vydal také odbornou publikaci Yrjö Kokko – sadun 

ja luonnon kirjailija (2003, Yrjö Kokko – básník pohádky a přírody).8 

Kira Poutanenová (1974) 

Kira Poutanenová vystudovala na univerzitě v Helsinkách překladatelství se 

zaměřením na angličtinu a francouzštinu a později také herectví v Paříži, kde od 

roku 1997 žije. Živí se jako herečka, spisovatelka a také přispívá do různých 

časopisů, např. do finské verze ženského časopisu Elle. Mezi její další romány pro 

dívky, vedle Ihana meri (2011, Nádherné moře) zmíněného v této práci, patří 

Rakkautta ou lait (2009, Láska ou lait), Rakkautta on the rocks (2010, Láska on the 

rocks), Rakkautta al dente (2011, Láska al dente), Rakkautta borealis (2012, Láska 

borealis).9 

Sirpa Puskala (1945) 

Sirpa Puskala se narodila 24. října 1945 v Imatře. Je vystudovaná 

kosmetoložka a pedikérka. Puskala napsala zatím celkem dvanáct románů určených 

mladým čtenářům.  Z těch, které v této práci nejsou zmíněny, jmenujme např. 

Villimies ja pakkopaita (1997, Divoký muž a svěrací kazajka), který vypráví příběh 

sedmnáctiletého Villeho, jenž má strach ze zodpovědnosti nejen k sobě, ale i k 

ostatním lidem; či pohádkový román Pikkuruu Mustanmusta (1999, Malý Ruu 
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Černočerný), který pojednává nejen o přijetí sama sebe, ale také o toleranci vůči 

okolí.10 

Hellevi Salminenová (1941) 

Hellevi Salminenová vydala již velké množství knih pro děti a mládež. Její 

první román s názvem Baby vyšel v roce 1962. Následovaly romány Syyskuun 

harmaa sade (1964, Zářijový šedý déšť), Paperisiili (1967, Papírový ježek) či Mikä 

sun on, Saila? (1974, Co je tvoje, Sailo?)11 

Salla Simukka (1981) 

Salla Simukka se narodila 16. června 1981 v Tampere. Psaní se věnuje již od 

dětství: svou první knihu začala psát v devíti letech. Spisovatelkou se stala díky 

souteži, vyhlášené vydavatelstvím WSOY, do které se přihlásila se svým prvním 

románem Kun enkelit katsovat muualle (2002, Když se andělé dívají jinam), na který 

navázala pokračováním s názvem Minuuttivalssi (2004, Minutový valčík). 

Následovala série Tapio ja Moona (Tapio a Moona), kterou tvoří pět knih, jež 

Simukková vydala mezi lety 2006 – 2011. Několik knih vytvořila i spolu se svým 

manželem Karem Hämäläinenem, např. Mummo marjassa – Kolmannen 

vuosituhannen huonoimmat vitsit (2007, dosl. Babička na lesních plodech – Nejhorší 

vtipy tří tisíciletí) či Luokkakuva (2009, Třídní fotografie). Simukka píše také recenze 

a překládá.12 

Marika Uskali (1970) 

Marika Uskali vystudovala německý jazyk a kulturu na univerzitě v Jyväskylä. 

V současnosti je učitelkou němčiny, kritičkou a spisovatelkou. Doposud vydala čtyři 

romány pro mládež: Veli ilves (2001, Bratr rys) Hopeanorsu (2004, Stříbrný slon), 

Pietari, Nella ja kulmakunnan kauhu (2006, Pietari, Nella a postrach ze zapadákova) 

a Vaihtoaskelia (2010, Krok-sun-krok).13 
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Mika Wickström (1965) 

Mika Wickström se narodil 2. dubna 1965 v Tampere. Přispívá svými články 

se sportovní tematikou do novin a časopisů, píše knihy o sportu a také romány pro 

mládež. V roce 1991 vyšel Wickströmův první román Hienoosokeria! (Cukr 

moučka!), za který autor získal Kulturní cenu města Tampere. Následovaly romány 

Sukupolvi X (1995, Pokolení X), Sebastian (1996), Kunniakierros (1998, Čestné 

kolečko) a Kypärätemppu (1999, Hattrick). Z Wickströmových odborných knih o 

sportu jmenujme alespoň Helsinki 1952, Urheilumuseo (2002, Helsinky 1952, 

Muzeum sportu).14 
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