ALVAR RENQVIST –PRISET 2018

i Helsingfors Bokmässa 26.10.2018

År 1998 instiftade Finlands Bokstiftelse Alvar Renqvist -priset som erkänsla för en meriterad förlagsredaktör
som har arbetat för den finländska boken och litteraturen; antingen med inhemsk eller översatt
skönlitteratur, barn- och ungdomsböcker, fackböcker, i undervisningsmaterial eller i elektronisk
förlagsverksamhet.
Priset finansieras av Alvar Renqvist-fonden, som hör till Finlands Bokstiftelses namngivna fond. Priset delas
nu ut för 21:a gången. Prisets värde är 3 000 euro.
Finlands Bokstiftelses styrelse bestämmer om prisutdelningen på basis av framställning av
förvaltningsnämnden, som har tre medlemmar. I år var förvaltningsnämndens medlemmar förlagsdirektör
Minna Castrén, verkställande direktör, förlaggare Anna Baijars och förlaggare Anna-Riikka Carlson.
Alvar Renqvist -priset för 2018 tilldelas förlaggare Tapani Ritamäki.
Förvaltningsnämndens anledningar:
Tapani Ritamäki har arbetat drygt 18 år som litterär chef och förläggare vid Söderströms förlag, Schildts &
Söderströms och numera Förlaget M. Han har samarbetat med författare som Claes Andersson, Jörn
Donner, Monika Fagerholm, Tua Forsström, Kaj Korkea-aho, Zinaida Lindén, Ulla-Lena Lundberg, Merete
Mazzarella, Henrika Ringbom, Susanne Ringell, Leif Salmén, Lars Sund, Märta Tikkanen, Kjell Westö, Gösta
Ågren och många andra.
Förutom att han läser och redigerar manuskript är han konstant på spaning efter nya debutanter och
bokidéer. Det som kännetecknar Tapani Ritamäkis sätt att arbeta är att han är nyfiken, hängiven texten och
modig i sitt arbete. Allt för att boken skall bli så bra som möjligt.
Ritamäki intresserar sig för hela det litterära fältet: dikter, romaner, essäer, facklitteratur – vad som helst
där han ser en potential. Tapani Ritamäki arbetar inte bara med idéer och text, utan följer manuskripten
ända fram till val av papper och omslag för boken. Han kan själv bryta om en bok och arbetar nära
formgivare, grafiker och tryckpersonal. Dessutom känner han till de ekonomiska realiteterna och är inte
rädd att ta dem.
Tapani Ritamäki är en sann renässansmänniska i böckernas värld, han är en av de allra mest uppskattade
förläggarna i Finland.
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