
 

 
 
Pressmeddelande 2017-06-19 

Sveriges radio Sisuradio presenterar Sommargäster 2 017 

Sisuradio sänder traditionsenligt program med ett a ntal finskspråkiga 
sommargäster. I år hörs åtta personer i olika åldra r från olika delar av Sverige, 
med bakgrund i en rad olika yrken från elitidrottar e till boskapsskötsel, 
balettdans och forskning. 
 

 
 
Privat har de mött på både stor glädje, kärlek, passion och sorg. Det som gästerna 
har gemensamt är en stark historia och åtminstone delvis finska rötter. 

Sisuradios Sommargäster 2017 
 
Ilse Hammar , 74 år, Östhammar 
Den finska sånglegenden Olavi Virtas äldsta dotter berättar om sin barndom, 
föräldrarnas kärlekshistoria och familjens sönderfall när modern och döttrarna flyttade 
till Sverige medan fadern och sonen stannade i Helsingfors. 
Ilse Hammar är sommargäst tisdag 20/6 
 
Ari Riabacke , 51 år, Stockholm 
Filosofie doktor, föreläsare och doktor i beslutsanalys, berättar om sina föräldrar Aila 
och Pentti som flyttade till Sverige för att jobba inom industrin, sin barndom i 
Norrköping och om hur han trots många smärtsamma förluster fått ett lyckligt liv.  
Ari Riabacke är sommargäst tisdag 27/6 
 
Hanna Outakoski , 39 år, Umeå 
Lektor i samiska, berättar om sitt liv i gränslandet mellan två länder och många språk, 
om sina många roller i arbetslivet, den virtuella världen och som flerspråkig mamma. 
Hanna Outakoski är sommargäst tisdag 4/7 
 



Mika Kohonen , 40 år, Knivsta 
Bandyproffs, berättar bland annat om sporten, sin hembygd och viktiga personer i sitt 
liv. 
Mika Kohonen är sommargäst tisdag 11/7 
 
Hannu Sarenström , 58 år, Götene 
Trädgårds- och kokboksförfattare, bloggare, berättar om sina rädslor och hur han 
övervunnit dem, samt funnit nya världar. I början skrämde den västgötska naturen 
honom mer än de många miljonstäder han besökt tidigare, varför han bestämde sig 
för att flytta ut på landet – ett beslut som mynnade ut i en helt ny filosofi kring 
trädgårdsskötsel. 
Hannu Sarenström är sommargäst tisdag 18/7 
 
Sinikka Neuhaus,  49 år, Ängelholm 
Utbildningschef för ämneslärarutbildningen i Lund, f.d. professionell balettdansös, 
berättar om mötet mellan sin finska mamma och sin tyska pappa i Skåne, och sitt 
intresse för dans, historia, teologi och om sina rötter. 
Sinikka Neuhaus är sommargäst tisdag 25/7 
 
Berndt Arell , 57 år, Stockholm 
Överintendent för Nationalmuseum, berättar om sin karriär, krisen i parförhållandet 
och sina somrar.  
Berndt Arell är sommargäst tisdag 1/8 
 
Oili Tuomenoja , 71 år, Västerås 
Pensionerad journalist, berättar om hur föräldrarna lämnade henne hos släktingar 
som liten, om hur hennes man lämnade henne ensam med tre små barn och om hur 
sonen lämnade sin mor i förvirring och djup sorg. Oili berättar också om kärlek och 
glädje och om olika yrkesroller som hon har haft under åren. 
Oili Tuomenoja är sommargäst tisdag 8/8 
 
Sisuradios sommargäster (Sisuradion kesäpuhujat) sänds med start tisdag 20 juni i 
Sisuradios Iltapäivä kl.14.15 i P2, P6 i Stockholm samt Sisuradio på webben. Alla 
program hittar du också i appen Sveriges Radio Play. 
 
Pressbild:  
Kollage Sisuradios Sommargäster 2017: Mika Kohonen (Heidi Himmelä, Sisuradio), 
Sinikka Neuhaus (Sari-Anna Söderman, Sisuradio), Ari Riabacke (Sammy Steen, 
Sisuradio), Hanna Outakoski (Hanna Söderlund), Hannu Sarenström (Ulla Rajakisto, 
Sisuradio), Ilse Hammar (Tytti Jussila, Sisuradio), Berndt Arell (Sammy Steen, 
Sisuradio), Oili Tuomenoja (Erpo Heinolainen, Sisuradio). 
http://sverigesradio.se/sida/images/2938/f5a494a1-a61a-4d69-845b-
e66bcce3f1f5.jpg  

För mer information, vänligen kontakta: 
Niki Bergman, programchef 
niki.bergman@sverigesradio.se 
0733-28 09 06 
 


