Timo Malmi
Timo Malmi (s. 18.6.1948) on tamperelainen kirjailija, runoilija, kääntäjä, historiantutkija,
tietokirjailija ja kotiseutumies. Vuonna 2019 hänelle myönnettiin sotakamreerin arvonimi. Malmi on
julkaissut: runoja, proosaa, romaaneita, tieteellisiä artikkeleita ja tietokirjoja. Malmin kirjallisen ja
muun tuotannon uutena näkökulmana on ollut tuoda sotavuosiin 1918 ja 1939–44 ennen
näkemättömiä toimijoita. Malmin projekteja ja kirjoittamista yhdistävät rakkaus, kaipaus ja sota.
Monien Malmin teosten tyylilajiksi on määrittynyt kaunokirjallinen tietokirja, josta esimerkkinä on
sotavankeuden kauhuista kertova Äyräpään luutnantti. Malmi on kirjoittanut kapteeni Erkki
Aukion ja muiden sotavankien ihmiskohtaloita ymmärrettäväksi. Viimeisin runoteos Tuulensuu,
minä rakastan sinua kertoo naisten aseellisesta kaartista: kuinka nuoret puolustivat tasavaltaa ja
kotejaan Tampereen kaduilla keväällä 1918. Runoissa Raatihuoneella kaatuneet, legendaariset
naissoturit kertovat unelmistaan. Lähteenä on eri arkistojen Tampere-kokoelmia. Teos julkistettiin
draamaesityksenä Tampereen Keskustorin Raatihuoneen portailla, josta on tehty myös lyhytelokuva
Tuntemattomat Raatihuoneen puolustajat. Tieto-Finlandia-palkinnon voittaneessa Jatkosodan
pikkujättiläisessä Malmin aiheena oli suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa. Aineisto perustui
monien sotavankien tapaamisiin, käynteihin useilla sotavankileireillä ja Moskovan arkistoissa.
Timo Malmi tunnetaan myös uraauurtavasta työstään historiallisten yleisötapahtumien
käsikirjoittajana ja järjestäjänä. Tampereen sovinnon päivää vuonna 2008, sen kulkuetta ja
kahtakymmentä näytelmää seurasi Finlaysonin alueella 20000 henkeä. Mukana yhteistyössä olivat
kaikkien puolueiden kulttuurijärjestöt. Uudesta avauksesta, yhteisestä Tampereen taistelun
päättymisen juhlasta, Malmi saikin kaupungin kulttuuritekopalkinnon.
Malmi toimii myös Tampereen kulttuurihistoriallisten opaskierrosten mukaansatempaavana
vetäjänä niin retkellä Mannerheimin patsaalta punakaartin muistomerkille kuin Kalevankankaalle
haudattujen sotakirjailijoiden lepopaikoille.
Koulutukseltaan Timo Malmi on filosofian lisensiaatti ja toimittaja. Hän on toiminut Suomen
tiedetoimittajien liiton ja Pirkkalaiskirjailijat ry:n puheenjohtajana. Malmi tunnetaan myös Velaatan
Maitolaiturimuseon puuhamiehenä ja yli-intendenttinä.

Timo Malmin tuotanto
Romaanit ja kaunokirjalliset tietokirjat




Äyräpään luutnantti (Into 2016)
Puolueen lemmikki (Atena 2007)
Tähkäpää, sotavangin laulu (Atena 1999)

Historia- ja taidekirjat





MIMESIS Art, Architecture and Design at the University of Tampere (TaY 2011)
Rynnäkkö läpi Tampereen (Traff 2011)
Tampere tulessa 1918, Timo Malmi & Ari Järvelä (Atena 2008)
Isän ikävä: sotaorvot kertovat (Atena 2001)

Runoteokset




Tuulensuu, minä rakastan sinua (Sanasato 2014)
Ihmisten maa – Menneskenes land – Inuit Nunaat (Atena 2000)
Welaatta: maito, maa ja vesi (Atena 1998)

Yhteys: timo@timomalmi.fi

