
Ansioluettelo	  
	  
Nimi:	  Magnus	  Londen,	  kirjailija	  ja	  toimittaja	  
Syntynyt	  Helsingissä	  20.	  joulukuuta	  1968	  
Perhe:	  avopuoliso,	  kolme	  lasta.	  

Kirjat	  
•	  “Come	  to	  Finland.	  Julisteita	  &	  matkoja	  1851-‐1965”.	  Julistekirjan	  pääkirjailija.	  Kirjaan	  on	  koottu	  vanhoja	  
suomalaisia	  matkailujulisteita,	  siinä	  kuvataan	  myös	  Suomen	  matkailuhistoriaa.	  Edita	  julkaisi	  kirjasta	  
kaksikielisen	  (suomi-‐ruotsi)	  version	  sekä	  englanninkielisen	  version	  vuonna	  2007.	  Vuoden	  2008	  aikana	  kirjasta	  
julkaistiin	  erilliset	  versiot	  saksaksi	  ja	  ranskaksi.	  Kirja	  tehtiin	  yhteistyössä	  Joakim	  Enegrenin	  ja	  Ant	  Simonsin	  
kanssa.	  	  
•	  “Över	  daggstänkta	  berg.	  Finlandssvensk	  scouting	  1910-‐2010”	  (Söderströms,	  2010).	  
•	  “Pietari	  –	  metropoli	  nurkan	  takana”.	  Tammi	  2003.	  Suomentajat	  Helena	  Autio-‐	  
Meloni	  ja	  Christiane	  Eriksson.	  Reportaasimuotoinen	  matkaopas	  ja	  –kertomus.	  Kirjoitettu	  yhdessä	  Anders	  
Mårdin	  ja	  Milena	  Parlandin	  kanssa.	  
•	  “Etelään!	  Seuramatkailun	  syvin	  olemus”.	  Tammi	  2000.	  Valokuvat:	  Nico	  Backström.	  Suomentaja	  Ritva	  Lassila.	  
•	  “Maan	  ääriin.	  Kertomuksia	  Siperian	  matkoilta”.	  Like	  Kustannus	  1998	  +	  2005.	  
Suomentaja	  Outi	  Menna.	  
•	  Mukana	  kirjoittamassa	  Kanalia	  (“Kanal	  fem”,	  “Kanal	  Norden”	  ja	  “Kanal	  
Världen”),	  Otavan	  kustantamaa	  suomenkielisille	  lukioille	  tarkoitettua	  ruotsin	  
oppikirjasarjaa.	  

Muut	  työtehtävät	  
•	  Taiteellinen	  johtaja,	  Come	  to	  Finland	  Publishing	  Ab	  Oy	  2015-‐.	  Toimitusjohtaja	  (ja	  perustaja)	  2008-‐2015.	  
•	  Toimitusjohtaha	  Come	  to	  Sweden	  Publishing	  Ab	  (Tukholma).	  
•	  Eftersnack	  (Jälkivääntö)-‐talkshown	  vetäjä	  vuodesta	  2005-‐.	  Yle	  Radio	  Vega	  ja	  Yle	  Fem.	  
•	  Saksankielisen	  NORR-‐lehden	  Suomen	  toimittaja	  2005-‐1014.	  
•	  Freelance	  reportteri	  ja	  kolumnisti.	  Kirjoittaa	  säännöllisesti	  suomalaisiin	  ja	  ruotsalaisiin	  sanoma-‐	  ja	  
aikakauslehtiin.	  
•	  Vastaavana	  toimittajana	  Hufvudstadsbladetin	  Helsinki	  -‐	  kulttuuripääkaupunki	  2000-‐projektin	  yhteydessä	  
julkaisemassa	  kulttuuriliitteessä	  (RRR).	  
•	  Yksi	  journalistisen	  “Nevapress”-‐projektin	  alullepanijoista	  ja	  osallistujista,	  kirjeenvaihtajana	  Pietarissa	  syksyllä	  
1999.	  
•	  Hufvudstadsbladetin	  kuukausiliite	  MIX:n	  päätoimittajana	  1993-‐1996.	  
•	  Studentbladetin	  (Ylioppilaslehteä	  vastaavan	  ruotsinkielisen	  lehden)	  päätoimittajana/toimitussihteerinä	  1991.	  
•	  Pitää	  luentoja	  ja	  reportaasinkirjoituskursseja	  Soc&komissa,	  lisäksi	  toiminut	  vierailevana	  luennoitsijana	  Åbo	  
Akademissa	  (Vaasassa,	  Turussa	  ja	  Helsingissä)	  luovan	  journalistisen	  kirjoittamisen	  kursseilla.	  

Koulutus	  
•	  Ylioppilas	  1987	  Helsingin	  ruotsinkielisestä	  normaalilyseosta	  (Norsen)	  
•	  Valtiotieteen	  kandidaatti	  1997	  Social-‐	  och	  kommunalhögskolanista,	  HY.	  

Palkintoja	  
•	  Bo	  Carleskogin	  palkinto	  (SLS)	  ”Etelään!”-‐kirjasta	  (2000).	  
•	  Vuoden	  matkakirja	  2003:	  ”Pietari-‐metropoli	  nurkan	  takana”.	  (Mondo-‐lehti)	  
•	  Tieto-‐Finlandian	  ehdokas	  vuonna	  2004:	  ”Pietari	  –	  metropoli	  nurkan	  takana”	  
•	  Vuoden	  freelanceri	  2005	  (Journalistiliitto).	  
•	  Nylands	  kulturpris	  (Svenska	  kulturfonden)	  v.	  2010.	  
•	  Tiedonjulkistamisen	  valtionpalkinto	  v.	  2012	  ”monipuolisesta	  ja	  innovatiivisesta	  journalismista”.	  
•	  ”Talekonst	  och	  språkfärdighet”-‐palkinto,	  SLS,	  2014.	  

Yhteystiedot	  
Come	  to	  Finland,	  Höyläämötie	  3	  A,	  00380	  Hki	  
puh	  044-‐3788448,	  magnus.londen@cometofinland.fi	  
Lisätietoja	  ja	  työnäytteitä:	  www.magnuslonden.net	  


