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Kutsu kevätkokouspäiville
Ouluun 24.–25.5.2019

S

Kevätkokous järjestetään Aleksinkulman juhlasalissa Oulussa.

uomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen kevät
kokous pidetään Oulussa Aleksinkulman juhlasalissa lauantaina 25. toukokuuta 2019. Kevätkokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 24.
toukokuuta.
Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
7 §:ssä mainitut asiat. Vuosikokousesitelmän pitää Katariina Vuori otsikolla Miten minusta tuli tietokirjailija?
Kevätkokouspäivien ohjelma on jäsenille maksuton. Yhdistys korvaa lauantain kevätkokoukseen osallistuvien jäsenten kotimaan matkakuluja edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan (omavastuu 15 euroa). Majoituksen jäsenet
hoitavat omakustanteisesti.
Sitova ilmoittautuminen kokoukseen tehdään verkkolomakkeella sunnuntaihin 5. toukokuuta mennessä. Sähköposti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

KEVÄTKOKOUSPÄIVIEN OHJELMA

Perjantai 24.5.
19.00
Yhteistä ohjelmaa ja tarjoilua
20.30 Vapaata illanviettoa
Lauantai 25.5.
10.00 Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokous
Oulun Aleksinkulma, juhlasali
Aleksanterinkatu 9 (käynti sisäpihalta)
13.00
Buffet-lounas
Oulun Aleksinkulma, juhlasali
Lue lisää ja ilmoittaudu
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/
syys-ja-kevatkokous/kevatkokous-oulussa-2019

Ilmoittaudu kevätkokoukseen 5.5. mennessä!

PÄÄKIRJOITUS

Poliitikkopaneelit
vauhdissa

Y

hdistyksen järjestämät poliitikkopaneelit käynnistyivät
lokakuun alussa Turun Kirjamessuilla. Iso auditorio oli
tupaten täynnä. ”Tietokirjallisuus kiinnostaa”, sanoi yhdistyksemme jäsen Risto Uimonen. Niin kiinnostaakin, mutta rehellisyyden nimissä yleisömenestys
johtui osin siitä, että ihmiset olivat tulleet varaamaan paikkoja, koska meidän
jälkeemme esiintyi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Joka tapauksessa keskustelijat – Li Andersson, Ilkka Kantola, Saara-Sofia Sirén ja Ville Tavio – olivat hyviä. Yleisön joukossa moni sai
erinomaisen tietoiskun tietokirjallisuuden nykytilasta ja oppimateriaalien tärkeydestä.
Paneelit järjestetään 13 paikkakunnalla, kuten myös ennen vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleja. Aluevastaavamme ovat valinneet
vaalipiiristään neljä kansanedustajaa tai kansanedustajaehdokasta neljästä eri puolueesta.
Lähetämme heille etukäteen tausta-aineistoa
tietokirjallisuuden lajeista ja yhdistyksen vaalitavoitteista. Poliitikot tulevat tilaisuuksiin hyvin
valmistautuneina.
Suomi on ollut opetuksen ja oppimisen
mallimaa. Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu lukutaitoon, koulutukseen ja sivistystahtoon. Opetuksen korkea taso puolestaan on
toimivan koulujärjestelmän, osaavien opettajien ja laadukkaan oppimateriaalin ansiota. Tätä
viestiä toistamme.
Tietokirjailijat ovat faktahommissa,
kuten yhdistyksemme slogan kuuluu. Tietokirjailijan missio on laaja. Voimme olla kompasseja ajassa, jossa internet, tiedon sekava
valtameri, tuottaa silpputietoa. Voimme olla
oikean tiedon jakajia vihan ja valheen aikakaudella. Voimme olla sananvapauden airuita ja sivistyksen puolestapuhujia.
Vaalikauden tavoitteenamme on, että
teemme Suomesta tietokirjallisuuden kärkimaan. Parhaiten tämä varmistetaan turvaa-

malla tieto- ja oppikirjailijoille myönnettävien
apurahojen taso myös siinä tilanteessa, jossa
kopiointikorvausten määrä laskee.
Haluamme, että kirjastoapurahat ja tiedonjulkistamiseen suunnatut apurahat yhdistetään
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jaettavaksi. Tietokirjallisuuden kirjastoapurahojen
määrää esitämme korotettavaksi 2,5 miljoonaan euroon. Myös oppimateriaalihankkeet
tulisi saada tuen piiriin.
Tämä vuosi on yhdistyksessä muutosten
aikaa. Mariankatu 5:n uusi omistaja Suomalainen Tiedeakatemia haluaa tilamme omaan
käyttöönsä. Uusien toimitilojen etsiminen on
alkanut. Muutto tapahtuu elokuussa.
Heti pääsiäisen jälkeen yhdistyksemme
alkaa etsiä minulle seuraajaa. Jään lomalle ja ylityövapaille 13.12.2019 ja niiden jälkeen
eläkkeelle. Hallituksen työvaliokunta tekee alkusyksystä esityksen yhdistyksen hallitukselle. Tavoitteena on, että uusi toiminnanjohtaja aloittaa 1.11.2019.
Olen ollut toiminnanjohtajana keväästä 2006 alkaen. Nyt on aika tehdä muuta ja saada yhdistykseen nuorempia voimia.
Kokonaan en yhdistystä jätä, sillä heti ensi vuoden alussa aion hakea takaisin yhdistyksen jäseneksi ja palata Suomen historiasta kirjoittamisen pariin.
Jukka-Pekka Pietiäinen
toiminnanjohtaja

Kevään 2019 apurahat haettavissa 1.–29.3.

Y

hdistyksen kevään apurahat luovaan tietokirjalliseen
työskentelyyn ovat haettavissa perjantaista 1. maaliskuuta alkaen. Hakuaika päättyy perjantaina 29. maaliskuuta 2019 klo 16.
Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuaikana yhdistyksen
verkkosivuilta.

Haettavat apurahat
• Puolivuotisapuraha luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn
12 000 –13 000 euroa
• Apuraha esikoistietokirjan kirjoittamiseen
1 000 –2 000 euroa
• Apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen
2 000–3 500 euroa
• Apuraha tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen
750–1 500 euroa
Kevään apurahojen hakulomake ja -ohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/kevaan-apurahat
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Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisesti. Mikäli apurahaa haetaan
kahteen tai useampaan hankkeeseen, tulee kullekin hankkeelle laatia oma hakemuksensa.
Apurahat maksetaan kesäkuussa viikolla 25. Ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Jatkuvahakuiset apurahat
Tietokirjailijat voivat hakea apurahaa laitehankintaan, matkaan tai
koulutukseen ympäri vuoden. Jatkuvahakuisia apurahoja haetaan
lomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen verkkosivuilta. Hakemukset käsitellään kuusi kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa.
Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä. Jatkuvahakuisia apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin menoihin eikä valmiisiin hankkeisiin.
Jatkuvahakuisten apurahojen hakulomakkeet ja -ohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/jatkuvahakuiset-apurahat

Yhdistyksen hallitus vuonna 2019

TOIMIKUNNAT 2019

Aluetoimikunta

Markku Löytönen
puheenjohtaja
markku.loytonen@
helsinki.fi

Tuula Uusi-Hallila
varapuheenjohtaja
tuula.uusi-hallila@
welho.com

Kulttuurimaantieteen professori, yhdistyksen jäsen vuodesta 2005, hallituksessa vuodesta
2009, puheenjohtaja vuodesta 2012.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, yhdistyksen jäsen vuodesta 1994, hallituksessa vuodesta
2016, varapuheenjohtaja vuodesta 2017.

Markku Heikkilä
hallituksen jäsen
markku.heikkila@
ulapland.fi

Päivi Kosonen
hallituksen jäsen
paivi.kosonen@
ajatusmatka.net

Arktisen keskuksen tiedeviestintäpäällikkö, jäsen
vuodesta 2007, Lapin aluevastaava vuodesta 2010, hallituksessa vuodesta 2012.

Kirjallisuudentutkija, kriitikko, kirjallisuusterapeutti,
yhdistyksen jäsen vuodesta 2004, hallituksessa vuodesta 2015.

Apurahatoimikunta

Kai Myrberg
hallituksen jäsen
kai.myrberg@
ymparisto.fi

Anne Mäntynen
hallituksen jäsen
anne.mantynen@
helsinki.fi

Hallituksen työvaliokunta

Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen johtava tutkija, jäsen vuodesta 2009, hallituksessa
vuodesta 2019.

Suomen kielen dosentti, jäsen vuodesta 2009, palkintolautakunnan jäsen 2014–2017, hallituksessa
vuosina 2013–2015 ja vuodesta 2019 alkaen.

Rainer Oesch
hallituksen jäsen
rainer.oesch@
helsinki.fi

Jussi Pakkasvirta
hallituksen jäsen
jussi.pakkasvirta@
helsinki.fi

Juristi, kauppaoikeuden professori
emeritus, yhdistyksen jäsen vuodesta 2005, hallituksessa
vuodesta 2018.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen
professori, yhdistyksen jäsen vuodesta 2005, hallituksessa vuodesta 2017.

Annamari Saure
hallituksen jäsen
annamari.saure@
edu.lahti.fi

Timo Tossavainen
hallituksen jäsen
timo.tossavainen@
ltu.se

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori,
yhdistyksen jäsen vuodesta 1993, hallituksessa vuodesta 2018.

Matematiikan professori, yhdistyksen jäsen vuodesta
2006, Etelä-Savon aluevastaava vuodesta
2010, hallituksessa vuodesta 2011.

Puheenjohtaja Riitta Suominen (Pirkanmaa), jäsenet Markku Heikkilä (Lappi),
Petri Laukka (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu), Markku Monni (Kanta-Häme), Anu
Mustonen (Keski-Suomi), Ilkka Mäkelä
(Etelä-ja Keski-Pohjanmaa), Terhi Pietiläinen (Päijät-Häme), Helena Ruuska (Uusimaa), Lassi Saressalo (Lounais-Suomi),
Ulla-Maija Sievinen (Kaakonkulma), Marja Simola (Pohjois-Karjala), Timo Tossavainen (Etelä-Savo) ja Kaija Vuorio (Pohjois-Savo). Sihteerinä viestintäpäällikkö.
Kokouksiin osallistuu myös tiedottaja.

Puheenjohtaja Joel Kuortti, jäsenet Juhana
Aunesluoma, Paula Havaste, Päivi Kosonen
ja Kaija Vuorio. Sihteerinä toiminnanjohtaja.

Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäse
net Rainer Oesch ja Tuula Uusi-Hallila.
Kokouksiin osallistuvat myös toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö ja lakimies.

Palkintolautakunta
Puheenjohtaja Hannele Cantell, jäsenet
Heikki Haapavaara, Agneta Rahikainen,
Kati Solastie ja Kari Vaijärvi. Sihteerinä
viestintäpäällikkö.

Politiikkatyöryhmä
Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäsenet
Markku Heikkilä, Pasi Saukkonen ja Tuula Uusi-Hallila. Sihteerinä toiminnanjohtaja.
Kokouksiin osallistuu myös viestintäpäällikkö.

Talousvaliokunta
Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäsenet
Riitta Suominen, Tuula Uusi-Hallila ja taloudenhoitaja Jukka-Pekka Pietiäinen.

Varainhankintaa suunnitteleva
työryhmä
Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäsenet
Elina Kahla, Arto Mustajoki ja Rainer Oesch.
Sihteerinä toiminnanjohtaja. Kokouksiin osallistuu myös viestintäpäällikkö.
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Oppikirjailijapalkinnot jaettiin jälleen
Educa-messuilla

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO
Hallituksen kokoukset
9.4., 6.6., 15.8., 16.10. ja 12.12.
Yhdistyksen seniorijäseneksi
hakeminen päättyy 28.2.
Kevään apurahojen hakuaika
1.3.–29.3.
Tietokirjastipendihaku päättyy
31.3.
Kevätkokouspäivät Oulussa
24.–25.5.

Oppikirjailijapalkitut yhdistyksen jäsentilaisuudessa Educa-messuilla. Kuvassa Kristiina Holm ja Matti Lehtinen.

V

uoden 2019 Oppikirjailijapalkinnot jaettiin opetusalan
Educa-messuilla Helsingin
Messukeskuksessa 26. tammikuuta elämänkatsomustiedon, uskonnon ja psykologian, matematiikan sekä
kemian ja biologian alan oppikirjailijoille.
Palkinnot saivat kasvatustieteen tohtori ja lehtori Kristiina Holm, matematiikan
dosentti ja lehtori emeritus Matti Lehtinen sekä evoluutiobiologi ja tiedetoimit-

ILMOITUSASIAT

Jäsenmaksut 2019
vuodelle
2019 on 81 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään viikolla 12 sähköpostitse. Jos et ole
saanut yhdistyksen tiedotteita sähköpostitse, ilmoita sähköpostiosoitteesi laskutusta
varten toimistoon 12.3. mennessä.
YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU

Faktahommissa-blogi
on aloittanut Faktahommissablogin, jossa tietokirjailijat ja tietokirjojen
ystävät kirjoittavat tietokirjallisuuden merkityksestä, sen tekemisestä ja nykytilasta. Blogin tekstit ilmestyvät parittomien viikkojen
tiistaisin yhdistyksen verkkosivuilla.
YHDISTYS

taja Juha Valste.
Oppikirjailijapalkinnot myönnetään
tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot ovat
suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Palkinnot jaettiin nyt
kahdeksannentoista kerran.
Palkinnot jakoivat tilaisuudessa yhdistyksen puheenjohtaja Markku Löytönen
ja varapuheenjohtaja Tuula Uusi-Hallila.

Tietokirjastipendejä
koululaisille
ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat keväällä 2019 jälleen
sata kappaletta sadan euron tietokirjastipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Stipendin tarkoituksena on kannustaa koululaisia
lukemaan tietokirjoja. Myönnetyt stipendit
jaetaan kevätjuhlassa.
Opettajat hakevat stipendejä oppilailleen verkkolomakkeella. Haku on avoinna
sunnuntaihin 31. maaliskuuta asti.
Lisätiedot ja hakulomake ovat yhdistyksen verkkosivuilla.

Warelius-palkintojen jako &
TIETOKIRJA.FI-ohjelma Sastamalan Vanhan kirjallisuuden
päivillä 28.6.–29.6.
Toimisto kesälomalla
1.7.–31.7.
TIETOKIRJA.FI-päivä Volter
Kilpi Kustavissa -viikolla 12.7.
TIETOKIRJA.FI-tapahtuma
Helsingissä 28.–29.8.
Syksyn apurahojen
hakuaika
2.–30.9.

TIETOKIRJA.FI

28.–29.8.

TIETOKIRJA.FI
28.–29.8.2019

LAURI JÄNTIN SÄÄTIÖ

KAKSIPÄIVÄISTÄ TIETOKIRJA.FI -festi-

www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/palkinnot/tietokirjastipendit

www.tietokirja.fi

vaalia vietetään tänä vuonna 28.–29. elokuuta. Jo seitsemättä kertaa järjestettävä
avoin tietokirjatapahtuma kokoaa yhteen
tietokirjailijat, tietokirjakustantajat, monet muut tietokirjallisuuden julkaisemista edistävät tahot ja tietokirjallisuuden
lukijat.
Yli sadan esiintyjän kattaus on vakuuttava katsaus ajankohtaisiin asioihin,
teemoihin ja ilmiöihin. Festivaali järjestetään joka toinen vuosi, ja se on yleisölle avoin ja ilmainen tapahtuma.

Mariankatu 5, 3. krs, 00170 Helsinki | puhelin 09 4542 250
toimisto@suomentietokirjailijat.fi | www.suomentietokirjailijat.fi

Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy elokuussa 2019.

