
• Kevään apurahat ovat haettavissa 2.3.–31.3.2020
• Yhdistyksen hallitus ja toimikunnat 2020
• Oppikirjailijapalkinnot jaettiin Educassa
• Yhdistyksen kesäpäivää vietetään Sastamalassa 25.6.2020

Kutsu kevätkokouspäiville
Seinäjoelle 15.–16.5.2020

Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen 
kevät kokous pidetään Seinäjoella hotelli Al-
massa lauantaina 16. toukokuuta 2020. Kevät-
kokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 15. 

toukokuuta.
Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  

7 §:ssä mainitut asiat. Vuosikokousesitelmän pitää Teijo 
Päkkilä otsikolla Oppikirjailijan elämää.

Kevätkokouspäivien ohjelma on jäsenille maksuton. 
Yhdistys korvaa lauantain kevätkokoukseen osallistu- 
vien jäsenten kotimaan matkakuluja edullisimman julki-
sen kulkuneuvon mukaan (omavastuu 15 euroa). Majoi-
tuksen jäsenet hoitavat omakustanteisesti.

Sitova ilmoittautuminen kokoukseen tehdään verkko-
lomakkeella sunnuntaihin 26. huhtikuuta mennessä. Säh-
köposti-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida käsitellä.

Kevätkokous järjestetään hotelli Almassa Seinäjoella.

KEVÄTKOKOUSPÄIVIEN OHJELMA

Perjantai 15.5.
19.00 Kaupungin vastaanotto
 Kaupungintalon valtuustosali, Kirkkokatu 6
21.00 Vapaata illanviettoa

Lauantai 16.5.
10.00 Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokous
 Hotelli Alma, Ruukintie 4
13.00 Lounas
 Hotelli Alma, Ruukintie 4

Lue lisää ja ilmoittaudu
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/
syys-ja-kevatkokous/kevatkokous-seinajoella-2020
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Ilmoittaudu kevätkokoukseen 26.4. mennessä!

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-ja-kevatkokous/kevatkokous-seinajoella-2020.html
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-ja-kevatkokous/kevatkokous-seinajoella-2020.html


Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/20202

Suomessa valmistellaan parhail-
laan oppivelvollisuuden pi-
dentämistä. Oppivelvollisuusi-
kä korotetaan 18 ikävuoteen ja 

sen myötä tavoitteena on, että jokainen 
nuori suorittaa toisen asteen koulutuk-
sen. Oppivelvollisuus tarkoittaa mm. si-
tä, että oppimateriaalit ovat opiskelijoil-
le maksuttomia.

Näkemykset uudistuksen kustannus-
vaikutuksista vaihtelevat, ja pelkona on, 
että tiukassa taloustilanteessa oppima-

Oppimateriaalilla 
on väliä

PÄÄKIRJOITUS oppimateriaalin rinnalla voikin käyttää 
yleisiä tietokirjoja. Helpottaaksemme 
ajankohtaisten ja laadukkaiden tietokir-
jojen löytämistä ja valitsemista yhdis-
tys julkaisee myös lukuvinkkikatalogeja 
opetukseen. Viimeisin katalogi, Tieto-
kirjoja kouluun! -lukuvinkkejä alakouluun 
ja esiopetukseen julkistettiin Educassa. 
Syksyllä julkaisemme vastaavanlaisen 
uuden katalogin yläkouluun ja toiselle 
asteelle. Yhteensä katalogeja on julkais-
tu tähän mennessä neljä. 

Oppikirjojen lisäksi kouluissa ja op-
pilaitoksissa varhaiskasvatuksesta kor-
keakoulusektorille asti käytetään myös 
muita kirjoja, lehtiä, valokuvia, tutki-
musraportteja ja julkaisuja, joiden ko-
piointiin sekä digitaaliseen jakamiseen 
ja tallentamiseen tarvitaan tekijänoike-
udenhaltijan lupa. Luvat tähän myön-
tää Kopiosto. 

Näillä kopiointiluvilla kerätyillä kor-
vauksilla rahoitetaan muun muassa 
Suomen tietokirjailijoiden myöntämät 
apurahat. Viime vuonna jaoimme apu-
rahoina noin 2,5 miljoonaa euroa, ja näi-
tä apurahoja voivat hakea myös oppi-
materiaalien tekijät.

Sanna Haanpää
toiminnanjohtaja

Yhdistyksen kevään apurahat luovaan tietokirjalliseen 
työskentelyyn ovat haettavissa maanantaista 2. maa-
liskuuta alkaen. Hakuaika päättyy tiistaina 31. maalis-
kuuta 2020 klo 16.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki hakulomakkee-
seen 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

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön 
aikaisia elinkustannuksia. Apurahoja ei myönnetä työryhmille 
tai yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jä-
senet hakevat henkilökohtaista apurahaa. Mikäli apurahaa hae-
taan kahteen tai useampaan hankkeeseen, tulee kullekin hank-
keelle laatia oma hakemuksensa.

Apurahat maksetaan kesäkuussa viikolla 26. Ne rahoitetaan 
Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Jatkuvahakuiset apurahat
Tieto- ja oppikirjailijat voivat hakea apurahaa laitehankintaan, 
matkaan tai koulutukseen ympäri vuoden. Jatkuvahakuisia apu-
rahoja haetaan lomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen verk-
kosivuilta.

Hakemukset käsitellään kuusi kertaa vuodessa hallituksen ko-
kouksissa. Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä. 

Jatkuvahakuisten apurahojen hakulomakkeet ja -ohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/jatkuvahakuiset-apurahat

Kevään 2020 apurahat haettavissa 2.–31.3.

teriaaleista säästetään. Oppimateri-
aalien laatu ja niiden tekemisen edel-
lytykset eivät saa kärsiä uudistuksessa. 
Yhdistyksemme välittääkin tietoa oppi-
materiaalien merkityksestä myös päät-
täjille. 

Educa-messujen yhteydessä pidetys-
sä jäsentilaisuudessamme järjestettiin 
paneelikeskustelu teemalla Tulevaisuu-
den oppikirja. Minkälaiset asiat nousivat 
esiin, kun pohdittiin, mikä tekee oppi-
materiaalista laadukkaan? 

Laadukas oppimateriaali on ensinnä-
kin demokratiaväline: kaikkien opiskeli-
joiden täytyy saavuttaa opetussuunni-
telman mukaiset aiheet ja näkökulmat 
riippumatta koulusta, asuinpaikasta ja 
opettajasta. Toiseksi keskustelussa nou-
si esiin myös se, että laadukkaan ja laa-
jalle opiskelijajoukolle tarkoitetun op-
pimateriaalin tekeminen vaatii aikaa ja 
paneutumista, eli sitä ei tehdä hetkessä 
eikä yksin. Monipuolinen tekijäryhmä, 
jatkuva kommentointi ja vertaispalau-
te turvaavat myös sen, että opetus-
suunnitelman aiheista ei voi tehdä hen-
kilökohtaisia tulkintoja. Kolmanneksi 
keskustelussa korostettiin myös kustan-
nustoimittajan merkitystä oppimateri-
aalityöryhmälle. 

Koulu on tärkeä paikka lukuinnon 
vahvistamisessa. Opetuksen piristeenä 

http://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/kevaan-apurahat 
http://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/jatkuvahakuiset-apurahat
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Yhdistyksen hallitus vuonna 2020

Äidinkielen ja kir-
jallisuuden lehto-
ri, yhdistyksen jä-
sen vuodesta 1994, hallituksessa vuodesta 
2016, varapuheenjohtaja vuodesta 2017.

Arktisen keskuk-
sen tiedeviestin-
täpäällikkö, jäsen 
vuodesta 2007, Lapin aluevastaava vuo-
desta 2010, hallituksessa vuodesta 2012.

Kulttuurimaan-
tieteen professo-
ri, yhdistyksen jä-
sen vuodesta 2005, hallituksessa vuodesta 
2009, puheenjohtaja vuodesta 2012.

Markku Heikkilä
hallituksen jäsen
markku.heikkila@
ulapland.fi

Markku Löytönen
puheenjohtaja
markku.loytonen@
helsinki.fi

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

Apurahatoimikunta
Puheenjohtaja Joel Kuortti, jäsenet Juhana 
Aunesluoma, Paula Havaste, Kai Myrberg ja 
Kaija Vuorio. Sihteerinä toiminnanjohtaja.

Hallituksen työvaliokunta
Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäse net Rai-
ner Oesch ja Tuula Uusi-Hallila. Kokouk siin 
osallistuvat myös toiminnanjohtaja, viestintä-
päällikkö ja lakimies.

Palkintolautakunta
Puheenjohtaja Hannele Cantell, jäsenet  
Seppo Hentilä, Agneta Rahikainen, Kati Solas-
tie 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 talou-
denhoitaja Sanna Haanpää.

Varainhankintaa suunnitteleva 
työryhmä
Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäsenet  
Elina Kahla, Arto Mustajoki ja Rainer Oesch. 
Sihteerinä toiminnanjohtaja. Kokouksiin osal-
listuu myös viestintäpäällikkö.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman työryhmä
Puheenjohtaja Kai Myrberg, jäsenet Anne 
Mäntynen, Pasi Päivinen ja Katariina Vuori. 
Sihteerinä toiminnanjohtaja. 

Biologian ja maan- 
tieteen lehtori,  
yhdistyksen jäsen  
vuodesta 1994, hallituksessa vuodesta 
2020.

Mervi Holopainen
hallituksen jäsen
mervi.holopainen@
uef.fi

Suomen ympäris-
tökeskuksen meri-
keskuksen johtava 
tutkija, jäsen vuodesta 2009, hallitukses-
sa vuodesta 2019.

Kai Myrberg
hallituksen jäsen
kai.myrberg@ 
ymparisto.fi

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

Äidinkielen ja kir-
jallisuuden lehtori, 
yhdistyksen jäsen 
vuodesta 1993,  hallituksessa  
vuodesta 2018.

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

Juristi, kauppaoi- 
keuden professori 
yhdistyksen jäsen  
vuodesta 2005, hallituksessa  
vuodesta 2018.

Rainer Oesch
hallituksen jäsen
rainer.oesch@ 
helsinki.fi

Tietokirjallisuuden 
professori, jäsen 
vuodesta 2009, 
palkintolautakunnan jäsen 2014–2017,  
hallituksessa 2013–2015 ja vuodesta 2019. 

Anne Mäntynen
hallituksen jäsen
anne.mantynen@ 
helsinki.fi

Kulttuurintutkija, 
Venäjän kulttuuri-
historian dosentti, 
jäsen vuodesta 2011, hallituksessa  
vuodesta 2020.

Elina Kahla
hallituksen jäsen
elina.kahla@ 
helsinki.fi

Kirjallisuuden- 
tutkija, kriitikko,  
kirjallisuus- 
terapeutti, yhdistyksen jäsen vuodesta 
2004, hallituksessa vuodesta 2015.

Päivi Kosonen
hallituksen jäsen
paivi.kosonen@
ajatusmatka.fi

TOIMIKUNNAT 2020



Liity asiantuntijarekisteriin
YHDISTYS ylläpitää verkkosivuillaan asian-
tuntijarekisteriä, josta eri tahot voivat etsiä 
esimerkiksi puhujaa, luennoitsijaa tai kirjoit-
tajaa. Rekisteriin hyväksytään vain yhdistyk-
sen jäsenet. Rekisteriin liitytään lomakkeella 
yhdistyksen verkkosivuilla. 

Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy elokuussa 2020.

Hietalahdenranta 15 A 8, 00180 Helsinki | puhelin 09 4542 250 
toimisto@suomentietokirjailijat.fi | www.suomentietokirjailijat.fi

Hallituksen kokoukset 
7.4., 4.6., 20.8., 8.10. ja 10.12.

Kevään apurahojen hakuaika 
2.3.–31.3.

Tietokirjastipendihaku päättyy 
31.3. 

Kevätkokouspäivät Seinäjoella 
15.5.–16.5.

Yhdistyksen kesäpäivä  
Sastamalassa 25.6.

Vanhan kirjallisuuden päivät  
Sastamalassa 26.6.–27.6.

Toimisto kesälomalla 
25.6.–31.7.

Tietokirjapäivä Volter Kilpi  
Kustavissa -kirjallisuusviikolla  
17.7.

Syksyn apurahojen  
hakuaika 1.9.–30.9.

Turun Kirjamesut 
2.10.–4.10.

Helsingin Kirjamessut  
22.10.–25.10.

Yhdistyksen kesäpäivä 
Sastamalassa 25.6.

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU vuodelle 
2020 on 81 euroa. Jäsenmaksulaskut lähe-
tetään viikolla 12 sähköpostitse. Jos et ole 
saanut yhdistyksen tiedotteita sähköpostit-
se, ilmoita sähköpostiosoitteesi laskutusta 
varten toimistoon 10.3. mennessä.

Jäsenmaksut 2020
TERVETULOA VIETTÄMÄÄN yhdistyk-
sen kesäpäivää Sastamalaan torstaina 
25. kesäkuuta. Kesäpäivän ohjelma alkaa 
tietokirjallisella seminaarilla klo 16–18  
Sylvään koululla (Ojansuunkatu 8). 

Iltatilaisuus pidetään Ellivuori Re-
sort Sastamalan (Ellivuorentie 131) ran-
nassa alkaen klo 18.30. Ohjelmassa ovat  
buffet-illallinen ja savusauna. Kesäpäi-
vän ohjelma on jäsenille maksuton. 

Kesäpäivään ilmoittaudutaan 7.  kesä- 
kuuta mennessä yhdistyksen verkko- 
sivuilla.

LAURI JÄNTIN SÄÄTIÖ ja Suomen tie-
tokirjailijat ry jakavat keväällä 2020 jälleen 
sata kappaletta sadan euron arvoisia tie-
tokirjastipendejä peruskoulun päättöluo-
kan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille.  
Stipendit myönnetään ahkerasta tietokirjojen 
lukemisesta, ja niiden tarkoituksena on kan-
nustaa koululaisia tietokirjojen pariin. Stipen-
dit jaetaan kevätjuhlassa.

Opettajat hakevat stipendejä oppilailleen 
verkkolomakkeella. Haku on avoinna  tiistai-
hin 31. maaliskuuta asti. Lisätiedot ja hakulo-
make ovat yhdistyksen verkkosivuilla. 

Tietokirjastipendejä 
koululaisille

www.suomentietokirjailijat.fi/yh-
distys/palkinnot/tietokirjastipendit

www.suomentietokirjailijat.fi/
kirjailijalle/tapahtumat/kesapaiva-
sastamalassa-25.6.2020

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO

ILMOITUSASIAT

V uoden 2020 Oppikirjailija-
palkinnot jaettiin opetusalan 
Educa-messuilla Helsingin 
Messukeskuksessa 25. tam-

mikuuta.
Palkinnot saivat psykologian yli-

opistonlehtori Petri Paavilainen, bio-
logian ja maantieteen lehtori Mar-
ja Tihtarinen-Ulmanen sekä kemian ja 
matematiikan lehtori Kirsi-Maria Vak-

Oppikirjailijapalkinnot jaettiin jälleen 
Educa-messuilla

Oppikirjailijapalkitut Educa-messuilla: Kirsi-Maria Vakkilainen, Petri Paavilainen ja Marja Tihtarinen-Ulmanen.

kilainen. Oppikirjailijapalkinnot myön-
netään tunnustuksena laajasta ja ansiok-
kaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot 
ovat suuruudeltaan 8  000 euroa, ja ne  
rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijän- 
oikeuskorvauksilla. Palkinnot jaettiin nyt 
yhdeksännentoista kerran. 

Palkinnot jakoivat tilaisuudessa yhdis-
tyksen puheenjohtaja Markku Löytönen 
ja varapuheenjohtaja Tuula Uusi-Hallila.

https://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/palkinnot/tietokirjastipendit.html
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