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Kutsu 35-vuotisjuhlaseminaariin ja
kevätkokoukseen Helsinkiin 18.–19.5.2018

Toimittanut Eveliina Laurila • 21.2.2018

Juhlaseminaari ja kevätkokous pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa. Kuva: HY, Ari Aalto.

S

uomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen kevät
kokous pidetään Helsingissä lauantaina 19. toukokuuta 2018. Kevätkokouspäivien ohjelma alkaa jo
perjantaina 18. toukokuuta.
Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
7 §:ssä mainitut asiat. Vuosikokousesitelmän pitää Karo Hämäläinen otsikolla Alex ja muita sattumuksia tietokirjailijana.
Yhdistyksen 35-vuotisjuhlaseminaari pidetään perjantaina
18. toukokuuta Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Seminaarin jälkeen on cocktailtilaisuus yhdistyksen toimistolla.
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 maanantaihin 30. huhtikuuta mennessä. Sähköposti-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

KEVÄTKOKOUSPÄIVIEN OHJELMA

Perjantai 18.5.
16.00
35-vuotisjuhlaseminaari
Helsingin yliopiston pieni juhlasali
Fabianinkatu 33, 4. krs
19.00
Cocktail-tilaisuus yhdistyksen toimistolla
21.00
Vapaata iltaohjelmaa
Lauantai 19.5.
10.00 Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokous
Helsingin yliopiston pieni juhlasali
Fabianinkatu 33, 4. krs
13.00
Buffet-lounas
Lue lisää ja ilmoittaudu
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-jakevatkokous/kevatkokous-ja-juhlaseminaari-helsingissa-2018

Ilmoittaudu kevätkokoukseen 30.4. mennessä!

PÄÄKIRJOITUS

Viestinnän uuden
vuoden kuulumisia

S

uomen tietokirjailijat ry viettää tänä
vuonna 35-vuotisjuhliaan. Juhlapäivää vietetään seminaarin ja cocktailtilaisuuden merkeissä perjantaina 18.
toukokuuta, ja samana viikonloppuna pidämme myös yhdistyksen kevätkokouksen.
30-vuotisjuhlien yhteydessä teimme laajan jäsentutkimuksen, ja se toistetaan taas tänä vuonna. Kysely lähetetään jäsenille sähköpostilla kevään aikana, ja toivomme kaikkien
teidän vastaavan siihen, jotta tutkimuksesta

tulee mahdollisimman kattava. Tutkimuksen
tulokset julkistetaan syyskokouksessa marraskuussa.
Elokuussa ilmestyy päivitetty katalogi Tietokirjoja kouluun!, joka esittelee kirjavinkkejä
opetuksen avuksi yläkouluun ja lukioon. Katalogi välitetään kaikille Äidinkielen opettajain liiton jäsenille, ja sitä on saatavilla vapaasti yhdistyksen toimistolta ja tilaisuuksista sekä
sähköisesti yhdistyksen verkkosivuilta.
Yhdistyksen verkkosivut uudistuivat viime syksynä, ja toivomme niistä kommentteja ja parannusehdotuksia edelleen. Uusilla
verkkosivuilla on myös uudistettu asiantuntijarekisteri, johon toivomme mahdollisimman
monen jäsenemme liittyvän. Rekisteri on tarkoitettu auttamaan ulkopuolisia tahoja löytämään eri alojen asiantuntijoita esimerkiksi
haastateltaviksi medioihin, esiintyjiksi tapahtumiin, kouluttajiksi ja vaikkapa kustantajille
vinkeiksi mahdollisista kirjoittajista. Rekisteristä voi etsiä asiantuntijoita alueellisesti ja aihepiireittäin.
Tämä paperinen Jäsenkirje ilmestyy jatkossakin kaksi kertaa vuodessa, ja lähetämme
sähköisiä Jäsenkirjeitä säännöllisesti. Yhdis-

P.S.

tys on myös lisännyt näkyvyyttään somessa.
Tällä hetkellä yhdistyksen sosiaalisen median
kanavia ovat Twitter-tili Tietokirjailija, avoin
Facebook-sivu Suomen tietokirjailijat ry ja
suljettu Facebook-ryhmä Tietokirjailijat Facebookissa sekä Instagram-tili Tietokirjailijat.
Päivitämme some-kanaviin yhdistyksen ajankohtaisia asioita ja laajemmin tietokirjallisuutta koskevaa uutisointia, joten kannattaa seurata tietokirjailijoiden kuulumisia myös näissä
kanavissa.
Yhdistyksen edustajia on tänäkin vuonna
mukana useissa kirja-alan hankkeissa, kuten
opetusministerin koolle kutsumassa Lukutaitofoorumissa ja FILIn perustamassa tietokirjallisuuden viennin työryhmässä. Saamme
tällä hetkellä paljon kyselyitä jäseniltä koskien tietokirjojen vientiä ja kääntämistä kansainvälisille markkinoille, ja yhdistys järjestääkin tietokirjaviennistä koulutuksen jäsenilleen
syksyllä 2018. Tästä ja muista syksyn koulutuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä.
Anne Rutanen
viestintäpäällikkö

Sastamalassa vietetään perinteistä kesäpäivää Vanhan kirjallisuuden
päivien yhteydessä 28.6. Toivottavasti näemme sankoin joukoin myös
muissa vuoden kirjatapahtumissa, kuten Kustavin Volter Kilpi -päivillä heinäkuussa sekä Turun ja Helsingin Kirjamessuilla lokakuussa.

Kevään 2018 apurahat haettavissa 1.–29.3.

Y

hdistyksen kevään apurahat luovaan tietokirjalliseen
työskentelyyn ovat haettavissa torstaista 1. maaliskuuta alkaen. Hakuaika päättyy torstaina 29. maaliskuuta
2018 klo 16.00.
Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen ja
tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuaikana yhdistyksen verkkosivuilta.

Haettavat apurahat
•P
 uolivuotisapuraha luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn
12 000 –13 000 euroa
•A
 puraha esikoistietokirjan kirjoittamiseen
1 000 –2 000 euroa
•A
 puraha lasten- ja nuortentietokirjan kirjoittamiseen
2 000–3 500 euroa
•A
 puraha 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 henkilökohtaisia apurahoja. Mikäli apurahaa haetaan kahteen tai useampaan hankkeeseen, tulee kullekin hankkeelle laatia
oma hakemuksensa.
Apurahat maksetaan kesäkuussa viikolla 25. Ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Jatkuvahakuisia apurahoja jäsenille
Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa laitehankintaan, matkaan
tai koulutukseen. Vain jäsenille tarkoitettuja apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset käsitellään kuusi kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa. Määräajat hakemuksille löytyvät verkkosivuilta, ks.
linkki alla. Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä. Jatkuvahakuisia
apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin menoihin.
Jatkuvahakuisten apurahojen hakulomakkeet ja -ohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/jatkuvahakuiset-jasenille

Yhdistyksen hallitus vuonna 2018
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, varapuheenjohtajana vuodesta 2017.

Markku Heikkilä
hallituksen jäsen
markku.heikkila@
ulapland.fi

Jaakko Heinimäki
hallituksen jäsen
jaakko.heinimaki@
kirkkojakaupunki.com

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

Kirkko ja kaupunki -median
päätoimittaja,
teologi, pastori, yhdistyksen jäsen vuodesta 1998, hallituksessa vuodesta 2010.

Päivi Kosonen
hallituksen jäsen
paivi.kosonen@
ajatusmatka.net

Rainer Oesch
hallituksen jäsen
rainer.oesch@
helsinki.fi

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

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

Jussi Pakkasvirta
hallituksen jäsen
jussi.pakkasvirta@
helsinki.fi

Lassi Saressalo
hallituksen jäsen
lassi.saressalo@
elisanet.fi

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

Folkloristiikan dosentti, jäsen vuodesta 2005, Lounais-Suomen aluevastaava vuodesta 2015,
hallituksessa vuodesta 2016.

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.

TOIMIKUNNAT 2018

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

Apurahatoimikunta
Puheenjohtaja Joel Kuortti, jäsenet Paula
Havaste, Päivi Kosonen, Heleena Puolitaival
ja Kaija Vuorio. Sihteerinä toiminnanjohtaja.

Hallituksen työvaliokunta
Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäse
net Jussi Pakkasvirta ja Tuula Uusi-Hallila.
Kokouksiin osallistuvat myös toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö ja lakimies.

Palkintolautakunta
Puheenjohtaja Markku Monni, jäsenet Hannele Cantell, 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
Tuula Uusi-Hallila ja Riitta Suominen. Kokouksiin osallistuu myös taloudenhoitaja Jukka-Pekka Pietiäinen.

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

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO
Hallituksen kokoukset
12.4., 7.6., 23.8., 18.10. ja 13.12.
Kevään apurahojen hakuaika
1.3.–29.3.
35-vuotisjuhlaseminaari
Helsingissä 18.5.
Kevätkokous Helsingissä 19.5.
Yhdistyksen kesäpäivä
Sastamalassa 28.6.

Oppikirjailijapalkitut yhdistyksen jäsentilaisuudessa Educassa. Vasemmalta Marjatta Alestalo, Kati
Solastie, Helena Ruuska, Antti Kohi ja Heikki Saari.

V

uoden 2018 Oppikirjailijapalkinnot jaettiin opetusalan
Educa-messuilla Helsingin
Messukeskuksessa 27. tammikuuta viidelle oppikirjailijalle.
Palkinnot saivat venäjän kielen
lehtori Marjatta Alestalo, historian
ja yhteiskuntaopin lehtori Antti Kohi,
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helena Ruuska, fysiikan ja kemian lehtori Heikki Saari ja luokanopettaja Kati

ILMOITUSASIAT

Jäsenmaksut 2018
vuodelle
2018 on 78 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään viikolla 12 sähköpostitse. Jos et ole
saanut yhdistyksen tiedotteita sähköpostitse, ilmoita sähköpostiosoitteesi laskutusta
varten toimistoon 13.3. mennessä.
YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU

Uusi lakimies
Mari Wallgren on siirtynyt Sanaston palvelukseen 1.1.
alkaen. Hallitus ja toimisto kiittävät Maria
yhteisistä työvuosista. Uutena lakimiehenä yhdistyksen toimistolla aloitti 1.3. a lkaen
OTM Satu Lundelin.
YHDISTYKSEN LAKIMIES

Solastie.
Oppikirjailijapalkinnot
myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot
ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne
rahoitetaan Kopioston keräämillä
tekijänoikeuskorvauksilla.
Palkinnot jakoivat tilaisuudessa
yhdistyksen puheenjohtaja Markku Löytönen ja varapuheenjohtaja Tuula Uusi-Hallila.

Warelius-palkintojen jako &
TIETOKIRJA.FI-ohjelma
Sastamalan Vanhan kirjallisuuden
päivillä 29.6.–30.6.
TIETOKIRJA.FI-päivä Volter
Kilpi Kustavissa -viikolla 13.7.
Runokuun Tietokirjaraati
Helsingissä 24.8.
Syksyn apurahojen hakuaika
3.–28.9.
Turun Kirjamessut 5.–7.10.
Helsingin
Kirjamessut
25.-28.10.

JUHLASEMINAARI

18.5.

Tietokirjastipendejä
koululaisille

Yhdistyksen kesäpäivä
Sastamalassa 28.6.

LAURI JÄNTIN SÄÄTIÖ ja Suomen tieto-

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN

www.suomentietokirjailijat.fi/
yhdistys/palkinnot/tietokirjastipendit

www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/kesapaiva-sastamalassa-28.6.2018

kirjailijat ry jakavat keväällä 2018 jälleen sata kappaletta sadan euron tietokirjastipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja
toisen asteen opiskelijoille. Myönnetyt stipendit jaetaan kevätjuhlassa.
Opettajat hakevat stipendejä oppilailleen verkkolomakkeella. Hakuaika alkaa
torstaina 1. maaliskuuta ja päättyy torstaina 29. maaliskuuta klo 16.00.
Lisätiedot ja hakulomake (vain hakuaikana) löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Suomen
tietokirjailijat ry:n kesäpäivää Sastamalaan
torstaina 28. kesäkuuta. Seminaarissa klo
15–18 Sylvään koululla (Ojansuunkatu 8)
haastateltavina ovat Paavo Lipponen, Vesa Sirén ja Laura Kolbe.
Iltatilaisuus alkaa Ellivuori Resort Sastamalan (Ellivuorentie 131) rannassa klo 18.30.
Ohjelmassa ovat buffet-illallinen ja savusauna. Kesäpäivän ohjelma, buffet ja sauna ovat
jäsenille maksuttomia. Ilmoittautuminen
14.6. mennessä yhdistyksen verkkosivuilla.

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

Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy syyskuussa 2018

