
• Syksyn apurahat ovat haettavissa 3.9.–28.9.2018
• Turun ja Helsingin kirjamessut kutsuvat kirjaohjelman pariin
• Syyskokouspäivät järjestetään Helsingissä 16.–17.11.

Syksyn apurahahaku on käynnissä

Suomen tietokirjailijat ry:n syksyn apurahahaku 
luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn on käyn-
nissä. Hakuaika päättyy perjantaina 28. syyskuu-
ta klo 16. Apurahaa haetaan sähköisellä lomak-

keella. 
Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoi-

tustyön aikaisia elinkustannuksia. Apurahaa ei myönnetä 
työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voi-
vat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Apurahaa ei myön-

netä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Edellinen yhdistyksel-
tä saatu apuraha tulee olla selvitetty ennen kuin seuraava 
apuraha voidaan myöntää. 

Päätökset apurahansaajista ilmoitetaan yhdistyksen 
verkko sivuilla 14. joulukuuta 2018. Apurahat maksetaan 
joulukuun lopussa.

Linkki hakulomakkeeseen ja tarkat hakuohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/syksyn-apurahat

Lasse Lehtinen ja 
Kalevi Rikkinen saivat 
Warelius-palkinnot

Uusi Tietokirjoja kouluun!  
-katalogi on ilmestynyt

Suomen tietokirjailijat ry:n Warelius-palkinnot saivat kesä-
kuussa suomen historian erityistuntija Lasse Lehtinen ja 
kulttuurimaantieteen emeritusprofessori Kalevi Rikkinen.

Lehtinen (s. 1947) on filosofian tohtori ja kirjailija, joka 
on toiminut myös mm. toimittajana, juontajana ja poliitik-
kona. Hän on julkaissut noin neljäkymmentä kirjaa, joista 
kaksi kolmasosaa on tietokirjoja. Kalevi Rikkinen (s. 1936) 
on maantieteilijä ja Helsingin yliopiston kulttuurimaantie-
teen emeritusprofessori. Hän on kirjoittanut lukion oppikir-
joja, yleisiä tietokirjoja sekä tieteellisiä tutkimuksia.

Lasse Lehtinen ja Kalevi Rikkinen (kuvassa) saivat palkinnon 
29.6. Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivien avajaisissa. Pal-
kinto on suuruudeltaan 12 000 euroa, ja se rahoitetaan Kopios-
ton keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. 

Pirjo Hiidenmaan, Monica Pylkön ja Hannu Riipisen 
kokoama yli sata teosta esittelevä kirjakatalogi on tehty 

helpottamaan ajankohtaisten tietokirjojen löytämistä. Vih-
konen on suunnattu erityisesti yläkoulun ja lukion oppilaille 
sekä opettajien avuksi, mutta vinkit sopivat kaikille. Kata-
logi on sarjassaan toinen yläkouluille ja lukioille suunnat-
tu tietokirjallisuusvihkonen. Katalogin sähköinen versio on 
yhdistyksen verkkosivuilla. www.suomentietokirjailijat.fi

Ilmoittaudu 
syyskokoukseen 
5.11. mennessä!
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Ilmoittaudu syyskokoukseen 5.11. mennessä!
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PAINETTU JÄSENKIRJE ilmestyy kahdes-
ti vuodessa, helmi- ja syyskuussa. Tapah-
tumista ja aluetapaamisista tiedotetaan 
pääsääntöisesti vain sähköpostilla ja yh-
distyksen verkkosivuilla.

Jos et saa sähköistä jäsen- ja aluekir-
jettä, yhdistyksellä ei ole tiedossa ajanta-
saista sähköpostiosoitettasi. Ilmoitathan 
muuttuneet yhteystietosi toimistoon (toi-
misto@suomentietokirjailijat.fi). Tarkistat-
han säännöllisesti myös roskapostikansio-
si ja Gmailissa Promotions-kansion. 

Olethan 
päivittänyt 
yhteystietosi?

Yhdistys järjestää syksyllä 2018 
Sosiaalisen median koulu-
tuksen, Essee ja elämäker-
ta -koulutuksen sekä keväällä 

2019 Tietokirjailijan kurssin kolmena vii-
konloppuna Helsingissä.  Lisätietoja kou-
lutuksista jäsenkirjeissä ja verkkosivuilla. 
 

Sosiaalisen median koulutus
La 20.10. klo 9.30–16 Helsingissä
Koulutuksessa käydään läpi sosiaalisen 
median kanavia, käyttötapoja ja -tarkoi-
tuksia. Kurssille ilmoittaudutaan yhdis-
tyksen verkkosivujen kautta syyskuussa.

Essee ja elämäkerta -koulutus
La 8.12. klo 9.30–16 Helsingissä
Koulutuksessa perehdytään esseeseen 
ja elämäkertaan tietokirjoittamisen lajei-
na. Kurssille ilmoittaudutaan yhdistyksen 
verkkosivujen kautta lokakuussa. 

Tietokirjailijan kurssi 2019
La–su 2.2.–3.2., 2.3.–3.3., 
30.3.–31.3. Helsingissä
Tietokirjailijan kurssi on tarkoitettu yhdis-
tyksen jäsenille, jotka parhaillaan suun-
nittelevat tai tekevät tieto- tai oppikirjaa. 
Kurssille hyväksytään hakemuksen perus-
teella enintään 40 jäsentä. Kokonaishinta 
on osallistumiskertojen määrästä riippu-
matta 100 euroa. Kurssille haetaan yhdis-
tyksen verkkosivujen kautta lokakuussa.

aluetilaisuutta lukuun ottamatta tilai-
suudet ovat yleisölle avoimia.

Ensimmäinen tilaisuus järjeste-
tään Turun Kirjamessuilla lauantai-
na 6.10.2018. Keskustelijoina ovat 
puheenjohtaja, kansanedustaja Li An-
dersson (vas), kansanedustaja Ilk-
ka Kantola (sd), perhe- ja peruspal-
veluministeri Annika Saarikko (kesk)
ja kansanedustaja Saara-Sofia Sirén 
(kok). 

Helsingin Kirjamessuilla lauantai-
na 27.10.2018 paneelissa ovat kan-

sanedustajat Maarit Feldt-Ranta 
(sd), Anders Adlercreutz 

(rkp), Elina Lepomä-
ki (kok) ja Emma Ka-

ri (vihr). Muiden tilai-
suuksien ajankohdat 
ja esiintyjät kerrotaan 
myöhemmin.

Arvostan sitä, että 
saamme keskustelijoik-

si ne, jotka olemme pyy-
täneet. Ideana siis on, että 

kutsumme kustakin vaalipiiristä 
paneeliin neljä keskustelijaa eri puolu-
eista ja lähetämme heille tausta-aineis-
toa. Meillä on tästä hyviä kokemuksia. 
Kansanedustajat tulevat tilaisuuteem-
me hyvin valmistautuneina.

Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä, 
vaan meidän pitää ajaa tavoitteitam-
me laajalla rintamalla. Vetoan teihin 
arvoisat jäsenet: jakakaa tietoa tavoit-
teistamme päättäjille, paikallismedial-
le ja muille sidosryhmille. Apua saat-
te tarvittaessa minulta ja yhdistyksen 
viestinnältä.

Vaikutetaan yhdessä kaikin tavoin, 
että Suomesta tulee tietokirjallisuuden 
kärkimaa! 

Jukka-Pekka Pietiäinen
toiminnanjohtaja

Valmistelimme kevään aikana 
yhdistyksen tavoitteet vaa-
likaudelle 2019–2023. Vaali-
tavoitteet löytyvät yhdistyk-

sen kotisivuilta.
Suurin huolemme liittyy siihen, et-

tä kopiointikorvausten laskiessa tieto-
kirjallisuuden apurahajärjestelmä on 
vaarassa rapautua. Esitämme opetus- 
ja kulttuuriministeriölle, että kopioin-
tikorvausten lasku kompensoitaisiin 
kasvattamalla tietokirjallisuuden kir-
jastoapurahoja vastaavalla summalla 
eli runsaalla kahdella miljoonalla 
eurolla. Tämä on perustel-
tua siitäkin syystä, että  
Suomessa julkaistuista 
painetuista kirjoista 
80 prosenttia on tie-
tokirjoja, mutta tie-
tokirjat saavat vain 
10 prosenttia kirjas-
toapurahoista. 

Elävä tietokirjallisuus 
on yksi suomalaisen me-
nestyksen kivijalkoja. Kirjoittava 
ja lukeva Suomi on menestyvä ja hy-
vinvoiva Suomi. Tietokirjallisuuteen 
sijoittamalla luodaan osaamista, kil-
pailukykyä, työpaikkoja, hyvinvointia, 
tasa-arvoa ja kykyä ymmärtää maail-
maa. Tämän poliitikot ja virkamiehet 
ymmärtävät.

Tietokirjailijat ovat faktahommis-
sa. Mikä on missiomme? Voimme olla 
kompasseja ajassa, jossa internet tuot-
taa silpputietoa. Voimme olla oikean 
tiedon jakajia vihan ja valheen aika-
kaudella, sananvapauden airuita ja si-
vistyksen puolestapuhujia.

Samoin kuin kaksien edellisten 
eduskuntavaalien edellä järjestäm-
me tänä syksynä ja alkuvuodesta 2019 
kolmetoista poliitikkopaneelia ympä-
ri Suomen. Helsingin Kirjamessujen 

Suomi 
tietokirjallisuuden  
kärkimaaksi 

KOULUTUSPÄÄKIRJOITUS
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Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 17. marraskuuta klo 10.00 alkaen Balde-
rin Salissa (Aleksanterinkatu 12, 3. krs, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 py-
kälässä mainitut asiat. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle, vahvistetaan uusi toimintasuunnitelma ja 
vuoden 2019 jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään tulo- ja 
meno arviosta.

Vuosikokousesitelmän pitää tietokirjailija Lasse Lehtinen, joka 
palkittiin yhdessä Kalevi Rikkisen kanssa Warelius-palkinnolla Sas-
tamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä kesäkuussa. Lehtinen puhuu 
otsikolla Tietokirjailijan elämää. Kokouksen päätteeksi noin klo 13 al-
kaen tarjolla on lounas Balderin talossa.

Syyskokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 16. marraskuu-
ta klo 10–15 seminaarilla Tietokirjallisuus tutkimuksen ja opetuksen 

kohteena Helsingin yliopiston Metsätalossa (Unioninkatu 40). Se-
minaarin tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan sähköisessä jäsen-
kirjeessä. Seminaarin jälkeen on cocktailtilaisuus klo 18 yhdistyksen 
toimistolla (Mariankatu 5, 3. krs). Lämpimästi tervetuloa!

ILMOITTAUTUMINEN
Syyskokoukseen ilmoittaudutaan maanantaihin 5. marraskuuta men-
nessä yhdistyksen verkkosivujen kautta tai puhelimitse. Sähköposti-
ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Kokouspaperit lähetetään kaikille syyskokoukseen ilmoittautu-
neille viikolla 45. Kokouksen ohjelma ja tarjoilut ovat jäsenille ilmaisia.

Lauantain syyskokoukseen osallistuvien jäsenten kotimaan mat-
kakuluja korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan 15 
euron omavastuun ylittävältä osalta. Matkalaskulomakkeen voi la-
data yhdistyksen verkkosivuilta.

Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 16.–17.11.2018
– Ilmoittaudu syyskokouspäiville 5.11. mennessä

Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokouksen valitsema vaali-
valiokunta piti järjestäytymiskokouksensa 9. elokuuta 2018. 

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Liisa Ry-
hänen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Mäkelä. Valiokunta 

sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdok-
kaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esit-
täytyä jäsenistölle.

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. 
Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään 
Helsingissä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jä-
senet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Halli-
tuksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja heidän matkakulunsa 
korvataan. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta. 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta eli seuraava 
kausi on 2019–2021. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jaakko 
Heinimäki, Lassi Saressalo ja Tuula Uusi-Hallila. Heinimäkeä ei 
voida valita uudelle kaudelle, koska hän on ollut hallituksessa sään-
töjen salliman enimmäismäärän eli kolme kolmivuotiskautta. Sares-
salo on ilmoittanut, ettei hän hae uudelle kaudelle.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdok-
kaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suo-
mentietokirjailijat.fi) perjantaihin 12. lokakuuta 2018 klo 12.00 
mennessä. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyyde-
tään lähettämään itsestään enintään liuskan (2 000 merkkiä) mittai-

nen esittely ja valokuva.
Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verk-

kosivuilla perjantaina 2. marraskuuta 2018. Ne lähetetään myös ko-
kousaineistossa, joka postitetaan syyskokoukseen ilmoittautuneille 
jäsenille viikolla 45.

Vaalivaliokunta valmistelee kokouksessaan 16. lokakuuta 2018 
esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat 
esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Vaalivalio-
kunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syys-
kokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään Hel-
singissä lauantaina 17.11.2018.

Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheen-
vuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. 
Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheen-
vuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.

Ehdokkuusasioissa voitte ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan:
Juha Drufva | juha.drufva@pp.inet.fi
Marjo Heiskanen | marjo.helena@gmail.com 
Karo Hämäläinen | karo.hamalainen@gmail.com
Ilkka Mäkelä | ilkka.makela@netikka.fi
Titta Putus-Hilasvuori | titta.putus-hilasvuori@elisanet.fi
Eeva-Liisa Ryhänen | eeva-liisa.ryhanen@saunalahti.fi

Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2019–2021
– Ilmoittaudu ehdokkaaksi 12.10. mennessä

Hallituksen 

jäsenten 
vaalit!



Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy helmikuussa 2019.

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

TIETOKIRJAILIJAVIERAILIJOIDEN ha-
ku lukioihin on jälleen käynnissä. Yhdistys 
rahoittaa joka kevät ja joka syksy kahden-
kymmenen tietokirjailijan kouluvierailut.
Lukiot voivat toivoa tietokirjailijoita vie-
railulle omaan kouluunsa verkkolomak-
keen kautta yhdistyksen sivuilla. Haku-
aika päättyy keskiviikkona 19. syyskuuta.  
www.suomentietokirjailijat.fi

Hae tietokirjailijaa 
vierailulle lukioon 19.9. 
mennessä

TIETOKIRJA.FI-päivä lapsille ja nuoril-
le järjestetään tänä vuonna perjantaina 7. 
syyskuuta kirjastoissa ympäri Suomen aina 
Raumalta Raaheen ja Imatralta Kajaaniin. 
Kirjastoissa esiintyvät lasten- ja nuorten-
tietokirjailijat lukevat, kertovat ja keskuste-
levat kirjoistaan. Vierailut rahoittaa Tieto-
kirjallisuuden edistämiskeskus.

SUUNNISTA KIRJAAN on koululaisille 
ja toisen asteen opiskelijoille järjestettävä 
kirjasuunnistus. Tapahtuma tuo Helsingin 
Kirjamessuille vuosittain 8 000 koululais-
ta ja toisen asteen opiskelijaa. Turun Kir-
jamessuilla kirjasuunnistukseen ottaa osaa 

4 500 koululaista ja toisen 
asteen opiskelijaa. Tapah-
tuman järjestävät Suomen 
tietokirjailijat ry ja Äidinkielen 
opettajain liitto. Liput koululaisille tarjoaa 
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus. 

Turun Kirjamessut 5.10.–7.10.

Lasten ja nuorten 
TIETOKIRJA.FI-päivä 
kirjastoissa 7.9.

VUODESTA 2019 ALKAVAA seniorijäse-
nyyttä voi hakea 28. helmikuuta 2019 as-
ti. Seniorijäsenyyttä voi hakea Suomen tie-
tokirjailijat ry:n jäsen, joka on täyttänyt 70 
vuotta ja joka on ollut yhdistyksen jäsen vä-
hintään 10 vuotta. 

Seniorijäsen ei ole vaalikelpoinen yhdis-
tyksen hallitukseen eikä vaalivaliokuntaan. 
Muilta osin jäsenoikeudet säilyvät. 

PERINTEISEEN TAPAAN yhdistyksel-
lä on Turun Kirjamessuilla ohjelmaa  sekä 
oma osasto (A32), johon kaikki ovat ter-
vetulleita vierailemaan ja tapaamaan toi-
sia kirjailijoita ja yhdistyksen väkeä.

Yhdistyksen ohjelmaa messuilla ovat 
mm. Tietokirjaraati lauantaina klo 14 ja  
Miten Suomesta tehdään tietokirjallisuu-

den kärkimaa -keskus-
telu lauantaina klo 15. 
Kaikki lavaohjelmat 
tarkempine tietoineen 
ja osaston oma Tapaa  
tietokirjailija! -ohjelmis-
to löytyy yhdistyksen 
verkkosivuilta.

Suunnista kirjaan -tapahtuma järjestetään 
Turun ja Helsingin kirjamessuilla

Helsingin Kirjamessut 25.–28.10.
YHDISTYS JÄRJESTÄÄ Helsingin Kirjames-
suilla lauantaina klo 10–12 jäsentilaisuuden, 
jonka ohjelmassa on Miten Suomesta teh-
dään tietokirjallisuuden kärkimaa? -keskuste-
lu ja uuden Tietokirjoja kouluun! -katalogin 
esittely. Yhdistyksellä on myös lavaohjel-
maa: Tietokirjailijapalkinnot jaetaan lauan-
taina jäsentilaisuuden jälkeen, ja lauantaina 
nähdään myös perinteinen Tietokirjaraati. 

Otteita yhdistyksen messuohjelmasta:
Perjantai 26.10. klo 15–15.30 Töölö
Missä kirja-alalla mennään?
Lauantai 27.10. klo 12.30–13 Kruununhaka 
Tietokirjailijapalkintojen jako
Lauantai 27.10. klo 15–16 Kruununhaka
TIETOKIRJA.FI: Tietokirjaraati 

Katso täydennetty ohjelma verkkosivuilta. 

Seniorijäsenyys 2019

Tilaa lippuja Helsingin Kirjamessuille ja ilmoittaudu jäsentilaisuuteen
Yhdistyksen jäsenet voivat tilata lippuja (2 kpl / jäsen) yhdistyksen verkkosivujen kaut-
ta 12.10. klo 12.00 asti. Liput lähetetään sähköpostitse. www.suomentietokirjailijat.fi

Hallituksen kokoukset 
18.10. ja 13.12.

Syksyn apurahojen hakuaika 
3.9.–28.9.

Lasten ja nuorten  
TIETOKIRJA.FI-päivä  
kirjastoissa 
7.9.

Uusien jäsenten ilta 
12.9.

Sosiaalisen median koulutus 
20.10.

Turun Kirjamessut 
5.10.–7.10.

Frankfurtin kirjamessut 
10.–14.10.

Helsingin Kirjamessut 
25.–28.10.

Tietokirjallisuus tutkimuksen ja 
opetuksen kohteena -seminaari 
16.11.

Syyskokouspäivät 
16.–17.11.

Essee ja elämäkerta -koulutus 
8.12.

Toimisto on jouluna suljettu 
22.12.–6.1.

Educa-messut 2019 
25.–26.1.

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO

LYHYESTI


