JÄSENTIEDOTE
• Syksyn apurahat ovat haettavissa 2.9.–30.9.2019
• Turun ja Helsingin kirjamessut kutsuvat kirjaohjelman pariin
• Syyskokouspäivät järjestetään Helsingissä 15.–16.11.
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TIETOKIRJA.FI
jälleen
elokuussa!

Syksyn apurahahaku käynnistyy syyskuussa

S

uomen tietokirjailijat ry:n syksyn apurahahaku luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn alkaa
maanantaina 2.9. ja päättyy maanantaina 30.9.
klo 16.00. Apurahaa haetaan sähköisellä lomak-

keella.
Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia. Apurahaa ei myönnetä
työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Apurahaa ei myön-

netä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Edellinen yhdistykseltä saatu apuraha tulee olla selvitetty ennen kuin seuraava
apuraha voidaan myöntää.
Päätökset apurahansaajista ilmoitetaan yhdistyksen
verkkosivuilla 13. joulukuuta 2019. Apurahat maksetaan
joulukuun lopussa.
Linkki hakulomakkeeseen ja tarkat hakuohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi

Warelius-palkinnot Markku Kuismalle ja
Teuvo Nybergille

S

Toimittanut Eveliina Laurila • 9.8.2019

uomen tietokirjailijat ry:n Warelius-palkinnot
saivat kesäkuussa Suomen ja Pohjoismaiden
historian professori emeritus Markku Kuisma
sekä opetusneuvos Teuvo Nyberg.
Kuisma (s. 1952) on FT ja Suomen ja Pohjoismaiden historian professori emeritus Helsingin yliopistossa, joka tunnetaan erityisesti talous- ja yrityshistorian tutkijana. Nyberg

(s. 1934) on opetusneuvos, joka on laatinut biologian ja
maantiedon oppimateriaaleja alakoulusta lukioon. Molemmat ovat oman alansa kirjallisuuden merkittäviä edistäjiä.
Warelius-palkinto jaettiin 28.6. Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivien avajaisissa. Palkinto on suuruudeltaan
12 000 euroa, ja se rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

TIETOKIRJA.FI jälleen elokuussa Helsingissä

T

ietokirjallisuuden suurtapahtuma TIETOKIRJA.
FI järjestetään 28.–29.8. Tieteiden talolla Helsingissä. Teemana on ”Rikottuja rajoja”, ja mukana on yli sata esiintyjää eri aloilta. Tapahtumassa
kuullaan erilaisia paneelikeskusteluja ja haastatteluja.

Tietokirjafestivaali on osa tietokirjaviikkoa, jota vietetään
26.8.–1.9. Viikon aikana järjestetään joka päivä tietokirjallista
ohjelmaa. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Ohjelma ja esiintyjätiedot: www.tietokirja.fi

Ilmoittaudu syyskokoukseen 27.10. mennessä!

PÄÄKIRJOITUS

KOULUTUS

Rajoja ylittävä tietokirjallisuus

T

ietokirjallisuuden suurtapahtuma TIETOKIRJA.FI valtaa
Tieteiden talon taas elokuun lopussa. Tapahtuma järjestetään
joka toinen vuosi ja nyt seitsemännen kerran. Aiempina vuosina teemoina on ollut
muun muassa ”Vaikeita asioita” ja ”Ajassa”.
Tänä vuonna keskusteluissa pohditaan rikottuja rajoja.
Lähtökohta ohjelman laatimiselle oli
herkullinen. Mitä kaikkea rikotut rajat voivatkaan olla? Maantieteellisiä, fyysisiä, kirjallisuuden lajien välisiä, tabuja? Ohjelmatyöryhmässä ideat kimpoilivat niin, että
lopulliseen ohjelmaan mahtui vain murtoosa kaikista syntyneistä ajatuksista.
Teemassa kiehtoo sen
moniulotteisuus: rajojen
rikkominen voi toisaalta
synnyttää negatiivisia
mielleyhtymiä, mutta toisaalta se saattaa
edustaa myös jähmettyneitä rakenteita ravistelevaa, uutta
luovaa voimaa. Tietokirjailijat voivat olla työssään hyvällä tavalla rajan rikkojia ja ylittäjiä: tietokirjailijoiden
tehtävänä on nostaa keskusteluun kinkkisiä aiheita, tuoda uusia näkökulmia, kurkistaa syvemmälle ja kaivaa esiin vaiettuja,
unohdettuja ja kiellettyjäkin asioita. Missä
menee tietokirjailijan sanomisen raja? Tätä
käsitellään tietokirjapäivien aikana ainakin
keskusteluissa ”Kansallisten kuvien rikkominen” ja ”Mitä elämäkerta saa paljastaa?”.
Yksi raja yhdistää kaikkia tietokirjailijoita: totuudellisuus. Kirjallisuuden eri lajien
rajat kuitenkin häilyvät ja vaatimukset kasvavat. Jos joskus on saatettu jaotella, että
kaunokirjallisuus on sanataidetta ja tietokirjallisuudessa kerrotaan faktoja, niin nyt
tämä ei enää riitä. Myös kaunokirjailijoilta
vaaditaan faktojen tarkistusta ja tietokirjailijoilta soljuvaa kieltä sekä mukaansatempaavaa tarinaa.
Lajimäärittelyjä pakeneva käsikirjoitus oli kustantajalle aiemmin kauhistus.
Nyt esseet, autofiktio ja muistelmat liuku-
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vat luontevasti lajien rajoilla. Kirjojen kirjastoluokitukset ja esillepano saattavat toki edelleen aiheuttaa hiusrajan raapimista;
Ilmastonmuutoksesta kertova narratiivinen
tietokirja Musta orkidea on löytynyt välillä kirjakaupasta puutarhanhoito-oppaiden
välistä.
Kirjallisuuden lajien välistä rajankäyntiä
kuvataan TIETOKIRJA.FI-tapahtumassa
ainakin keskusteluissa ”Essee – lajien välissä”, ”Brainy Books – yleistajuiset tiedekirjat”, ”Sarjakuva tiedon välittäjänä” ja ”Fakta
fiktiossa”. Festivaalin muita keskustelunaiheita ovat muun muassa tekoäly, rakoileva
Eurooppa, uudenlaiset perheet ja työelämän rajat. Ääneen pääsevät myös
esimerkiksi lasikaton rikkojat.
Tapahtuman esiintyjämäärä rikkoo tänä
vuonna kaikkien aikoja ennätyksen – paneeleissa on mukana
yli sata tietokirjailijaa
ja tietokirjallisuuden
ystävää. Toivottavasti myös yleisömäärässä päästään ennätykseen.
Tervetuloa siis paikalle.
Toivotan oikein kiinnostavia keskusteluja ja ajatuksia herättävää tietokirjaviikkoa kaikille!
Anne Rutanen
Viestintäpäällikkö ja TIETOKIRJA.FIjärjestelytoimikunnan puheenjohtaja

P.S.

TIETOKIRJA.FI
on kirja-alan yhteinen suurtapahtuma. Suomen
tietokirjailijoiden ja Tietokirjallisuuden
edistämiskeskuksen lisäksi mukana järjestelyissä ovat Suomen Kustannusyhdistys,
Kirjakauppaliitto, Tieteellisen seurain valtuuskunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Kirjallisuuden vientikeskus FILI,
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen tiedekustantajien liitto, Lauri Jäntin
säätiö, Lukukeskus ja Bibliofiilien Seura.
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hdistys järjestää Essee ja elämäkerta -koulutuksen lauantaina 30.11. Helsingissä ja
Tietokirjailijan kurssi II:n keväällä 2019 kolmena viikonloppuna Helsingissä.

Essee ja elämäkerta -koulutus
La 30.11. klo 9.30–15.45 Helsingissä

Koulutuspäivän aikana perehdytään esseeseen ja elämäkertaan tietokirjoittamisen lajeina sekä käydään läpi niiden lainalaisuuksia ja rakenteita.
Koulutukseen ilmoittaudutaan lomakkeella yhdistyksen verkkosivuilla. Ilmoittautuminen aukeaa 24.9.
Mukaan mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Koulutus on maksuton.

Tietokirjailijan kurssi II

Kolmena viikonloppuna Helsingissä
keväällä 2020
Tietokirjailijan kurssi II syventää Tietokirjailijan kurssi I:n tietoja ja tarjoaa uusia
oppeja. Kurssille voivat hakea kaikki yhdistyksen jäsenet. Aiemman kurssin käyminen ei ole edellytys osallistumiselle.
Kurssille hyväksytään hakemuksen perusteella enintään 40 jäsentä. Kurssin hinta
on 100 euroa. Kurssille haetaan yhdistyksen verkkosivujen kautta marraskuussa.

Olethan
päivittänyt
yhteystietosi?
ilmestyy kahdesti
vuodessa, helmi- ja elokuussa. Tapahtumista ja
aluetapaamisista tiedotetaan pääsääntöisesti
vain sähköpostilla ja yhdistyksen verkkosivuilla.
Jos et saa sähköistä jäsen- ja aluekirjettä,
yhdistyksellä ei ole tiedossa ajantasaista sähköpostiosoitettasi. Ilmoitathan muuttuneet
yhteystietosi toimistoon (toimisto@suomentietokirjailijat.fi). Tarkistathan myös roskapostikansiosi.
PAINETTU JÄSENKIRJE

Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 15.–16.11.2019
– Ilmoittaudu syyskokouspäiville 27.10. mennessä

S

uomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 16. marraskuuta klo 10.00 alkaen Ritarihuoneen Ritarisalissa (Ritarikatu 1, Helsinki).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 pykälässä mainitut asiat. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle, vahvistetaan uusi toimintasuunnitelma ja
vuoden 2020 jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään tulo- ja
menoarviosta.
Syyskokouksessa julkistetaan myös jäsentutkimuksen tulokset tietokirjailijoiden taloudellisesta asemasta Suomessa vuonna 2018. Tulokset esittelee tutkimuksen toteuttanut Mikko
Grönlund. Kokouksen päätteeksi on tarjolla lounas Ritarihuoneella.
Syyskokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 15. marras-

kuuta klo 18 cocktailtilaisuudella yhdistyksen toimistolla (Hietalahdenranta 15 A 8, 3. krs). Lämpimästi tervetuloa!
ILMOITTAUTUMINEN

Syyskokoukseen ilmoittaudutaan sunnuntaihin 27. lokakuuta mennessä yhdistyksen verkkosivujen kautta. Sähköposti-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida käsitellä.
Kokouspaperit lähetetään kaikille syyskokoukseen ilmoittautuneille viikolla 45. Kokouksen ohjelma ja tarjoilut ovat jäsenille ilmaisia.
Lauantain syyskokoukseen osallistuvien jäsenten kotimaan
matkakuluja korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan 15 euron omavastuun ylittävältä osalta. Matkalaskulomakkeen voi ladata yhdistyksen verkkosivuilta.

Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2020–2022
– Ilmoittaudu ehdokkaaksi 11.10. mennessä

S

uomen tietokirjailijat ry:n kevätkokouksen valitsema vaalivaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 12. kesäkuuta 2019.
Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Mäkelä
ja varapuheenjohtajaksi Titta Putus-Hilasvuori. Valiokunta sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat
esittäytyä jäsenistölle.
Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään Helsingissä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen
asioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja heidän
matkakulunsa korvataan. Enimmäisaika hallituksessa on kolme
kolmivuotiskautta.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta eli seuraava
kausi on 2020–2022. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jussi
Pakkasvirta, Annamari Saure ja Timo Tossavainen. Tossavaista ei voida valita uudelle kaudelle, koska hän on ollut hallituksessa sääntöjen salliman enimmäismäärän eli kolme kolmevuotiskautta. Pakkasvirta on ilmoittanut, ettei hän pyri toiselle kaudelle.
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suomentietokirjailijat.fi) perjantaihin 11. lokakuuta 2019 klo 12.00
mennessä. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään enintään liuskan (2 000 merkkiä)
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mittainen esittely ja valokuva.
Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 1. marraskuuta 2019. Ne lähetetään myös
kokousaineistossa, joka postitetaan syyskokoukseen ilmoittautuneille jäsenille viikolla 45.
Vaalivaliokunta valmistelee kokouksessaan 16. lokakuuta
2019 esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syyskokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan,
pidetään Helsingissä lauantaina 16.11.2019.
Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.

Ehdokkuusasioissa voitte ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan:
Olli Haapanen | ollij.haapanen@gmail.com
Anne Helttunen | anne.helttunen@aidinkielenopettajainliitto.fi
Karo Hämäläinen | karo.hamalainen@gmail.com
Ilkka Mäkelä | ilkka.makela@netikka.fi
Titta Putus-Hilasvuori | titta.putus-hilasvuori@elisanet.fi
Katariina Vuori | katariina.vuori@gmail.com

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 2/2019
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Turun Kirjamessut 4.–6.10.
PERINTEISEEN TAPAAN yhdistyksellä on

Turun Kirjamessuilla ohjelmaa sekä oma
osasto (A32), johon kaikki tietokirjojen
ystävät ovat tervetulleita vierailemaan ja
tapaamaan toisia kirjailijoita sekä yhdistyksen väkeä.
Osastolla voi mm. tutustua yhdistyksen toimintaan ja kuulla paikallisten tie-

tokirjailijoiden kertovan
työstään ja teoksistaan.
Osaston tarkempi ohjelma ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla.
Tietokirjaraati pidetään
lauantaina klo 14.10 Tietolavalla.

Helsingin Kirjamessut 24.–27.10.
Helsingin Kirjamessuilla lauantaina klo 10–12 jäsentilaisuuden, jossa on tarjolla ajankohtaista tietokirjallista ohjelmaa. Yhdistyksellä on
myös lavaohjelmaa: Tietokirjailijapalkinnot jaetaan lauantaina jäsentilaisuuden jälkeen, ja lisäksi yhdistys järjestää perinteisen Tietokirjaraadin.
YHDISTYS JÄRJESTÄÄ

Yhdistyksen messuohjelma:
Lauantai 26.10. klo 12.30–13
Tietokirjailijapalkintojen jako
Kruununhaka-lavalla
Lauantai 26.10. klo 15–16 Tietokirjaraati
Kruununhaka-lavalla

Tilaa lippu Helsingin Kirjamessuille ja ilmoittaudu jäsentilaisuuteen
Yhdistyksen jäsenet voivat tilata lipun (1 kpl / jäsen) yhdistyksen verkkosivujen kautta
14.10. asti. Liput lähetetään sähköpostitse. www.suomentietokirjailijat.fi

Suunnista kirjaan -tapahtuma järjestetään
Turun ja Helsingin kirjamessuilla
on koululaisille
ja toisen asteen opiskelijoille järjestettävä
kirjasuunnistus. Tapahtuma tuo Helsingin
Kirjamessuille 8 000 koululaista ja toisen
asteen opiskelijaa. Turun Kirjamessuilla kirjasuunnistukseen ottaa osaa 4 000 kouluSUUNNISTA KIRJAAN

laista ja toisen asteen opiskelijaa. Kirjasuunnistuksen
järjestävät Suomen tietokirjailijat ry ja Äidinkielen opettajain liitto. Liput koululaisille tarjoaa Tietokirjallisuuden edistämiskeskus.

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO
Hallituksen kokoukset
15.8., 16.10. ja 12.12.
Tietokirjaviikko
26.8.–1.9.
TIETOKIRJA.FI-festivaali
28.–29.8.
Lasten ja nuorten
TIETOKIRJA.FI-päivä
kirjastoissa 30.8.
Syksyn apurahojen hakuaika
2.–30.9.
Uusien jäsenten ilta
18.9.
Turun Kirjamessut
4.–6.10.
Frankfurtin kirjamessut
16.–20.10.
Helsingin Kirjamessut
24.–27.10.
Jyväskylän kirjamessut
22.–24.11.
Syyskokouspäivät
15.–16.11.
Essee ja elämäkerta -koulutus
30.11.
Toimisto on jouluna suljettu
23.12.2019–6.1.2020
Educa-messut
24.–25.1.2020

Toimisto on muuttanut

Hae tietokirjailijaa
vierailulle toiselle
asteelle 16.9. mennessä

Lasten ja nuorten
TIETOKIRJA.FI-päivä
kirjastoissa 30.8.

YHDISTYKSEN TOIMISTO muutti uusiin

TIETOKIRJAILIJAVIERAILIJOIDEN

tiloihin elokuussa. Toimiston uusi osoite
on Hietalahdenranta 15 A 8, 00180 Helsinki. Uusi osoite on voimassa 13.8.2019
alkaen. Toimiston muut yhteystiedot ja
aukioloajat säilyvät ennallaan, eli toimisto on avoinna arkisin klo 9–16.

haku toisen asteen oppilaitoksiin on jälleen käynnissä. Yhdistys rahoittaa joka kevät ja joka syksy kahdenkymmenen tietokirjailijan kouluvierailut. Koulut voivat
toivoa tietokirjailijoita vierailulle verkkolomakkeen kautta yhdistyksen sivuilla. Hakuaika päättyy maanantaina 16. syyskuuta.

www.suomentietokirjailijat.fi

www.suomentietokirjailijat.fi

TIETOKIRJA.FI -päivä lapsille ja nuorille järjestetään tänä vuonna perjantaina 30. elokuuta 20 kirjastossa ympäri
Suomen aina Hämeenlinnasta Sodankylään ja Kotkasta Kuopioon. Kirjastoissa
esiintyvät lasten- ja nuortentietokirjailijat
lukevat, kertovat ja keskustelevat kirjoistaan. Vierailut rahoittaa Tietokirjallisuuden edistämiskeskus.

LYHYESTI

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

Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy helmikuussa 2020.

