
Y HDISTYKSEN varsinainen jäsen voi asettua en-
nakkoon ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi il-
moittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toi-
misto@suomentietokirjailijat.fi) viimeistään 

sunnuntaina 30.10.2022. Ilmoittautumisen liitteenä ehdok-
kaita pyydetään lähettämään itsestään ja tavoitteistaan lyhyt 
esittely (2 000 merkkiä minä-muodossa) ja valokuva. Kirjoi-
ta viestin otsikkoon "Ilmoittautuminen ehdokkaaksi hallituk-
sen vaaliin". Esittelyssä voi kertoa esimerkiksi, kuka olet ja mi-
tä teet työksesi, millaisia tietokirjoja olet julkaissut ja millaisten 
asioiden edistämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenenä oli-
sit kiinnostunut. Ehdokkaiden lähettämät esittelyt julkaistaan 
yhdistyksen verkkosivuilla 4.11.2022. 

Syyskokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä vuo-
sille 2023–2025. Hallituksesta ovat erovuorossa Mervi Holo-
painen, Elina Kahla ja Annamari Saure.

Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yh-
deksän jäsentä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen 
uudet jäsenet, päättää apurahoista sekä tietokirjailija- ja op-
pikirjailijapalkinnoista ja yhdistyksen julkaisutoiminnasta se-

kä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen apuna toimii työ- ja 
talousvaliokunnat sekä apurahatoimikunta ja palkintolauta-
kunta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista kokous-
palkkio. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotis-
kautta. 

Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, tarvittaessa 
useamminkin. Kokoukset ovat pääsääntöisesti lähikokouk-
sia, mutta niihin voi aina osallistua myös etänä. Hallituksen 
jäsen ei voi saada yhdistykseltä työskentelyapurahaa (syksyn 
tai kevään apuraha). Jäsenyys hallituksessa ei kuitenkaan ole 
este jatkuvahakuisen apurahan saamiselle.

Vaalivaliokunta valmistelee syyskokoukseen esityksensä, 
jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat esit-
telyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Suositus 
ei sido jäseniä.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat Katariina Vuori (puheenjohta-
ja), Anne Helttunen (varapuheenjohtaja) sekä Olli Haapa-
nen, Outi Mäki, Pia Mäkinen ja Teuvo V. Riikonen. Sihtee-
rinä on toiminnanjohtaja. Lisätiedot ehdolle asettumisesta 
ovat yhdistyksen verkkosivuilla. 

Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2023–2025 
- Ilmoittaudu ehdolle viimeistään 30.10.

SUOMEN tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 19. marraskuu-
ta 2022 klo 10.00 Helsingissä Tieteiden talolla, 
Kirkkokatu 6. Kokoukseen voi osallistua etäyh-

teyksin tai paikan päällä.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 § mai-

nitut asiat. Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle, vahvistetaan toimintasuun-
nitelma ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023, pääte-
tään vuoden 2023 tulo- ja menoarviosta sekä vahvistetaan 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 
2023.

Syyskokousesitelmän pitää tietokirjailija Osmo Kontula    
otsikolla Tietokirjailijan elämää. Ennen kokousta on tar-
jolla aamukahvi ja kokouksen jälkeen lounas. Käytännön 
järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin kokoukseen ilmoit-
tautuneille. Kokousmateriaalit lähetetään ilmoittautuneil-
le sähköpostitse. 

Syyskokousta edeltävänä päivänä järjestetään uuden-

laiset syyskokousetkot. Etkoilla on pientä järjestettyä oh-
jelmaa, joka koostuu mukavasta yhdessäolosta muiden 
kanssa keskustellen. Etkoille voi hyvin osallistua, vaikkei 
tuntisi ketään etukäteen. Illan jälkeen olet tutustunut uusiin 
tietokirjailijakollegoihin. Ohjelmallisen osuuden jälkeen on 
vapaamuotoista seurustelua ja tarjolla on pientä purtavaa.

SYYSKOKOUSPÄIVIEN OHJELMA

Perjantai 18.11.
Klo 18.00–21.00 Syyskokousetkot
  Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, Helsinki 
Lauantai 19.11.
Klo 10.00 Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous
  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Klo 13.00  Lounas
 
Ilmoittaudu viimeistään 6.11. verkkolomakkeella:
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-ja-kevat-
kokous/syyskokous-helsingissa-ja-etana-19.11.2022

Syyskokouspäivät pidetään 18.-19.11. Helsingissä
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Ilmoittaudu syyskokoukseen 6.11. mennessä!

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-ja-kevatkokous/syyskokous-helsingissa-ja-etana-19.11.2022.html


Yhdistys toteuttaa jäsenkou-
lutuksensa tällä hetkellä pää- 
asiassa maksuttomina webi- 
naareina. Lisätiedot webi- 

naareista ovat jäsenkirjeissä ja verkko- 
sivuilla.

Miten kiteytät kirja-
ideasi? 
Ke 28.9. klo 10.00–11.00 (webinaari)
Miten oma osaaminen tiivistetään pu-
heeksi? Miten kustantajat saadaan va-
kuuttuneiksi kirjaideasta? Puhujina ovat 
viestinnän asiantuntija ja valmentaja Au-
rora Airaskorpi sekä tietokirjailija Ville 
Eloranta. Ilmoittaudu viimeistään 26.9. 
verkkosivuilla. 

Tietokirjailijoiden  
kirjoitustreffit
To 6.10. klo 10.00–11.30 (Teams) 
Kirjoitustreffien tarkoitus on kirjoittaa tai 
edistää omaa kirjoitusprojektia haluamal-
laan tavalla. Ilmoittautuneille lähetetään 
ennen verkkotapaamista lyhyt ennak-
kokysymys, johon vastataan tilaisuuden 
alussa. Tämän jälkeen on tunnin verran 
hiljaista kirjoitusaikaa. Vetäjänä on Maria 
Lassila-Merisalo. Ilmoittaudu viimeis-
tään 4.10. verkkosivuilla. Mukaan mah-
tuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
 

 

Olethan päivittänyt 
yhteystietosi?
PAINETTU JÄSENKIRJE ilmestyy kah-
desti vuodessa. Tapahtumista ja aluetilai-
suuksista tiedotetaan sähköpostitse ja yh-
distyksen verkkosivuilla.

Jos et saa sähköistä jäsen- ja aluekir-
jettä, tarkistathan roskaposti- ja uutiskir-
jekansiosi. Jos yhteystietosi ovat muut-
tuneet, ilmoita muuttuneet yhteystietosi  
mieluiten lomakkeella verkkosivuillamme. 

www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/toimis-
to/ilmoita-muuttuneet-yhteystietosi

Kokouksen asialistalla oli toki iloi-
sempiakin asioita. Järjestöjen yh-
teistyö konkretisoituu monenlaisena 
vaikuttamistyönä kirjallisuuden, kirjai-
lijoiden ja kääntäjien aseman paran-
tamiseksi. Konkreettisia esimerkkejä 
tästä ovat erilaiset selvitykset ja pro-
jektit, joista löytyy lisätietoja EWC:n 
kotisivuilta.

Kesäkuun viimeisenä päivänä Sasta-
malan Ellivuoreen kokoontui noin 150 
tietokirjailijaa viettämään yhdistyk-
semme perinteistä kesäpäivää. Kesä-
päivän järjestelyistä ja ohjelmasta vas-

tasivat tällä kertaa Pirkanmaan 
aluevastaava Riitta Suo-

minen joukkoineen sekä 
40-vuotista taivaltaan 
juhlinut tiede- ja tieto-
kirjakustantamo Vas-
tapaino. Tästä kaikille 
heille suuret kiitokset. 

Lämminhenkinen 
tapahtuma ja siitä saatu 

palaute osoittavat, kuinka 
tärkeitä tietokirjailijoiden yh-

teiset kokoontumiset ovat. Tietokir-
joittaminen on usein yksinäistä puurta-
mista, joten sen vastapainoksi on hyvä 
tavata kollegoita, jotka ymmärtävät 
mitä tämä työ ottaa ja antaa. Mutta 
tietokirjailijuus on myös toisella tavalla 
yhdistävä voima. Ellivuoren kesäpäivä 
todisti sen, että missä kaksi tai useampi 
tietokirjailijaa kohtaa, siellä riittää ilois-
ta ja innostunutta puhetta mitä moni-
naisimmista aiheista. Ehkä muutama 
uusi tietokirjahankekin sai alkusysäyk-
sensä noista keskusteluista. Tervetuloa 
yhdistyksen tapahtumiin myös muina 
vuodenaikoina!

Timo Tossavainen
puheenjohtaja

European Writers' Council – 
44 eurooppalaisten kirjaili-
ja- ja kääntäjäjärjestön liitto 
– järjesti vuosittaisen yleisko-

kouksensa 10.–12. kesäkuuta Espanjan 
Madridissa. Suomesta EWC:hen kuu-
luvat meidän lisäksemme Suomen Kir-
jailijaliitto ja Finlands svenska författa-
reförening.

Ei ole yllätys, että eurooppalaisessa 
kirjallisuusalan järjestöjen kokoukses-
sa puhutaan tekijänoikeudesta, kus-
tannussopimuksista, apuraha- ja tu-
kijärjestelmistä ja näinä aikoina myös 
Ukrainan sodasta ja muista kir-
jailijan työtä tai sananva-
pautta uhkaavista asi-
oista. Ja kuitenkin 
tällaisiin keskustelui-
hin osallistuminen yl-
lättää: vaikka mo-
net ongelmistamme 
ovat yhteisiä, kirjaili-
joiden mahdollisuudet 
työhönsä voivat olla eri 
maissa kovin erilaisia. 

Jos meidän murheistamme suu-
rimpia ovat niukiksi jäävät tekijän-
palkkiot e-julkaisuista, tietokirjallisuu-
den aliarvostettu asema apurahoja ja 
avustuksia koskevassa lainsäädännös-
sä tai supistuvat kopiointikorvaukset, 
niin joillekin eurooppalaisille kirjaili-
joille kirjoittaminen on hengenvaaralli-
nen ammatti, joka pakottaa lähtemään 
maanpakoon tai vaikenemaan. Eikä 
kirjailijan asema ole aina turvattu rau-
hallisemmissakaan maissa. On vaike-
aa käsittää, että Euroopassa on rikkaita 
maita, joissa kyllä tehdään sopimuksia 
kopiointikorvauksista, mutta edes val-
tio osapuolena ei noudata allekirjoitta-
miaan sopimuksia. Tätä taustaa vasten 
Pohjoismaiden tilanne näyttää varsin 
auvoiselta, vaikka edunvalvontatyötä 
riittää edelleen meilläkin.

Terveisiä Espanjasta ja 
Ellivuoresta!

KOULUTUSPÄÄKIRJOITUS

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 2/2022
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TIEDE- JA KULTTUURIMINISTERIKSI nimettiin Petri Honkonen 
29.4.2022. Kysyimme tuoreen ministerin näkemyksiä  tietokirjalli-
suudesta. 

Mitä tietokirjallisuus sinulle merkitsee? 

Opettajataustaisena päättäjänä pidän erityisen merkittävänä tieto-
kirjallisuuden sivistyksellistä ulottuvuutta. Tieteen yleista-
juistaminen on tärkeää: sillä tavoin tehdään maailmaa 
ymmärrettäväksi laajalle lukijakunnalle. Myös pieni 
kielialueemme hyötyy laajasta ja elävästä tietokir-
jallisuuden kentästä.

Tietokirjan kirjoittaminen on luovaa 
työtä, johon tarvitaan apurahoja. Tieto-
kirjailijat saavat kirjailija–kääntäjäapu-
rahoista kuitenkin vain 10 %, eikä tietokir-
jailijoille ole tarjolla pitkiä apurahoja. Miten 
tilannetta voisi parantaa?

Tietokirjallisuus on rikas kokonaisuus, johon mahtuvat teokset tie-
dekirjoista aina harrastus- ja käyttöoppaisiin saakka. Tietokirjojen 
kirjoittaminen on luovuutta vaativaa työtä, jossa tiedon siirtäminen 
on keskeisessä osassa. Usein on kyse erityisesti tutkitusta tiedosta, 
mikä edellyttää lähteiden käyttöä tai omaa tutkimusta ja siis kriit-
tistä tiedonhallintaa.

Nykyinen laki kirjailijoiden ja kääntäjien valtion apurahoista kat-

Tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen: "Pieni kielialueemme 
hyötyy laajasta ja elävästä tietokirjallisuuden kentästä" 

HAASTATTELUSSA KULTTUURIMINISTERI 

Warelius-palkinnot  
Osmo Kontulalle ja  
Paul Westlakelle 
YHDISTYKSEN MYÖNTÄMÄT Warelius-palkinnot jaet-
tiin Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa 1.7.2022 
Osmo Kontulalle ja Paul Westlakelle. Warelius-pal-
kinto myönnetään vuosittain tietokirjailijalle, jolla on 
laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla on 
ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuu-
teen. 

Kahdentoistatuhannen euron palkinnot rahoitetaan 
Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Palkin-
non jakoivat yhdistyksen puheenjohtaja Timo Tossa-
vainen sekä palkintolautakunnan jäsen Kati Solastie.

Osmo Kontula on VTT, dosentti ja tutkimusprofessori 
emeritus, joka on julkaissut tietokirjoja mm. seksuaalisuu-
desta, parisuhteista ja seksuaalikasvatuksesta. 
Paul Westlake on oppikirjantekijä, kouluttaja ja stand-up 
koomikko, joka on tehnyt englannin kielen oppimateriaa-
leja eri luokka-asteille sekä aikuisopetukseen.

taa kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden pois lukien tieteelli-
set tutkimukset, oppikirjat ja niihin rinnastettavat teokset. Suu-
ruusluokaltaan kolmen miljoonan euron vuotuisista apurahoista 
päättää Taiteen edistämiskeskuksessa sijaitseva lautakunta. Kir-
jailijoiden ja kääntäjien apurahoja koskevan lain lisäksi tietokir-
jallisuutta ja muuta tutkitun tiedon julkisuutta on valtionavustuk-
sin viime vuosina tuettu tieteellisten seurojen julkaisutoimintaa 

ja tiedonjulkistamisen apurahoina.
Osana valtion avustusjärjestelmän kehittämis-
tä on pohdittava tietokirjallisuuden tukemista. 

Nykyistä kattavampi, koottu tietopohja tieto-
kirjojen julkaisemisesta ja sen saamasta tuesta 
kohentaisi kokonaiskuvaa ja auttaisi suunnit-
telua. Optimaalisessa tilanteessa valtion tuki 
kirjallisuudelle huomioi oikeudenmukaisessa 

suhteessa sekä tietokirjallisuuden että kauno-
kirjallisuuden. Samalla kaunokirjallisuuden saa-

mat valtion apurahat on lähtökohtaisesti pidettä-
vä vähintään nykyisellä tasolla.

Mitä tietokirjaa suosittelisit?

Luen aika paljon non-fiction -kirjoja. Esko Ahon kirjoittama 
1991: Mustien joutsenten vuosi on jäänyt mieleeni ajatuksia he-
rättävänä kuvauksena Suomen lähihistoriasta. Teos osoittaa vai-
keisiin aikoihin varautumisen merkityksen. Terve talous on pie-
nen maan paras turva. Honkosen kuva: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia 



Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy keväällä 2023.
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YHDISTYKSEN  SYKSYN apurahahaku luo-
vaan tietokirjalliseen työskentelyyn on käyn-
nissä 30.9.2022 klo 16.00 asti. Apurahaa voi-
vat hakea kaikki tekijät, jotka ovat aiemmin 
kirjoittaneet yksin tai ryhmän jäsenenä tie-
toteoksen. Apurahaa haetaan verkkolo-
makkeella yhdistyksen sivuilla. Apurahaa ei 
myönnetä työryhmille tai yhteisöille, mutta 
työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökoh-
taisia apurahoja. Apurahaa ei myönnetä jo 
valmistuneisiin hankkeisiin. 

Syksyn apurahat haussa 
30.9.2022 klo 16 asti

YHDISTYS JULKAISEE uuden Tietokirjoja 
kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja toisel-
le asteelle -katalogin lokakuussa. Katalogin 
ovat koonneet Veera Saarinen, Johanna 
Ylander ja Anne Mäntynen, joka on kir-
joittanut katalogiin esipuheen. 

Katalogi on sarjassaan neljäs yläkou-
luun ja toiselle asteelle suunnattu tieto-
kirjallisuusvihkonen. Katalogia on jaos-
sa kirjamessuilla, ja se on luettavissa myös 
yhdistyksen verkkosivuilla. 

Uusi Tietokirjoja 
kouluun! -katalogi 

VUODESTA 2023 ALKAVAA seniorijäse-
nyyttä voi hakea 28.2.2023 klo 16.00 as-
ti verkkolomakkeella yhdistyksen sivuil-
la. Seniorijäsenyyttä voi hakea Suomen  
tietokirjailijat ry:n varsinainen jäsen, joka on 
täyttänyt tai täyttää hakuvuonna 70 vuot-
ta ja joka on ollut yhdistyksen jäsen vähin-
tään kymmenen vuoden ajan. 

www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/
jaseneksi-liittyminen/seniorijasenyys

Hae seniorijäseneksi

Syksyn apurahojen hakuaika 
1.9.–30.9.2022

Miten kiteytät kirjaideasi?  
-webinaari 
28.9., ilmoittaudu viimeistään 26.9.

Turun Kirjamessut  
30.9.–2.10. 

Jatkuvahakuisten apurahojen 
loppuvuoden määräajat 
20.9. & 21.11.

Hallituksen kokoukset 
13.10. & 8.12. 

Tietokirjailijoiden  
kirjoittajatreffit 
6.10., ilmoittaudu viimeistään 4.10. 

Helsingin Kirjamessut 
27.–30.10. 

Yhdistyksen syyskokous 
19.11., ilmoittaudu viimeistään 6.11.

Jyväskylän Kirjamessut 
25.–27.11.

Tampereen Kirjafestarit 
3.–4.12.

Toimisto on jouluna suljettu 
23.12.2022–8.1.2023

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO

Oppikirjailijat Faktahommissa 
-podcast alkaa syksyllä

Turun Kirjamessut 30.9.–2.10.2022
TURUN  KIRJAMESSUT järjestetään 30.9.–
2.10.2022 Turun Messukeskuksesssa. Yh-
distys on messuilla mukana omalla osas-
tolla A/48 ja järjestämällä tietokirjallista 
lavaohjelmaa. Lisäksi yhdistys tuottaa 
Suunnista kirjaan -tapahtuman, joka tuo 
messuilla 4 000 koululaista ja toisen as-
teen opiskelijaa.  

Yhdistyksen lavaohjelma: 
Mestarit ja muusat – Kuinka kirjoittaa 
taiteilijaelämäkerta?  
pe 30.9. klo 10.25–11 auditoriossa 
Tietokirjaraati  
la 1.10. klo 15.50–16.30 Puisto-lavalla 
Tietokirja tarinankertojana  
su 2.10. klo 16.25–16.55 Agricola-lavalla 

LYHYESTI

YHDISTYS JULKAISEE uuden podcast-sar-
jan Oppikirjailijat Faktahommissa. Podcas-
tissa puhutaan oppimateriaalien tekemises-
tä ja niiden merkityksestä niin opettajille kuin 
opiskelijoille. 

Podcastin vieraina on oppimateriaalien 
tekijöitä eri aloilta. Podcastin juontaa Baba 

Lybeck. Oppikirjailijat Faktahommissa -pod- 
cast käynnistyy syksyllä 2022. Podcastia voi 
kuunnella muun muassa Spotifysta. 

Spotifyssa on edelleen kuunneltavis-
sa myös yhdistyksen aiempi podcast Fakta-
hommissa, joka kertoo yleisestä tietokirjalli-
suudesta. 

Helsingin Kirjamessut 27.–30.10.2022
HELSINGIN KIRJAMESSUT pidetään 27.–
30.10.2022 Helsingin Messukeskukses-
sa. Yhdistys on messuilla mukana omalla 
osastolla, järjestämällä tietokirjallista lava-
ohjelmaa ja tuottamalla Suunnista kirjaan 
-tapahtuman, joka tuo messuille 8 000 
koululaista ja toisen asteen opiskelijaa.  

Yhdistyksen jäsenet voivat tilata itsel-
leen ilmaisen pääsylipun (1 kpl / jäsen) 

Helsingin Kirjamessuille. Lippu oikeuttaa 
sisäänpääsyyn messuille yhtenä päivänä. 
Lippu tilataan yhdistyksen verkkosivuil-
la ja se toimitetaan sähköpostitse ennen 
messuja.

Tilaa lippu viimeistään 16.10.:   
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/ta-
pahtumat/messut/helsingin-kirjamessut/ja-
senten-lipputilaus-helsingin-kirjamessuille

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/messut/helsingin-kirjamessut/jasenten-lipputilaus-helsingin-kirjamessuille.html
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/jaseneksi-liittyminen/seniorijasenyys.html
https://www.suomentietokirjailijat.fi/etusivu.html

