
• Kevään apurahat ovat haettavissa 1.–31.3.2022
• Yhdistyksen hallitus ja toimikunnat 2022
• Vuoden 2022 Oppikirjailijapalkinnot on jaettu 
• Faktahommissa-podcastissa puhutaan tietokirjallisuudesta 

Kutsu kevätkokouspäiville 
13.–14.5.2022 Seinäjoelle

Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 14.5.2022 klo 10 ho-
telli Almassa Seinäjoella. Kokoukseen on mah-
dollista osallistua myös etänä. Kevätkokouksessa 

käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 §:ssä mainitut asiat. 
Vuosikokousesitelmän pitää Teijo Päkkilä otsikolla Oppi-
kirjailijan elämää. Esitelmä välitetään myös etäosallistujille. 

Kevätkokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 13.5. 
kaupungin vastaanotolla. 

Kevätkokouspäivien ohjelma on jäsenille maksuton. Yh-
distys korvaa lauantain kevätkokoukseen osallistuvien jä-
senten kotimaan matkakuluja edullisimman julkisen kul-
kuneuvon mukaan (omavastuu 15 euroa). Majoituksen 
jäsenet hoitavat omakustanteisesti.

 Kevätkokoukseen tulee ilmoittautua 28.4. mennes-
sä verkkolomakkeella. Kokousmateriaalit ja osallistumisoh-
jeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. 

Kevätkokous pidetään hotelli Almassa Seinäjoella..

KEVÄTKOKOUSPÄIVIEN OHJELMA

Perjantai 13.5.
19.00 Kaupungin vastaanotto
 Kaupungintalo, Kirkkokatu 6, Seinäjoki
20.30 Vapaata illanviettoa

Lauantai 14.5.
10.00 Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokous
 Hotelli Alma, Ruukintie 4, Seinäjoki
13.00 Lounas
 Hotelli Alma, Ruukintie 4, Seinäjoki

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/
syys-ja-kevatkokous/kevatkokous-14.5.2022-seinajoella.html
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Ilmoittaudu kevätkokoukseen 28.4. mennessä!

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/
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V uosi 2021 oli Suomessa tutkitun 
tiedon teemavuosi. Teeman juh-
listaminen saattoi jäädä koro-
namylläkän jalkoihin, mutta it-

se teema oli ja on edelleen ajankohtainen. 
Kuinka koronapandemian kaltaisia moni-
mutkaisia ilmiöitä edes pystyttäisiin ymmär-
tämään ilman tutkittua tietoa näiden meka-
nismeista?

Vaikka suomalaisten luottamus uutisiin 
ja mediaan on viime vuosina tehtyjen tut-
kimusten perusteella laskusuunnassa, se on 
kansainvälisesti edelleen korkealla. Sama 
pätee suhtautumiseen asiantuntijoihin ja vi-

Luotettavaa tietoa

PÄÄKIRJOITUS Monessa konfliktissa lienee kyse enem-
mänkin siitä, ettei ole luottamusta siihen, ke-
nen tieto on luotettavaa tai miten muut osa-
puolet tietojaan käyttävät. Ukrainan sota ja 
koronatoimenpiteitä vastustavat mielenosoi-
tukset ovat järkyttäviä esimerkkejä siitä, mi-
hin joudumme, kun tieto ja totuus alistetaan 
tuhoisalle agendalle ja luottamus asiantun-
tijoihin ja rehelliseen tiedonvälitykseen ro-
mahtaa. Ironista tässä on, että fanaattisim-
matkin tutkitun tiedon kyseenalaistajat usein 
ilmoittavat, ehkä jopa uskovatkin, toimivan-
sa totuuden puolesta.

Suomen tietokirjailijat ry:n säännöissä 
todetaan, että yhdistys puolustaa tiedon ja 
asiantuntijuuden asemaa suomalaisessa yh-
teiskunnassa ja sen keskustelukulttuurissa. 
Me teemme tätä työtä mm. tiedottamal-
la, kouluttamalla, antamalla lausuntoja ja te-
kemällä aktiivisesti yhteistyötä alan muiden 
toimijoiden ja esivallan kanssa. Palautteen 
perusteella yhdistystämme pidetään luotet-
tavana ja asiantuntevana kumppanina. Tä-
mä ei ole pelkästään yhdistyksen hallituksen 
tai henkilökunnan ansiota, vaan jokainen tie-
tokirjailija omalta osaltaan vaikuttaa siihen, 
miten tietoon ja asiantuntijoihin suhtaudu-
taan ja millainen keskustelukulttuuri meillä 
vallitsee. 

Timo Tossavainen
puheenjohtaja

Yhdistyksen kevään apurahat luovaan tietokirjalliseen 
työskentelyyn ovat haettavissa tiistaista 1. maaliskuuta 
alkaen. Hakuaika päättyy torstaina 31. maaliskuuta 2022 
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  

2 000–5 000 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 ai-
kaisia elinkustannuksia. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yh-
teisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voi-
vat hakea apurahaa henkilökohtaisesti. Mikäli apurahaa haetaan 
kahteen tai useampaan hankkeeseen, tulee kullekin hankkeelle laa-
tia oma hakemuksensa.

Apurahat maksetaan 22.6.2022. Ne rahoitetaan Kopioston ke-
räämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Jatkuvahakuiset apurahat
Tietokirjailijat voivat hakea apurahaa laitehankintaan, matkaan tai 
koulutukseen ympäri vuoden. Jatkuvahakuisia apurahoja haetaan 
lomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen verkkosivuilta. Hake-
mukset käsitellään kuusi kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa. 
Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä. Jatkuvahakuisia apuraho-
ja ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin menoihin eikä valmii-
siin hankkeisiin.

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

Kevään 2022 apurahat haettavissa 1.–31.3.

ranomaisiin, vaikka eräät sosiaalisen median 
kampanjat kertovat myös epäluulon lisään-
tymisestä ja jopa tarkoitushakuisesta asian-
tuntijatiedon kyseenalaistamisesta. Nämä 
ovat toki kansainvälisiä ilmiöitä.

Olen ollut mukana yhdistyksemme toi-
minnassa noin 15 vuotta ja tavannut sinä ai-
kana suuren joukon suomalaisia tietokirjai-
lijoita. Vaikka olemme luonnollisesti hyvin 
moninainen joukko, meitä näyttää yhdis-
tävän ainakin yksi asia: halu kertoa omaan 
asiantuntijuuteen kuuluvista asioista totuu-
dellisuuteen pyrkien. Toki työtapaturmia 
ja töppäyksiäkin sattuu silloin tällöin myös 
meille, eikä jokainen teos onnistu yhtä hyvin. 
Olemme silti kaukana siitä, että esimerkik-
si oppikirjoja kirjoitettaisiin palvelemaan vain 
tiettyä ideologiaa tai historian tulkintaa. Lu-
kijoiden luottamus ja arvostus tietokirjailijoita 
kohtaan näkyvät myös kirjakaupassa. Valta-
osa Suomessa julkaistuista ja ostetuista kir-
joista on vuodesta toiseen tietokirjallisuutta.

Edellytykset suomalaisen tietokirjallisen 
kulttuurin kukoistamiseen ovat siis kunnossa, 
mutta voiko asiaintilan jatkumiseen luottaa? 
Jos tarkastelemme vaikka rokotusvastaisuut-
ta, mikä yhteys sillä on tietoon? Ajautuuko 
osa kansalaisista vastustamaan viranomais-
ten ohjeita ja suosituksia siksi, ettei missään 
ole ollut tarjolla luotetavaa tietoa rokottei-
den vaikutuksista? Tuskin. 
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Yhdistyksen hallitus vuonna 2022

Suomen kielen do-
sentti, jäsen vuo-
desta 2009, hallituksessa 2013–2015 ja vuo-
desta 2019, varapuheenjohtaja vuodesta 
2021. Kuva: Sasa Tkalcan / Helsingin yliopisto. 

Biologian ja maan- 
tieteen lehtori,  
yhdistyksen jäsen  
vuodesta 1994,  hallituksessa vuodesta 
2020. Kuva: Varpu Heiskanen

Matematiikan ja 
sen opetuksen pro-
fessori, yhdistyksen jäsen vuodesta 2006, 
hallituksessa vuodet 2011–2019, puheen-
johtaja vuodesta 2021.

Timo Tossavainen
puheenjohtaja
timo.tossavainen@
ltu.se

Aluetoimikunta

Puheenjohtaja Riitta Suominen (Pirkan-
maa), jäsenet Aki Hietala (Etelä-Savo), 
Maria Lassila-Merisalo (Kanta-Häme), 
Anu Mustonen (Keski-Suomi), Ilkka Mä-
kelä (Etelä-  ja Keski-Pohjanmaa), Viljami 
Puustinen (Uusimaa), Riitta Raatikainen 
(Pohjois-Savo), Pälvi Rantala (Lappi), 
Lassi Saressalo (Lounais-Suomi), An-
namari Saure (Päijät-Häme), Ulla-Mai-
ja Sievinen (Kaakonkulma), Marja Si-
mola (Pohjois-Karjala) ja Katariina Vuori 
(Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu). Sihtee-
rinä tiedottaja. 

Apurahatoimikunta

Puheenjohtaja Joel Kuortti, jäsenet Ju-
hana Aunesluoma, Kristiina Holm, Kai 
Myrberg ja Riitta Raatikainen. Sihteeri-
nä toiminnanjohtaja.

Hallituksen työvaliokunta

Puheenjohtaja Timo Tossavainen, va-
rapuheenjohtaja Anne Mäntynen, 
jäse nenä Rainer Oesch. Kokouk siin 
osallistuvat myös toiminnanjohtaja, vies-
tintäpäällikkö ja juristi.

Palkintolautakunta

Puheenjohtaja Hannele Cantell, jäsenet 
Seppo Hentilä, Agneta Rahikainen, Kati 
Solastie ja Kari Vaijärvi. Sihteerinä vies-
tintäpäällikkö.

Talousvaliokunta

Puheenjohtaja Timo Tossavainen, vara-
puheenjohtaja Anne Mäntynen, jäsenet 
Riitta Suominen ja yhdistyksen talou-
denhoitaja.

Kulttuurintutkija,  
Venäjän kultt-
tuurihistorian 
dosentti, jäsen vuodesta 2011, hallituk-
sessa vuodesta 2020.

Elina Kahla 
hallituksen jäsen
elina.kahla@
helsinki.fi

Journalisti, vapaa 
toimittaja, yhdistyk-
sen jäsen vuodesta 
2019, hallituksessa vuodesta 2022.  
Kuva: Nina Kaverinen.

Riitta Korhonen
hallituksen jäsen
riitta.korhonen001@
gmail.com

Anne Mäntynen
varapuheenjohtaja
anne.mantynen@ 
helsinki.fi

Mervi Holopainen
hallituksen jäsen
mervi.holopainen@
uef.fi

Äidinkielen ja kir-
jallisuuden lehtori, 
yhdistyksen jäsen 
vuodesta 1993,  hallituksessa vuodesta 
2018. Kuva: Jari Suominen.

Annamari Saure
hallituksen jäsen
ammisaure@
gmail.com

Juristi, oikeustie-
teellisen tiedekun-
nan professori, 
yhdistyksen jäsen vuodesta 2005, halli-
tuksessa vuodesta 2018.

Rainer Oesch
hallituksen jäsen
rainer.oesch@ 
helsinki.fi

Kai Myrberg
hallituksen jäsen
kai.myrberg@ 
ymparisto.fi

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

Toimittaja, FT,  jä-
sen vuodesta 2016, 
Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun aluevastaava, hallitukses-
sa vuodesta 2021. Kuva: Jarmo Kontiainen.

Petri Laukka
hallituksen jäsen
petri.laukka@ 
gmail.com

Kirjallisuustieteen 
dosentti, kirjalli- 
suusterapeutti, yh-
distyksen jäsen vuodesta 2004, hallituk-
sessa vuodesta 2015. Kuva: Lea Froloff.

Päivi Kosonen
hallituksen jäsen
paivi.kosonen@
utu.fi

TOIMIKUNNAT 2022
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Hallituksen kokoukset 
21.4., 9.6., 25.8., 13.10. ja 8.12.

Kevään apurahojen hakuaika 
1.3.–31.3.

Tietokirjastipendihaku päättyy 
31.3. 

Kevätkokous 
14.5.

Toimisto suljettu 
27.6.–29.7.

Vanhan kirjallisuuden päivät 
1.–2.7.

Tietokirjapäivä Volter  
Kilpi Kustavissa -viikolla 
15.7.

Syksyn apurahojen hakuaika 
1.–30.9. 

Turun Kirjamessut 
30.–2.10.

Helsingin Kirjamessut 
27.–30.10.

Koululaisten 
tietokirjastipendit 
haussa 31.3. asti

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSULASKUT lä-
hetetään viikolla 12 tilitoimistosta sähkö-
postitse osoitteesta noreply@tietokonttori.
fi. Laskun eräpäivä on 8.4.2022. Tarkistathan 
tarvittaessa myös roskapostikansiosi.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 81 
euroa ja seniorijäseneksi hyväksytyn 27 eu-
roa. Jäsenmaksuluokkaa ei voi enää vaihtaa 
kuluvan vuoden aikana. Seniorijäsenhake-
muksia käsitellään seuraavan kerran maalis-
kuun 2023 alussa. 

Jäsenmaksulaskut 2022
YHDISTUS JAKAA yhteistyössä Lauri Jän-
tin säätiön kanssa vuosittain 100 kappalet-
ta 100 euron arvoisia stipendejä peruskou-
lun päättöluokan oppilaille ja toisen asteen 
opiskelijoille. 

Tietokirjastipendit myönnetään palkin-
tona ahkerasta tietokirjojen lukemisesta tai 
kuuntelemisesta. Stipendien tarkoitus on 
kannustaa koululaisia tietokirjojen pariin. 
Opettajat hakevat stipendejä oppilailleen 
verkkolomakkeella. Hakuaikaa on 31.3. asti.

YHDISTYKSEN OMAN Faktahommissa-
podcastin kaikki jaksot ovat nyt kuunnelta-
vissa. Podcastissa puhutaan tietokirjallisuu-
den ilmiöistä, tietokirjojen kirjoittamisesta 
ja kuullaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa 
Baba Lybeck.

Jaksoissa keskustellaan mm. tietokirjai-
lijan tuloista, tarinallisista tietokirjoista, elä-
mäkertojen kirjoittamisesta ja epäonnistu-
neista tietokirjoista. Podcastia voi kuunnella 
mm. Spotifyssa.

Faktahommissa-
podcastissa puhutaan 
tietokirjallisuudesta

https://open.spotify.com/
show/7225OuzQj7g7eRx8uG7gf2

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

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

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO

ILMOITUSASIAT

V uoden 2022 Oppikirjailijapal-
kinnon saivat Kaija Häkki-
nen, Katriina Rapatti ja Si-
mo Veistola. 

Yhdistyksen myöntämät vuoden 2022 
Oppikirjailijapalkinnon saajat julkistettiin 
perjantaina 28.1.2022. Oppikirjailijapal-
kinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, 
ja ne myönnetään tunnustuksena laajasta 
ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Pal-
kinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä 
tekijänoikeuskorvauksilla. Palkinnonsaa-

Vuoden 2022 Oppikirjailijapalkinnot 
jaettiin tammikuussa

Vuoden 2022 Oppikirjailijapalkitut Kaija Häkkinen, Katriina Rapatti ja Simo Veistola.

jista päätti yhdistyksen hallitus. Oppikir-
jailijapalkintoa on jaettu vuodesta 2001.

Kaija Häkkinen on matematiikan alan 
oppikirjailija ja kouluttaja, joka asuu Sa-
vonlinnassa. Katriina Rapatti on kielen-
tutkimuksen koulutusohjelman tohto-
rikoulutettava Helsingin yliopistossa, ja 
hän työskentelee äidinkielen ja kirjallisuu-
den lehtorina Vantaalla. Turkulainen Si-
mo Veistola on biologian ja maantieteen 
opettaja, joka toimii tällä hetkellä rehtori-
na Forssassa. 

https://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/palkinnot/tietokirjastipendit.html
https://open.spotify.com/show/7225OuzQj7g7eRx8uG7gf2
https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/jaseneksi-liittyminen/seniorijasenyys.html

