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Kutsu kevätkokoukseen 20.5.2021

Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen 
kevät kokous pidetään torstaina 20. touko-
kuuta 2021 klo 16.30 etäyhteyksin ja ja koro-
natilanteen salliessa paikan päällä Helsingissä. 

Väliaikaisesti voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa 
etäosallistumisen, vaikka asiasta ei olisi mainintaa yhdis-
tyksen säännöissä. 

Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
7 §:ssä mainitut asiat sekä yhdistyksen sääntömuutokset. 
Keskeinen sääntömuutos koskee etäosallistumisen mah-
dollistamista jatkossa yhdistyksen kokouksiin. 

Koronatilanteen vuoksi tarkemmat tiedot osallistumi-

Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömuutoksia. Kuva: Tingery Law Firm / Unsplash

sesta ilmoitetaan lähempänä. Paikan päälle voi ilmoit-
tautua, mutta vasta myöhemmin varmistuu, onko läs-
näolo mahdollista. Paikan päälle otetaan enintään sen 
hetkisten rajoitusten mukainen määrä osallistujia ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 

Kevätkokoukseen ilmoittaudutaan 9.5. mennessä 
verkkolomakkeella yhdistyksen verkkosivuilla. Kokous-
materiaalit ja osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautu-
neille sähköpostitse erillisessä jäsenkirjeessä.
Ilmoittaudu: 
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-ja-ke-
vatkokous/kevatkokous-20.5.2021-etayhteyksin-ja-helsingissa  

Mia Kankimäki: Miten minusta 
tuli tietokirjailija? 

Yhdistyksen keväkokouksen esitelmän pitää 
tietokirjailija Mia Kankimäki otsikolla Mi-
ten minusta tuli tietokirjailija. Esitelmässään 
Kankimäki kertoo matkastaan tietokirjailijak-

si. Esitelmä välitetään myös etäosallistujille. Ku
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Ilmoittaudu kevätkokoukseen 9.5. mennessä!

https://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-ja-kevatkokous/kevatkokous-20.5.2021-etayhteyksin-ja-helsingissa.html
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Hyvää alkaneen uuden vuo-
den jatkoa kaikille – koronasta 
huolimatta! Tätä kirjoittaessa-
ni mietin hetken aikaa, lisäi-

sinkö avausvirkkeeseeni tuon jälkimmäisen 
osan vai en. Tietyssä mielessähän se on täy-
sin turha; kaikki tiedämme, että elämme ko-
ronapandemian aikaa. 

Toisaalta noihinkin kahteen sanaan voi 
kätkeytyä jotain kliseetä suurempaa. Vaikka 

Uuden 
puheenjohtajan 
ensimietteitä

PÄÄKIRJOITUS sen tarkoituksena on edistää tietokirjallisuut-
ta osana suomalaista yhteiskuntaa ja kult-
tuuria, valvoa tietokirjailijoiden tekijänoike-
udellisia ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen 
liittyviä etuja, tukea tietoteosten kirjoittajia 
henkisesti ja aineellisesti, edistää jäsentensä 
ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä vahvistaa hei-
dän ammatti-identiteettiään ja toimia tieto-
kirjailijoiden yhdyssiteenä.

Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät kuulos-
tavat ajattoman ajankohtaisilta, mutta ko-
rona-aika on päivittänyt näidenkin sanojen 
merkityksiä. Esimerkiksi kirjoittajien hen-
kinen ja aineellinen tukeminen sekä tieto-
kirjailijoiden yhdyssiteenä toimiminen ovat 
toteutuneet matkustus- ja kokoontumisrajoi-
tusten aikana uusilla, mutta ihan hyvin toimi-
viksi osoittautuneilla tavoilla. 

Kokousten, koulutusten ja jopa aluetilai-
suuksien järjestäminen etänä ovat sujuneet 
ongelmitta, ja apurahat ja palkinnot on saatu 
jaettua ajallaan. Suomalaista yhteiskuntaa ja 
kulttuuria edistävä aatteellisuus näyttää pys-
tyvän jalkautumaan tehokkaaksi toiminnaksi 
näissäkin olosuhteissa. Kiitokset tästä kaikille 
yhdistyksen työntekijöille ja eri tehtäviä hoi-
taneille luottamushenkilöille – pidetään täl-
laisesta aatteellisuudesta kiinni jatkossakin!

Timo Tossavainen
puheenjohtaja

Yhdistyksen kevään apurahat luovaan tietokirjalliseen 
työskentelyyn ovat haettavissa maanantaista 1. maalis-
kuuta alkaen. Hakuaika päättyy keskiviikkona 31. maa-
liskuuta 2021 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 viikolla 25. 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 2021 apurahat haettavissa 1.–31.3.

yksilöinä emme juuri mitään virukselle mah-
da, voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, mihin 
asioihin kiinnitämme huomiota toistemme 
kanssa keskustellessa. Tässäkin ajassa on vi-
ruksen aiheuttamasta uhasta huolimatta pal-
jon hyvää. Ja ehkä tällä sanaparilla voi viestiä 
siitäkin, että niiden lausuja haluaa tunnistaa 
ja reagoida siihen, millaisessa maailmas-
sa juuri nyt elämme. Ajattelen, että keskei-
nen osa tieto- ja oppikirjailijan identiteettiä 
on seurata aikaansa ja aina tarpeen mukaan 
päivittää käsitystänsä maailman tilasta.

Viime marraskuun vuosikokouksessa tu-
lin valituksi yhdistyksemme puheenjohtajak-
si seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tämä on 
tietenkin suuri kunnia, ja kiitän nöyrästi saa-
mastani luottamuksenosoituksesta. Tähän 
tehtävään on mukava ryhtyä, vaikka sitä erin-
omaisesti hoitaneiden aiempien puheenjoh-
tajien esimerkit asettavat riman varsin kor-
kealle. 

Toisaalta aiempi yhteistyö koko hallituk-
sen ja toimistomme henkilökunnan kanssa 
rohkaisee ajattelemaan, että yhdessä teke-
mällä asioista on ennenkin selvitty. Ja kun 
ajattelee, kuinka paljon eri alojen asiantun-
tijuutta jäsentemme keskuudesta löytyy, ky-
syvän ei pitäisi tieltä eksyä.

Ensi töikseni päätin kaivaa esille yhdistyk-
semme säännöt. Niiden mukaan Suomen 
tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, ja 

http://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/kevaan-apurahat
http://www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/apurahat/jatkuvahakuiset-apurahat
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Yhdistyksen hallitus vuonna 2021

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

Suomen kielen do-
sentti, jäsen vuo-
desta 2009, hal-
lituksessa vuosina 2013–2015 ja vuodesta 
2019, varapuheenjohtaja vuodesta 2021. 

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

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, puheenjohtaja vuodesta 2021.

Kai Myrberg
hallituksen jäsen
kai.myrberg@ 
ymparisto.fi

Timo Tossavainen
puheenjohtaja
timo.tossavainen@
ltu.se

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

Rainer Oesch
hallituksen jäsen
rainer.oesch@ 
helsinki.fi

Aluetoimikunta
Puheenjohtaja Riitta Suominen (Pirkan-
maa), jäsenet Markku Heikkilä (Lappi), 
Petri Laukka (Pohjois-Pohjanmaa ja Kai-
nuu), Markku Monni (Kanta-Häme), Anu 
Mustonen (Keski-Suomi), Ilkka Mäkelä 
(Etelä-  ja Keski-Pohjanmaa), Marija Vant-
ti (Päijät-Häme), Viljami Puustinen (Uu-
simaa), Lassi Saressalo (Lounais-Suomi), 
Ulla-Maija Sievinen (Kaakonkulma), Marja 
Simola (Pohjois-Karjala), Aki Hietala (Ete-
lä-Savo) ja Kaija Vuorio (Pohjois-Savo). 
Sihteerinä tiedottaja.

Apurahatoimikunta
Puheenjohtaja Joel Kuortti, jäsenet Juha-
na Aunesluoma, Kristiina Holm, Kai Myr-
berg ja Riitta Raatikainen. Sihteerinä toi-
minnanjohtaja.

Hallituksen työvaliokunta
Puheenjohtaja Timo Tossavainen, vara-
puheenjohtaja Anne Mäntynen, jäse nenä 
Rainer Oesch. Kokouk siin osallistuvat myös 
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö ja juristi.

Palkintolautakunta
Puheenjohtaja Hannele Cantell, jäsenet 
Seppo Hentilä, Agneta Rahikainen, Kati 
Solastie ja Kari Vaijärvi. Sihteerinä viestin-
täpäällikkö.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman työryhmä
Puheenjohtaja Kai Myrberg, jäsenet Anne 
Mäntynen, Pasi Päivinen ja Katariina Vuori. 
Sihteerinä toiminnanjohtaja. 

Talousvaliokunta
Puheenjohtaja Timo Tossavainen, varapu-
heenjohtaja Anne Mäntynen, jäsenet Riitta 
Suominen ja yhdistyksen taloudenhoitaja.

Viestintätyöryhmä
Puheenjohtaja Petri Laukka, jäsenet Elina 
Grundström, Juha Herkman, Elina Lappa-
lainen ja Riitta Lehtimäki. Kokouksiin osal-
listuvat myös viestintäpäällikkö ja tiedottaja.

Elina Kahla 
hallituksen jäsen
elina.kahla@
helsinki.fi

Päivi Kosonen
hallituksen jäsen
paivi.kosonen@
utu.fi

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

Äidinkielen ja kir-
jallisuuden lehtori, 
yhdistyksen jä-
sen vuodesta 1993,  hallituksessa vuodes-
ta 2018.

Annamari Saure
hallituksen jäsen
annamari.saure@
edu.lahti.fi

Äidinkielen ja kir-
jallisuuden lehto-
ri, yhdistyksen jä-
sen vuodesta 1994, hallituksessa vuodesta 
2016, varapuheenjohtajana 2017–2019.

Tuula Uusi-Hallila
hallituksen jäsen
tuula.uusi-hallila@
welho.com

Anne Mäntynen
varapuheenjohtaja
anne.mantynen@ 
helsinki.fi

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

Mervi Holopainen
hallituksen jäsen
mervi.holopainen@
uef.fi

TOIMIKUNNAT 2021
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Hallituksen kokoukset 
15.4., 10.6., 19.8., 14.10. ja 9.12.

Kevään apurahojen hakuaika 
1.3.–31.3.

Kevään apurahainfo -webinaari 
4.3. klo 10

Tietokirjallisuutta opiskelemaan? 
-webinaari 24.3. klo 10

Tietokirjastipendihaku päättyy 
31.3. 

Kevätkokous 
20.5.

Toimisto suljettu 
28.6.–31.7.

Vanhan kirjallisuuden päivät  
2.–3.7.

Tietokirjapäivä Volter  
Kilpi Kustavissa -viikolla 
16.7.

TIETOKIRJA.FI-tapahtuma 
25.–26.8.

Syksyn apurahojen hakuaika 
1.–30.9.

TIETOKIRJA.FI 
järjestetään 
25.–26.8.2021

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSULASKUT lä-
hetetään viikolla 12 sähköpostitse. Jos et ole 
saanut yhdistyksen tiedotteita sähköpostit-
se, ilmoita sähköpostiosoitteesi laskutusta 
varten 14.3. mennessä.

Ilmoitathan muutoksista sähköisel-
lä lomakkeella yhdistyksen verkkosivuil-
la (Yhdistys>Toimisto>Ilmoita muuttuneet 
yhteystietosi). Varsinaisen jäsenen jäsen-
maksu on 81 euroa ja seniorijäseneksi hy-
väksytyn 27 euroa. 

Jäsenmaksut 2021
KAKSIPÄIVÄISTÄ TIETOKIRJA.FI-festivaa-
lia vietetään tänä vuonna 25.–26. elokuu-
ta. Tapahtuma järjestetään verkossa, ja ylei-
söä voi tulla paikan päälle mahdollisuuksien 
mukaan. Luvassa on paneelikeskusteluja ja 
haastatteluja ajankohtaisista aiheista. 

TIETOKIRJA.FI-tapahtuma järjeste-
tään joka toinen vuosi, tänä vuonna jo yh-
deksättä kertaa. Festivaali on yleisölle avoin 
ja ilmainen tapahtuma. Ohjelma julkistetaan 
myöhemmin keväällä.

Olemme mukana 
lukutaitostrategian 
laatimisessa 

OPETUSHALLITUS ON ASETTANUT työ-
ryhmän laatimaan kansallista lukutaitostra-
tegiaa. Yhdistys on mukana strategiatyös-
sä, ja yhdistyksen edustajana kansallisen 
lukutaitostrategian ohjausryhmässä toimii 
viestintäpäällikkö Anne Rutanen. 

Lukutaitostrategiassa huomioidaan kai-
kenikäiset oppijat ja etsitään keinoja lukutai-
don edistämiseen kansallisesti, alueellisesti 
ja paikallisesti. Kansallinen lukutaitostrate-
gia valmistuu loppuvuodesta 2021.

www.suomentietokirjailijat.fi www.tietokirja.fi
www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/to-
imisto/ilmoita-muuttuneet-yhteystietosi

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO

ILMOITUSASIAT

V uoden 2021 Oppikirjailijapal-
kinnot jaettiin lauantaina 30. 
tammikuuta 2021 verkossa.   
Palkinnonsaajat julkistettiin 

lauantaina 30.1.2021 klo 12 Suomen tieto-
kirjailijoiden Youtube-kanavalla. 

Oppikirjailijapalkinnot saivat biologian ja 
maantieteen opettaja Panu Sotkas, Kal-
liolan Setlementti ry:n koulutus- ja työlli-
syysjohtaja Heikki Tulkki ja suomen kielen 
ja kulttuurin lehtori Leila White. 

Palkintojenjako ja Panu Sotkaksen kii-

Vuoden 2021 Oppikirjailijapalkinnot 
jaettiin verkossa 

Vuoden 2021 Oppikirjailijapalkitut Panu Sotkas, Heikki Tulkki ja Leila White.

tospuhe ovat yhä katsottavissa yhdistyk-
sen Youtube-kanavalla. Palkinnot jakoivat 
Markku Löytönen ja Tuula Uusi-Hallila. 

Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudel-
taan 8 000 euroa, ja ne myönnetään tun-
nustuksena laajasta ja ansiokkaasta op-
piteostuotannosta. Palkintoa on jaettu 
vuodesta 2001 alkaen. 

Oppikirjailijapalkinnot rahoitetaan Ko-
pioston keräämillä tekijänoikeuskorvauk-
silla. Palkinnonsaajista päättää Suomen 
tietokirjailijat ry:n hallitus. 

mailto:toimisto@suomentietokirjailijat.fi
http://www.suomentietokirjailijat.fi
http://www.suomentietokirjailijat.fi/yh-distys/palkinnot/tietokirjastipendit
http://www.tietokirja.fi
http://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/to-imisto/ilmoita-muuttuneet-yhteystietosi
http://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/to-imisto/ilmoita-muuttuneet-yhteystietosi
http://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/to-imisto/ilmoita-muuttuneet-yhteystietosi
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