
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalit!

Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 14. marraskuuta 
2020 klo 10.00 etäyhteyksin ja Helsingissä 
Radisson Blu Royalissa, Runeberginkatu 2. Ke-

vätkokouksessa ei ole tarjoilua.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 py-

kälässä mainitut asiat. Kokouksessa valitaan yhdistyksel-
le uusi puheenjohtaja, valitaan hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle, vahvistetaan uusi toimintasuunnitelma ja 
vuoden 2021 jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään tu-
lo- ja menoarviosta.

Syyskokousesitelmän pitää tietokirjailija Esko Valtaoja 
otsikolla Tietokirjailijan elämää. Esitelmä välitetään myös 
etäosallistujille.

Väliaikaisesti voimassa oleva lainsäädäntö mahdollis-
taa etäosallistumisen, vaikka asiasta ei olisi mainintaa yh-
distyksen säännöissä. Yhdistyksen hallitus päätti kokouk-
sessaan 8.10.2020, että vuoden 2020 syyskokoukseen on 
mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistu-

mismahdollisuudella halutaan varmistaa, että myös riski-
ryhmiin kuuluvat yhdistyksen jäsenet pystyvät osallistu-
maan kokoukseen.

Koronatilanteen vuoksi yhdistyksen hallitus suosit-
taa ensisijaisesti etäosallistumista. Paikan päälle ote-
taan enintään sen hetkisten rajoitusten mukainen määrä 
osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä.

ILMOITTAUTUMINEN
Syyskokoukseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella 
3.11. mennessä verkkosivuilla. Käytännön järjestelyistä 
tiedotetaan tarkemmin kokoukseen ilmoittautuneille jä-
senille. Myös etäosallistujien on ilmoittauduttava etukä-
teen. Kokousmateriaalit ja osallistumisohjeet lähetetään 
ilmoittautuneille sähköpostitse erillisessä jäsenkirjeessä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.suomentietokirjailijat.fi/kirjailijalle/tapahtumat/syys-ja-kevat-
kokous/syyskokous-etana-ja-helsingissa-14.11.2020

Uusi Tietokirjoja kouluun!  
-katalogi on ilmestynyt
TIETOKIRJOJA KOULUUN! -lukuvinkkejä yläkouluun 
ja toiselle asteelle -katalogi on tehty helpottamaan ajan-
kohtaisten ja laadukkaiden tietokirjojen löytämistä ja va-
litsemista. Katalogin ovat koonneet Meri-Tuuli Auer, Ida 
Lowndes ja Anne Mäntynen. Katalogi on sarjassaan kol-
mas yläkouluun ja toiselle asteelle suunnattu tietokirjalli-
suusvihkonen. Siinä esitellään yli sata tietokirjaa aihepiireit-
täin lajiteltuna. Lukuvinkkikatalogien sähköiset versiot ovat 
luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla. 

Lue katalogia: 
www.suomentietokirjailijat.fi/medialle/julkaisut/tietokirjoja-kou-
luun-kirjakatalogi-2020.html

Kutsu syyskokoukseen 14.11.2020
– Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi 
puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet
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Ilmoittaudu syyskokoukseen 3.11. mennessä!

https://www.suomentietokirjailijat.fi/medialle/julkaisut/tietokirjoja-kouluun-kirjakatalogi-2020.html


PAINETTU JÄSENKIRJE ilmestyy kahdes-
ti vuodessa. Tapahtumista ja aluetapaa-
misista tiedotetaan pääsääntöisesti vain 
sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosi-
vuilla.

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 toteuttaa jäsenkou-
lutuksensa tällä hetkellä pää-
asissa maksuttomina we-
binaareina. Lisätietiedot 

webinaareista ovat jäsenkirjeissä ja  
verkkosivuilla.
 

Tietokirjan kerronnallisuus 
To 12.11. klo 10–11 (webinaari)
Koulutuksessa käydään läpi mm.   
mitä kerronnallisuus tietokirjassa tarkoit-
taa ja millaisiin aiheisiin kerronnallinen 
kirjoitustapa sopii. Kouluttajana on de-
kaani Pirjo Hiidenmaa.

Mistä toivoisit koulutusta?  
Yhdistys kerää jäsenten koulutustoiveita. 
Toiveita voi lähettää osoitteeseen evelii-
na.laurila@suomentietokirjailijat.fi. 

On siis parempi luoda katse eteen-
päin kohti uusia haasteita. Kaikki luovi-
en alojen toimijat ovat saaneet osansa 
SARS-CoV-2-pandemian ongelmis-
ta. Monilla aloilla tapahtumat loppuivat 
kuin seinään ja samalla tulovirta tyssäsi 
kokonaan. Korona-aika on vaikuttanut 
myös monien tietokirjailijoiden työsken-
telymahdollisuuksiin ja tulonmuodos-
tukseen. Nyt näyttää jo vähän parem-
malta, kun taloudellinen toimeliaisuus 
on hiljalleen elpymässä. Jäsentemme 
taloudellinen asema on kuitenkin tärkeä 
huolehdittava myös tulevaisuudessa. 

Nykyinen digiaikamme aiheuttaa jat-
kuvasti monenlaista päänvaivaa, jos-

ta päällimmäinen lienee teki-
jyyden ja tekijänoikeuksien 

hämärtyminen ja joskus 
tarkoituksellinenkin hä-
märtäminen. Olemme 
ennen kaikkea edun-
valvontajärjestö, vaik-
ka olemmekin määri-

telleet edunvalvonnan 
laajasti: kysymys ei ole 

vain korvauksista, vaan 
myös osallistumisesta koulu-

tus-, tiede- ja kulttuuripoliittiseen kes-
kusteluun ja vaikuttamiseen. 

Olemme jo nyt arvostettu asiantunti-
ja suomalaisessa yhteiskunnassa – meitä 
kuunnellaan, ja siitä on syytä huolehtia 
jatkossakin. Vuodenvaihteessa aloittava 
uusi puheenjohtaja ja hallitus joutuvat-
kin liikkuvan junan kyytiin ja entistäkin 
suuremmalla tarmolla kantamaan vas-
tuuta näistä kysymyksistä. Mutta minä 
olen varma siitä, että järjestömme työ 
jatkuu entisellä innolla ja uusia haasteita 
kavahtamatta. 

Kiitos menneistä ja onnea seuraaville 
joukkueille!

Markku Löytönen
puheenjohtaja

Tämä on puheenjohtaja-aikani 
viimeinen kirjoitus jäsenvies-
tinnässämme. Kirjoitan tätä 
elokuun alkupäivinä. Syksyl-

lä valitaan uusi puheenjohtaja, ja halli-
tukseenkin tulee varmasti uusia kasvo-
ja. Uusi toiminnanjohtajamme on ollut 
tehtävässään jo melkein vuoden. Alue-
vastaavien joukko on vuosien kulues-
sa hiljalleen muuttunut, kuten pitääkin. 
Järjestössämme on siis tapahtunut ja on 
tapahtumassa paljon uutta.

Tavallisesti väistyvä puheenjohtaja 
kertaa tällaisessa tilanteessa, mitä kaik-
kea on tullut tehtyä menneiden vuosien 
aikana – niitähän on kertynyt minullekin 
vuodenvaihteessa täydet yhdek-
sän vuotta. Mielestäni tuol-
lainen menneiden muis-
telu yhtä asiaa lukuun 
ottamatta on vähän 
turhaa. Kaikkihan me 
tiedämme yhteisistä 
riennoistamme, vuo-
sikertomuksia lukien ja 
lukemattomia tapaami-
sia ja tilaisuuksia muistel-
len, miten nämä vuodet ovat 
kuluneet.

Se yksi asia on kiittäminen. Puheen-
johtajana olen saanut työskennellä ker-
rassaan loistavissa joukkueissa. Kaikki 
kanssani työskennelleet ovat olleet teh-
tävistään innostuneita, tinkimättömän 
sitoutuneita, oivaltavia ja vastuunsa tun-
tevia viimeisen päälle. Kuinka helppoa 
onkaan ollut puheenjohtajana, kun jo-
ka ikinen tilaisuus ja tapahtuma on val-
misteltu ammattitaitoisesti ja vedetty 
läpi pettämättömällä vaistolla. Yllätyk-
siä ei juuri ole tullut vastaan, kun kaikki 
on etukäteen huolella mietitty. Ja jos on 
tullutkin, tilanteesta on selvitty ripeästi, 
luovasti ja yleensä niin, että muut osallis-
tujat eivät ole huomanneet mitään taval-
lisesta poikkeavaa. Nämä kiitokset kuu-
luvat niin hallituksille, toimistolle kuin 
aluevastaavillekin.

Katse eteenpäin!

KOULUTUSPÄÄKIRJOITUS

YHDISTYKSEN TOIMISTON puhelin-
palvelu jäsenyys- ja apuraha-asioissa on 
avoinna arkisin klo 12–15 numerossa 09 
4542 250. Toivomme asiointia ensisijai-
sesti sähköpostitse ja puhelimitse. 

Työskentelemme pääosin etänä, ja 
siksi tapaamisisista ja toimistokäynneis-
tä on sovittava etukäteen. Toimiston ja 
henkilökunnan yhteystiedot ovat yhdis-
tyksen verkkosivuilla. 

Toimiston aukiolo

A JANKOHTAISTA

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 2/2020
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Avoimet oppimateriaalit ja avoin julkaiseminen – nämä 
sanaparit esiintyvät välillä tiuhaan eri yhteyksissä. Ke-
väällä annettiin luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvol-
lisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä eh-

dotetaan säädettäväksi toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta, 
joka pitäisi sisällään myös oppimateriaalien maksuttomuuden. Yhtenä 
keinona oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi esityksessä mai-
nitaan kaikkien julkisin varoin tuotettujen oppimateriaalien ja sisältö-
jen julkaiseminen Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Avointen 
oppimateriaalin kirjasto aoe.fi on maaliskuussa avattu pal-
velu, joka kokoaa avoimia oppimateriaaleja yhteen. 

Kaiken avoimuuden keskellä on hyvä muistaa, 
että jokaisella tekijällä on tekijänoikeuden myötä 
valta päättää, luovuttaako laatimansa oppimate-
riaalin avoimeen käyttöön vai ei. Pääsääntöises-
ti opettajien työtehtäviin ei kuulu oppimateriaa-
lien valmistaminen toisten käyttöön. Opettajan, 
joka luovuttaa tekemiään oppimateriaaleja avoi-
meen käyttöön, kuuluisi siten saada luovutuksesta 
korvaus. Oppimateriaalien maksuttomuus ei tarkoita 
sitä, että niiden valmistaminen olisi ilmasta tai että tekijöil-
le ei tulisi maksaa korvausta.

Sekä oppivelvollisuuslakia koskevassa luonnoksessa että Avointen 
oppimateriaalien kirjaston suosituksissa viitataan Creative Commons 
-lisensseihin. Suositus on, että materiaalit julkaistaisiin Avointen oppi-
materiaalien kirjastossa CC-BY-lisenssillä, joka sallii aineiston muok-
kaamisen, kunhan alkuperäinen tekijä nimetään. Näin avoimesti jul-

kaistu oppimateriaali on päivitettävissä, ja siitä voidaan myös tehdä 
johdannaismateriaaleja. 

Oppimateriaalien tekijän näkökulmasta ei ole aina pelkästään hy-
vä asia, että oppimateriaalit ovat vapaasti muokattavissa. On ole-
massa myös CC-lisenssejä, jotka eivät salli aineiston muokkaamis-
ta. Tällaisella CC-lisenssillä julkaistun oppimateriaalin tekijällä säilyy 
itsellään oikeus päättää muun muassa päivitettyjen versioiden te-
kemisestä, ja se voi useassa tapauksessa olla tekijän moraalisten oi-
keuksien kannalta parempi vaihtoehto. Oppimateriaalin voi saattaa 

muiden käyttöön myös muuten kuin käyttämällä CC-lisens-
sejä. Tämäkin vaihtoehto on hyvä pitää mielessä. 

Laatimiaan materiaaleja ei kannata luovuttaa avoi-
meen käyttöön, ennen kuin oikeasti tietää, mitä ja 
millä ehdoin on luomaansa sisältöä luovuttamas-
sa. Valitettavasti täysin ennenkuulumattomia eivät 
ole sellaisetkaan tapaukset, joissa avoimeen käyt-
töön luovuttaminen on tapahtunut sellaisin CC-

lisenssein, jotka mahdollistavat myös materiaalin 
kaupallisen käytön, eikä tekijä ole tätä itse ymmär-

tänyt. Esimerkiksi Avointen oppimateriaalien suositte-
lema CC-BY-lisenssi sallii teoksen käyttämisen, jakamisen ja 

muokkaamisen vapaasti myös kaupallisessa tarkoituksessa, kunhan 
alkuperäisen tekijän nimi mainitaan. 

Satu Lundelin
Lakimies
Kirjoitus on julkaistu 18.8.2020 yhdistyksen verkkosivuilla.

Avoimet oppimateriaalit – mitä tekijän tulisi tietää?

KOVA LAKI 

Warelius-palkinnot 
Vivi-Ann Sjögrenille ja 
Esko Valtaojalle
Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Warelius- 
palkinnot jaettiin osana Vanhan kirjallisuuden päivien  
Youtube-ohjelman avajaisia 26.6.2020 Vivi-Ann Sjögre-
nille ja Esko Valtaojalle. 

Warelius-palkinto myönnetään vuosittain tietokirjaili-
jalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai 
jolla on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjal-
lisuuteen. Kahdentoistatuhannen euron palkinnot rahoite-
taan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.  

Vanhan kirjallisuuden päivät järjestettiin tänä vuonna 
Youtubessa. Palkintojenjako oli osa avajaisia, jotka ovat 
yhä katsottavissa tapahtuman Youtube-kanavalla. 

Vivi-Ann Sjögren ja Esko Valtaoja saivat palkinnon osana Van-
han kirjallisuuden päivien Youtube-ohjelmaa 26.6.2020. Palkin-
non jakoi Suomen tietokirjailijat ry:n palkintolautakunnan pu-
heenjohtaja Hannele Cantell. Palkintojenjaon voi yhä katsoa 
tapahtuman Youtube-kanavalla osana Vanhan kirjallisuuden 
päivien avajaisia. Palkintojenjaossa kuullaan myös palkittavien 
kiitossanat. Palkintojenjako alkaa avajaisten kohdasta 5.41.



Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy keväällä 2021.
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YHDISTYKSEN toimistolla aloitti vuon-
na 2020 osa-aikainen tapahtumatuottaja 
Johanna Lipponen ja lakimiesharjoitte-
lija Mikko Niemelä. Lipposen työnku-
vaan kuuluu mm. tietokirjailijavierailui-
den ja muiden tapahtumien järjestäminen. 
Niemelä vastaa jäsenneuvonnasta mm. 
kustannussopimus- ja tekijänoikeusasiois-
sa yhdessä yhdistyksen lakimiehen kanssa.

Toimistolle uusi 
lakimiesharjoittelija ja 
tapahtumatuottaja

TIETEIDEN YÖ on tieteen oma kaupun-
kitapahtuma Helsingissä. Vuosittain tam-
mikuussa järjestettävää tapahtumaa viete-
tään seuraavan kerran torstaina 14.1.2021. 

Olemme mukana Tieteiden yössä jär-
jestämällä tietokirjallista ohjelmaa. Kaik-
kiin Tieteiden yön tapahtumiin on vapaa 
pääsy. Tapahtuman ohjelma julkistetaan 
19.11.2020. 

Tieteiden yötä 
vietetään jälleen 
tammikuussa 2021

VUODESTA 2021 ALKAVAA seniorijäse-
nyyttä voi hakea 26.2.2021 klo 16.00 asti. 
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. 

Hae seniorijäseneksi

Helsingin Kirjamessut verkossa 
22.–25.10. 

Yhdistyksen syyskokous 
14.11., ilmoittaudu viimeistään 3.11.

Jatkuvahakuisten apurahojen 
seuraava määräaika 
20.11.

Hallituksen kokoukset 
10.12., 11.2., 15.4

Joulukuun verkkolukupiiri 
3.12.

Toimisto on jouluna suljettu 
23.12.2020–6.1.2021

Educa-messut 
29.–31.1.2021

Tieteiden yö  
14.1.2021

Kevään apurahojen hakuaika 
1.–31.3.2021

Selkokirjallisuuden valtionavus-
tus, kirjoittajan apurahahaku  
31.1.2021 asti

Taiken kirjastoapurahojen haku 
1.-31.1.2021

Villa Karon syksyn 2021  
residenssin haku  
15.3.2021 asti

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO

YHDISTYKSEN ASIANTUNTIJAHAUSTA 
kuka tahansa voi hakea puhujaa, luennoit-
sijaa tai kirjoittajaa. Rekisteriin voivat liittyä 
yhdistyksen jäsenet. 

Omia tietojaan voi päivittää henkilökoh-
taisen muokkauslinkin kautta. Uuden linkin 
voi tilata täältä: www.suomentietokirjailijat.

fi/medialle/liity-asiantuntijarekisteriin/la-
heta-muokkauslinkki. Kukin vastaa tieto-
jensa päivittämisestä ja ajanmukaisuudesta.  

Liity asiantuntijarekisteriin: 
www.suomentietokirjailijat.fi/medialle/
liity-asiantuntijarekisteriin

Päivitä tietosi asiantuntijarekisteriin

Faktahommissa-blogissa kirjoitetaan 
tietokirjallisuudesta ja sen tekemisestä 
YHDISTYS JULKAISEE verkkosivuillaan 
Faktahommissa-blogia, jossa tietokirjailijat 
ja tietokirjojen ystävät kirjoittavat tietokirjai-
lijoita koskevista ajankohtaisista asioista, tie-
tokirjallisuuden merkityksestä sekä sen teke-
misestä ja lukemisesta.

Blogissa on käsitelty muun muassa tie-
tokirjallisuuden vientiä koronan aikaan, tie-
tokirjojen myyntiä ja markkinointia, avoimia 

oppimateriaaleja, äänikirjatrendiä ja lasten-
tietokirjallisuutta. Blogista saa myös esimer-
kiksi hyödyllisiä vinkkejä apurahahakuun.

Blogitekstit ilmestyvät aina parillisten 
viikkojen tiistaisin. 

Lue blogia: 
www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/
faktahommissa-blogi

Rajatonta tietoa -opas auttaa 
tietokirjaviennissä

YHDISTYS ON JULKAISSUT verkko-op-
paan tietokirjallisuuden viennistä. Rajatonta 
tietoa – eli miten viedä suomalaista tietokir-
jallisuutta maailmalle -teoksen on kirjoitta-
nut kirjallisuusagentti Urpu Strellman. 

Opas kertoo miten ja millaista tietokirjal-
lisuutta voi viedä ulkomaille, ja se on suun-
nattu ennen kaikkea tietokirjailijoille mutta 
myös kustantajille ja muille tietokirjaviennin 
parissa työskenteleville.

Teos tarjoaa kokonaiskuvan 
siitä, miten kirjaideasta syntyy
tyy kansainvälisen tarkastelun
 kestävä vientituote. 

Lue opasta: 
www.suomentietokirjailijat.fi/medialle/
julkaisut/rajatonta-tietoa-eli-miten-vie-
da-suomalaista-tietokirjallisuutta-ulko-
maille-2020

LYHYESTI

https://www.suomentietokirjailijat.fi/medialle/julkaisut/rajatonta-tietoa-eli-miten-vieda-suomalaista-tietokirjallisuutta-ulkomaille-2020.html
https://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/faktahommissa-blogi.html
https://www.suomentietokirjailijat.fi/medialle/liity-asiantuntijarekisteriin.html

