
 
 
      
 
Tiedote 5.6.2021 
 

 
Tietokirjastipendejä jaettiin jälleen kevätjuhlissa ympäri maan 
Elämäkerrat suosikkeja – tietokirjoja kuunnellaan runsaasti myös äänikirjoina 
 
Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö jakoivat yhdennettätoista kertaa tietokirjastipendejä peruskoulun 
päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Sadan euron arvoiset stipendit myönnetään tunnustuksena 
ahkerasta tietokirjojen lukemisesta tai kuuntelemisesta. Stipendit jaettiin oppilaille koulujen kevätjuhlissa. Lista 
stipendin saajien kotipaikkakunnista ja kouluista on tiedotteen lopussa. 
 
Yläasteiden, lukioiden ja ammattikoulujen opettajat hakivat stipendejä oppilailleen. Hakemuksissa pyydettiin 
kertomaan, mitä tietokirjoja oppilas on lukenut, onko hän kiinnostunut jonkin tietyn alan tietokirjallisuudesta ja 
miten tämä ilmenee. Stipendejä hakivat monipuolisesti kaikkien oppiaineiden opettajat. Hakemusten joukosta 
Suomen tietokirjailijat ry:n ja Lauri Jäntin säätiön edustajista koottu raati valitsi stipendinsaajat. 
 
 
Nuoret lukevat tietokirjoja tiedonhalusta ja oppimisen ilosta 
 
Hakemusten perusteella nuoret lukevat tietokirjallisuutta, koska he haluavat kehittää ajatteluaan ja avartaa 
arvomaailmaansa. Nuorista välittyi kuva monipuolisina lukijoina, jotka haluavat syventää ymmärrystään heitä 
kiinnostavista aiheista.  
 
Tänä vuonna tietokirjastipendiä oli mahdollista hakea myös äänikirjoilla, ja hakemusten perusteella tietokirjoja 
myös kuunneltiin runsaasti painettujen kirjojen rinnalla. Tietokirjallisuuden lajeista suosituin oli elämäkerrat, mutta 
myös historiateokset säilyttivät paikkansa kestosuosikkina. Myös yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä teoksia 
listattiin hakemuksissa runsaasti. 
 
Monet lukivat tietokirjoja perehtyäkseen tiettyyn aihepiiriin tai harrastukseensa syvemmin. Aihepiirit vaihtelivat 
kiinnostuksen kohteiden mukaan. Hakemuksissa mainittu harrastusten kirjo vaihteli kulttuurihistoriasta fysiikkaan 
ja huonekasveista filosofiaan ja leivontaan. Osa nuorista taas valmistautui tuleviin jatko-opintoihinsa lukemalla 
esimerkiksi psykologian alan teoksia.  
 
Hakemusten mukaan tietokirjallisuudesta saatu osaaminen näkyy oppilaiden perusteellisissa koevastauksissa, 
kirjoitustaidon ja yleissivistyksen laajenemisessa, opetuksen ulkopuolisen tietämyksen syvenemisessä ja kriittisen 
ajattelun kehittymisessä.  
 
Stipendit kannustavat lukemaan tietokirjallisuutta 
 
Tietokirjastipendin tarkoituksena on kannustaa koululaisia lukemaan tai kuuntelemaan tietokirjoja. Tänä vuonna 
stipendi on sadan euron arvoinen lahjakortti Suomalaiseen Kirjakauppaan. Stipendien lisäksi Suomen tietokirjailijat 
ry ja Lauri Jäntin säätiö tukevat koululaisten mahdollisuutta tutustua tietokirjallisuuteen myös tietokirjailija-
vierailuin. Toisen asteen oppilaitokset voivat hakea maksutonta tietokirjailijavieraista joka kevät ja syksy. Seuraavan 
kerran vierailijoita voi hakea elokuussa 2021 ja tietokirjastipendejä keväällä 2022. 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  
Eveliina Laurila | Tiedottaja | Suomen tietokirjailijat ry | 050 574 5296 | eveliina.laurila@suomentietokirjailijat.fi 
www.laurijantinsaatio.fi   |     www.suomentietokirjailijat.fi 
 
 

https://www.laurijantinsaatio.fi/
https://www.suomentietokirjailijat.fi/


Stipendin saajat opiskelevat seuraavilla paikkakunnilla ja seuraavissa kouluissa:  
 
A–Kuh Kuo–Ra Ro–Y 

Espoo 
Etelä-Tapiolan lukio  
Kaitaan lukio 
Olarin koulu  
Otaniemen lukio  
Tapiolan koulu 
 
Forssa 
Kuhalan koulu 
 
Fuengirola, Espanja 
Aurinkorannikon suomalainen koulu 
 
Halsua 
Halsuan Yhtenäiskoulu 
 
Hartola 
Hartolan Yhtenäiskoulu 
 
Helsinki 
Englantilainen koulu / The English School 
of Helsinki 
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 
Kalasataman peruskoulu 
Pukinmäenkaaren peruskoulu 
Stadin ammattiopisto 
 
Huittinen 
Sasky koulutuskuntayhtymä, Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopisto 
 
Hämeenkyrö 
F. E. Sillanpään lukio 
 
Hämeenlinna 
Kaurialan lukio 
 
Ii 
Valtarin koulu 
 
Jyväskylä 
Jyväskylän normaalikoulu 
 
Järvenpää 
Järvenpään Yhteiskoulu 
 
Kemijärvi 
Isokylän koulu 
 
Kemiönsaari 
Dalsbruk skola  
 
Kuhmo 
Kuhmon yhteislukio 
 

Kuopio 
Kuopion taidelukio Lumit 
 
Lahti 
Lahden kristillinen koulu 
 
Lieksa 
Lieksan kristillinen opisto 
 
Lieto 
Ilmaristen koulu  
 
Lappeenranta 
Lauritsalan koulu 
 
Merijärvi 
Koivupuhdon koulu 
 
Muurame 
Muuramen lukio 
 
Mänttä-Vilppula 
Mäntän lukio 
 
Nakkila 
Nakkilan yhteiskoulu 
 
Nurmijärvi 
Nurmijärven lukio 
 
Oulu 
Laanilan yläaste 
Oulun kansainvälinen koulu 
Oulun kristillinen koulu 
 
Paimio 
Paimion lukio 
 
Parkano 
Parkanon yhtenäiskoulu Kaarna 
 
Perho 
Perhon lukio 
 
Pyhäjoki 
Pyhäjoen lukio 
 
Pöytyä 
Elisenvaaran lukio 
 
Raahe 
Raahen lukio 
 
Riihimäki 
Karan koulu 

Rovaniemi 
Lyseonpuiston lukio 
Napapiirin yläaste 
 
Ruovesi 
Ruoveden lukio 
 
Saarijärvi 
Saarijärven lukio 
 
Sastamala 
Vammalan yhteiskoulu 
Äetsän koulu 
 
Siilinjärvi 
Siilinjärven lukio 
Ahmon koulu 
 
Sipoo 
Sipoon lukio 
Sipoonjoen koulu 
 
Somero 
Someron lukio 
 
Suomussalmi 
Suomussalmen lukio 
 
Tampere 
Hatanpään lukio 
Linnainmaan koulu 
Sammon koulu  
Tampereen klassillinen lukio  
 
Turku 
Luostarivuoren lyseon lukio 
Puolalanmäen lukio  
Turun klassillinen lukio 
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 
 
Uusikaupunki 
Uudenkaupungin lukio 
 
Vaasa 
Onkilahden yhtenäiskoulu 
 
Valkeakoski 
Valkeakosken Tietotien lukio 
 
Vantaa 
Martinlaakson lukio 
 
Vimpeli 
Vimpelin yhteiskoulu 
 
Ylöjärvi 
Ylöjärven lukio 




