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Kutsu kevätkokouspäiville
Jyväskylään 24.–25.3.2017

S

Kevätkokous järjestetään Jyväskylän Kirjamessujen yhteydessä Jyväskylän Paviljongissa.

uomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen kevät
kokous pidetään Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 25. maaliskuuta 2017. Kevätkokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 24. maaliskuuta.
Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
7 §:ssä mainitut asiat. Esillä kokouksessa on lisäksi yhdistyksen sääntöjen uudistaminen. Vuosikokousesitelmän pitää
Jussi Jäppinen otsikolla Tietokirjailijan elämää.
Ennen lauantain kokousta ja kokouksen jälkeen jäsenillä
on mahdollista tutustua Jyväskylän Kirjamessuihin.
Kevätkokouspäivien ohjelma on jäsenille maksuton. Yhdistys korvaa lauantain kevätkokoukseen osallistuvien jäsenten kotimaan matkakuluja edullisimman julkisen kulkuneuvon
mukaan (omavastuu 15 euroa). Majoituksen jäsenet hoitavat
omakustanteisesti.
Sitova ilmoittautuminen kokoukseen tehdään verkkolomakkeella perjantaihin 10. maaliskuuta klo 16 mennessä. Sähköposti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Kevätkokouspäivien ohjelma

Perjantai 24.3.
18.00 Tutustuminen Alvar Aalto -museoon
Alvar Aallon katu 7
19.00
Buffet-illallinen Alvar Aalto -museossa
20.30 Vapaata iltaohjelmaa
Lauantai 19.3.
11.00
Suomen tietokirjailijat ry:n kevätkokous
Jyväskylän Paviljonki, K305 Alvari
Lutakontie 12
13.00
Buffet-lounas
Jyväskylän Paviljongin pääravintola
Lue lisää ja ilmoittaudu
www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/tapahtumat/
kokoukset/kevatkokous-2017

Ilmoittaudu kevätkokoukseen 10.3. mennessä!

Pääkirjoitus

Uuden vuoden
näkymiä

V

uosi 2017 on käynnistynyt vauhdikkaasti. Keskityn tässä yhdistyksen tekemisiin, vaikka mieli
tekisi kommentoida Euroopan
ja maailman tapahtumia. Huonot uutiset
ovat, että valokopioinnin vähentyminen
näkyy merkittävästi saamissamme kopiointikorvauksissa. Olemme kuitenkin rahastoineet varoja hyvinä vuosina, joten
myönnettävien apurahojen määrää ei tarvitse vähentää kovinkaan paljon.

Hyvä uutinen on se, että lainauskorvausmääräraha on noussut pohjoismaiselle tasolle. Tärkeää on myös lainauskorvauksen ulottaminen korkeakoulukirjastoihin.
Kaikkien tieto- ja oppikirjailijoiden tulisi
viimeistään nyt liittyä Sanaston asiakkaaksi. Pienetkin lainauskorvaukset ilahduttavat mieltä. Tästä minulla on omakohtaista kokemusta.
Jos tieto- ja oppikirjailija on myös kuvan tekijä, hän voi saada lainauskorvausta myös Kopiostossa. Kannattaa siis liittyä
myös Kopioston asiakkaaksi ottamalla yhteyttä Reetta Karppiseen (reetta.karppinen@kopiosto.fi).
Miellyttävä uutinen on myös se, että
yhdistyksemme pysyy valtionavustuksen
piirissä. Valtiontalouden vaikeina aikoina
mikään ei ole itsestään selvää. Tiedämme, että opetus- ja kulttuuriministeriössä
on katsottu pitkään hyvällä yhdistyksemme harjoittamaa selvitys- ja julkaisutoimintaa. Viimeisimmät esimerkit tästä julkaisutoiminnasta ovat Educa-messuille

tammikuun lopulla valmistunut kirja Oppikirja Suomen rakentamassa ja kirjaluettelo Kirjoja kouluun! Lukuvinkkejä alakouluun
ja esiopetukseen.
Jo nyt voi sanoa, että vuonna 2017 yhdistys tekee tapahtumaennätyksen. Olemme aidosti valtakunnallinen yhdistys. Tästä
tiedotteesta näette, ketkä 13 aluevastaavamme ovat ja missä he toimivat. Näiden
paikkakuntien lisäksi järjestämme ohjelmaa
siellä, missä emme ole aiemmin olleet: Porvoo, Klaukkala, Raisio, Haapavesi, Lappajärvi, Joutsa ja Rusko.
Suurin ponnistuksemme on kaksipäiväinen, kuudetta kertaa järjestettävä TIETOKIRJA.FI -kirjallisuusfestivaali, jossa
esiintyy yli sata tietokirjailijaa ja tietokirjallisuuden ystävää. Paikkana on Tieteiden talo Helsingissä 30.–31.8.2017. Lupaan, että
ohjelma on mielenkiintoinen
Jukka-Pekka Pietiäinen
toiminnanjohtaja

P.S.

Painettu jäsenkirje ilmestyy kahdesti vuodessa, helmi- ja syyskuussa. Aluetapahtumista tiedotetaan pääsääntöisesti vain sähköpostilla. Jos et ole saanut sähköisiä jäsen- ja aluekirjeitä, yhdistyksellä
ei ole tiedossa ajantasaista sähköpostiosoitettasi. Ilmoitathan yhteystietosi toimistoon aina kun ne muuttuvat. Näin takaamme sujuvan yhteydenpidon jäseniimme. Myös jäsenmaksulaskut lähetetään tänä vuonna sähköisestii.

Kevään 2017 apurahat haettavissa 1.–31.3.

Y

hdistyksen kevään apurahat luovaan tietokirjalliseen
työskentelyyn ovat haettavissa keskiviikosta 1. maaliskuuta alkaen. Hakuaika päättyy perjantaina 31. maaliskuuta 2017 klo 16.
Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuaikana yhdistyksen
verkkosivuilta.

Haettavat apurahat
•P
 uolivuotisapuraha luovaan tietokirjalliseen
työskentelyyn 12 000 –13 000 euroa
•A
 puraha esikoistietokirjan kirjoittamiseen
1 000 –2 000 euroa
•A
 puraha lasten- ja nuortentietokirjan kirjoittamiseen
2 000–3 500 euroa
•A
 puraha tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen
750–1 500 euroa
Kevään apurahojen hakulomake ja -ohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi/apurahat/kevaan-apurahat
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Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat
hakea henkilökohtaisia apurahoja. Mikäli apurahaa haetaan kahteen tai useampaan hankkeeseen, tulee kullekin hankkeelle laatia
oma hakemuksensa.
Apurahat maksetaan kesäkuussa viikolla 25. Ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Jatkuvahakuisia apurahoja jäsenille
Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa laitehankintaan, matkaan, koulutukseen tai työtilaan. Vain jäsenille tarkoitettuja apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset käsitellään kuusi kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa. Kesäkuukausina hakemuksia
ei käsitellä.
Jatkuvahakuisia apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin menoihin eikä valmiisiin hankkeisiin.
Jatkuvahakuisten apurahojen hakulomakkeet ja -ohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi/apurahat/jatkuvahakuiset-jasenille

Yhdistyksen hallitus vuonna 2017

toiMikuNNat 2017

aluetoimikunta

markku löytönen
puheenjohtaja
markku.loytonen@
helsinki.ﬁ

helena ruuska
varapuheenjohtaja
helena.ruuska@
helsinki.ﬁ

Kulttuurimaantieteen
professori, yhdistyksen jäsen vuodesta 2005, hallituksessa vuodesta 2009, puheenjohtaja vuodesta 2012.

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, kirjallisuudentutkija, jäsen vuodesta 1998, hallituksessa vuodesta
2011, varapuheenjohtaja vuodesta 2012.

markku heikkilä
hallituksen jäsen
markku.heikkila@
ulapland.ﬁ

jaakko heinimäki
hallituksen jäsen
jaheinim@
mac.com

Arktisen keskuksen tiedeviestintäpäällikkö, jäsen
vuodesta 2007, Lapin aluevastaava vuodesta 2010, hallituksessa vuodesta 2012.

Kirkko ja kaupunki -median
päätoimittaja,
teologi, pastori, yhdistyksen jäsen vuodesta 1998, hallituksessa vuodesta 2010.

päivi Kosonen
hallituksen jäsen
paivi.kosonen@
ajatusmatka.net

jussi pakkasvirta
hallituksen jäsen
jussi.pakkasvirta@
helsinki.ﬁ

Kirjallisuudentutkija, kriitikko,
kirjallisuusterapeutti, yhdistyksen jäsen vuodesta 2004,
hallituksessa vuodesta 2015.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen professori, yhdistyksen jäsen vuodesta 2005,
hallituksessa vuodesta 2017.

lassi saressalo
hallituksen jäsen
lassi.saressalo@
elisanet.ﬁ

terhi pietiläinen
hallituksen jäsen
terhi.pietilainen@
hamina.ﬁ

Folkloristiikan dosentti, jäsen vuodesta 2005, Lounais-Suomen aluevastaava vuodesta 2015,
hallituksessa vuodesta 2016.

Museojohtaja,
yhdistyksen jäsen
vuodesta 2006,
Päijät-Hämeen aluevastaava vuodesta
2017, hallituksessa vuodesta 2012.

Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäsenet
Markku Heikkilä, Juhani Lokki, Helena
Ruuska ja Pasi Saukkonen. Sihteerinä toiminnanjohtaja. Kokouksiin osallistuu myös
viestintäpäällikkö.

timo tossavainen
hallituksen jäsen
timo.tossavainen@uef.ﬁ

tuula uusi-hallila
hallituksen jäsen
tuula.uusi-hallila@syk.ﬁ

talousvaliokunta

Opettajankouluttaja, yhdistyksen jäsen vuodesta 2006,
Etelä-Savon aluevastaava vuodesta 2010,
hallituksessa vuodesta 2011.

äidinkielen ja
kirjallisuuden
lehtori, yhdistyksen jäsen vuodesta 1994, hallituksessa vuodesta 2016.

Puheenjohtaja Riitta Suominen (Pirkanmaa), jäsenet Markku Heikkilä (Lappi),
Iiris Kalliola (Uusimaa), Markku Monni (Kanta-Häme), Anu Mustonen (KeskiSuomi), Ilkka Mäkelä (Etelä-ja Keski-Pohjanmaa), Terhi Pietiläinen (Päijät-Häme),
Lassi Saressalo (Lounais-Suomi), UllaMaija Sievinen (Kaakonkulma), Marja Simola (Pohjois-Karjala), Timo Tossavainen (Etelä-Savo), Marja-Riitta Vainikkala
(Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) ja Kaija
Vuorio (Pohjois-Savo). Sihteerinä viestintäpäällikkö. Kokouksiin osallistuu myös tiedottaja.

apurahatoimikunta
Puheenjohtaja Joel Kuortti, jäsenet Paula Havaste, Päivi Kosonen, Heleena Puolitaival ja Kaija Vuorio. Sihteerinä toiminnanjohtaja.

Hallituksen työvaliokunta
Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäsenet Helena Ruuska ja Tuula Uusi-Hallila.
Kokouksiin osallistuvat myös toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö ja lakimies.

Palkintolautakunta
Puheenjohtaja Markku Monni, jäsenet
Hannele Cantell, Anne Mäntynen Kati
Solastie ja Kari Vaijärvi. Sihteerinä viestintäpäällikkö.

Politiikkatyöryhmä

Puheenjohtaja Markku Löytönen, jäsenet
Helena Ruuska, Riitta Suominen ja taloudenhoitaja Jukka-Pekka Pietiäinen.
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Oppikirjailijapalkinnot jaettiin jälleen
Educa-messuilla
Linda Lappalainen

PÄI VÄMÄÄRÄMUISTIO
Hallituksen kokoukset
12.4., 8.6., 24.8., 19.10. ja 7.12.
Yhdistyksen seniorijäseneksi
hakeminen päättyy 28.2.
Kevään apurahojen hakuaika
1.3.–31.3.
Kevätkokouspäivät Jyväskylässä
24.–25.3.
Jyväskylän Kirjamessut
25.–26.3.

Oppikirjailijapalkitut yhdistyksen jäsentilaisuudessa Educassa. Vasemmalta Inkeri Hellström, Pekka
Laakkonen, Tiina Lehtinen, Johanna Jämsä ja Juhani Paananen.

V

uoden 2017 Oppikirjailijapalkinnot jaettiin opetusalan
Educa-messuilla Helsingin
Messukeskuksessa 28. tammikuuta äidinkielen ja kirjallisuuden, uskonnon ja psykologian, matematiikan,
terveystiedon, teknisen alan ja maantieteen oppikirjailijoille.
Palkinnot saivat lehtori Inkeri Hellström, lehtori Johanna Jämsä, ammatillinen erityisopettaja Pekka Laakkonen,

Ilmoitusasiat

Jäsenmaksut 2017
vuodelle
2017 on 78 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään maaliskuussa sähköpostilla. Jos et ole
saanut yhdistyksen tiedotteita sähköpostitse, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi laskutusta varten yhdistyksen toimistoon.
Yhdistyksen jäsenmaksu

Uusi tiedottaja
Yhdistyksen TIEDOTTAJA Linda
Lappalainen on siirtynyt Sanaston palvelukseen 1.2. alkaen. Hallitus ja toimisto kiittävät Lindaa hyvästä työtoveruudesta. Uutena tiedottajana yhdistyksen toimistolla
aloittaa 1.3. alkaen FM Eveliina Laurila.

lehtori Tiina Lehtinen ja lehtori emeritus
Juhani Paananen.
Oppikirjailijapalkinnot myönnetään
tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta
oppiteostuotannosta. Palkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.
Palkinnot jakoivat tilaisuudessa yhdistyksen puheenjohtaja Markku Löytönen
ja varapuheenjohtaja Helena Ruuska.

Warelius-palkintojen jako &
TIETOKIRJA.FI-ohjelma Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä 30.6.–1.7.
TIETOKIRJA.FI-päivä Volter Kilpi Kustavissa -viikolla 14.7.
TIETOKIRJA.FI-tapahtuma
Tieteiden talolla Helsingissä
30.–31.8.
Syksyn apurahojen
hakuaika
1.–29.9.
TIETOKIRJA.FI

30.–31.8.

Tietokirjastipendejä
koululaisille

TIETOKIRJA.FI
30.–31 .8.2017

Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat keväällä 2017 jälleen sata kappaletta sadan euron tietokirjastipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja
toisen asteen opiskelijoille.
Stipendejä haetaan verkkolomakkeella.
Hakuaika alkaa 20. maaliskuuta ja päättyy
21. huhtikuuta klo 16.00.
Lisätiedot ja hakulomake (vain hakuaikana) löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

KAKSIPÄIVÄISTÄ TIETOKIRJA.FI -festi-

www.suomentietokirjailijat.fi/
yhdistys/palkinnot/muut-palkinnot/
tietokirjastipendit

vaalia vietetään tänä vuonna 30.–31. elokuuta. Jo kuudetta kertaa järjestettävä
avoin tietokirjatapahtuma kokoaa yhteen
tietokirjailijat, tietokirjakustantajat, useat
muut tietokirjallisuuden julkaisemista edistävät tahot ja tietokirjallisuuden lukijat.
Yli sadan esiintyjän kattaus on vakuuttava katsaus ajankohtaisiin asioihin, teemoihin ja ilmiöihin. Festivaali järjestetään
joka toinen vuosi, ja se on yleisölle avoin ja
ilmainen tapahtuma.

www.tietokirja.fi

Mariankatu 5, 3. krs, 00170 Helsinki | puhelin 09 4542 250
toimisto@suomentietokirjailijat.fi | www.suomentietokirjailijat.fi

Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy helmikuussa 2017.

