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Tietokirjastipendejä jaetaan jälleen kevätjuhlissa ympäri maan 
Historia ja psykologia suosikkeja – nuoret lukevat monipuolisesti eri aiheista 
 
Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö jakavat seitsemättä kertaa tietokirjastipendejä peruskoulun 
päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Sadan euron arvoiset stipendit myönnetään 
tunnustuksena ahkerasta tietokirjojen lukemisesta. Stipendit jaetaan oppilaille koulujen kevätjuhlissa. Lista 
stipendin saavien kotipaikkakunnista ja kouluista löytyy tiedotteen lopusta. 
 
Yläasteiden, lukioiden ja ammattikoulujen opettajat hakivat stipendejä oppilailleen. Hakemuksissa pyydettiin 
kertomaan, minkälaista tietokirjallisuutta oppilas lukee, onko hän kiinnostunut jonkin tietyn alan 
tietokirjallisuudesta ja miten tämä ilmenee. Stipendejä hakivat monipuolisesti kaikkien oppiaineiden 
opettajat. 
 
Tietokirjoja luetaan harrastuneisuuden syventämiseksi  
 
Tietokirjastipendihakemuksia tuli tänä keväänä ennätysmäärä. Hakemusten perusteella tietokirjoja luetaan 
harrastuneisuuden syventämiseksi: omasta kiinnostuksenkohteesta halutaan oppia lisää, joten siihen 
perehdytään lukemalla aiheesta tietokirjoja. 
 
Kestosuosikkina on edelleen historia: erityisesti toisesta maailmansodasta ja holokaustista kertovia kirjoja 
listattiin hakemuksissa runsaasti. Toisen asteen oppilaat lukevat erityisen paljon psykologian alan 
kirjallisuutta. Lukukielenä on kaikissa aiheissa yhä useammin suomen lisäksi englanti. 
 
Kokonaisuudessaan nuoret lukevat monenlaisia tietokirjoja eri aloilta. Oppilaat ahmivat teoksia avaruudesta 
viikinkien riimuihin sekä ohjelmoinnista eläimiin ja luontoon. Filosofia, luonnontiede, tähtitiede ja talous 
nousivat historian ja psykologian lisäksi suosittuina aiheina. Monet olivat lukeneet mm. Stewen Hawkingin 
Ajan lyhyen historian, Sixten Korkmanin teoksen Talous ja utopia, Esko Valtaojan Kaiken käsikirjan tai Liisa 
Keltikangas-Järvisen kirjoja. Lisäksi erityisesti urheilijoiden elämäkertoja luetaan runsaasti, muiden 
elämäkertateosten ohessa.  
 
Stipendit kannustavat lukemaan tietokirjallisuutta 
 
Tietokirjastipendin tarkoituksena on kannustaa koululaisia lukemaan tietokirjoja. Stipendien lisäksi Suomen 
tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö tukevat koululaisten mahdollisuutta tutustua tietokirjallisuuteen myös 
tietokirjailijavierailuin. Koulut voivat hakea tietokirjailijavieraita keväisin ja syksyisin kertomaan työstään, 
kirjoistaan ja niiden taustoista. Tietokirjavierailijoita voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2017 ja 
tietokirjastipendejä maaliskuussa 2018. 
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Stipendin saajat opiskelevat seuraavilla paikkakunnilla ja seuraavissa kouluissa 
 

A–Kes Kon–Pir Por–Ä 

Espoo 
Espoonlahden lukio 
Pohjois-Tapiolan lukio 
Olarin lukio 
 
Forssa 
Forssan yhteislyseo 
 
Helsinki 
Etu-Töölön lukio 
Helsingin juutalainen yhteiskoulu 
Helsingin kuvataidelukio 
Helsingin normaalilyseo 
Helsingin saksalainen koulu 
Helsingin Suomalainen 
Yhteiskoulu 
Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulu 
Munkkiniemen yhteiskoulu 
Perho Liiketalousopisto 
Ressun lukio 
 
Himanka 
Raumankarin koulu 
 
Hyvinkää 
Hyvinkään yhteiskoulun lukio 
Puolimatkan koulu 
 
Joensuu 
Joensuun normaalikoulu 
 
Kajaani 
Kajaanin lukio 
 
Kauhava 
Kauhavan lukio 
 
Kausala 
Iitin lukio 
 
Kerava 
Keravanjoen koulu 
 
Kestilä 
Kestilän peruskoulu 

Kontiolahti 
Kontiolahden lukio 
 
Koski 
Kosken lukio 
 
Kouvola 
Kouvolan iltalukio 
 
Kuopio 
Hatsalan klassillinen koulu 
Kuopion Lyseon lukio 
Kuopion klassillinen lukio 
 
Lahti 
Kannaksen lukio 
Lahden kristillinen koulu 
Lahden Rudolf Steiner -koulu 
Salpausselän peruskoulu 
 
Mikkeli 
Mikkelin Lyseon koulu 
 
Nivala 
Nivalan lukio 
 
Oulu 
Kastellin lukio 
Laanilan yläaste 
Metsokankaan 
yhtenäisperuskoulu 
Oulun kristillinen koulu 
 
Paimio 
Paimion lukio  
 
Parkano 
Parkanon lukio 
 
Piikkiö  
Suomen kristillinen yhteiskoulu 
 
Pirkkala 
Pirkkalan yhteislukio 

Pori 
Porin Lyseon koulu 
 
Puumala 
Puumalan yhtenäiskoulu 
 
Riihimäki 
Riihimäen lukio 
 
Rusko 
Maunun koulu 
 
Sonkajärvi 
Lyseotien koulu 
 
Tampere 
Kaarilan koulu 
Linnainmaan koulu 
Tampereen klassillinen lukio 
Tammerkosken lukio 
Tampereen lyseon lukio 
Tampereen seudun 
ammattiopisto TREDU 
Tampereen yliopiston 
normaalilukion koulu 
 
Turku 
Turun klassillinen lukio 
Turun normaalikoulun lukio 
Puolalanmäen lukio 
 
Vaasa 
Merenkurkun koulu 
 
Vantaa 
Martinlaakson lukio 
Tikkurilan lukio 
 
Vuorentausta 
Soppeenharjun koulu 
 
Ylöjärvi 
Ylöjärven lukio 
 
Ähtäri 
Ähtärin lukio 

 


