JÄSENTIEDOTE
• Syksyn apurahat ovat haettavissa 1.9.–29.9.2017
• Turun ja Helsingin kirjamessut kutsuvat kirjaohjelman pariin
• Syyskokouspäivät järjestetään Helsingissä 17.–18.11.
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TIETOKIRJA.FI
jälleen
elokuussa!

Syksyn apurahahaku käynnistyy syyskuussa

S

uomen tietokirjailijat ry:n syksyn apurahahaku
luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn alkaa perjantaina 1.9. ja päättyy perjantaina 29.9. klo 16.00.
Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella.
Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia. Apurahaa ei myönnetä
työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Apurahaa ei myönnetä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Edellinen yhdistyksel-

tä saatu apuraha tulee olla selvitetty ennen kuin seuraava
apuraha voidaan myöntää.
Päätökset apurahansaajista ilmoitetaan yhdistyksen
verkkosivuilla 8. joulukuuta 2017. Apurahat maksetaan
joulukuun lopussa.
Linkki hakulomakkeeseen ja tarkat hakuohjeet:
www.suomentietokirjailijat.fi

Warelius-palkinnot Merete Mazzarellalle ja
Titta Putus-Hilasvuorelle

Toimittanut Eveliina Laurila • 14.8.2017

Suomen tietokirjailijat ry:n Warelius-palkinnot saivat
kesäkuussa pohjoismaisen kirjallisuuden emeritaprofessori Merete Mazzarella sekä historian ja yhteiskuntaopin
oppimateriaalien kehittäjä Titta Putus-Hilasvuori.
Mazzarella (s. 1945) on filosofian tohtori, tietokirjailija ja Helsingin yliopiston pohjoismaisen kirjallisuuden
professori emerita. Putus-Hilasvuori (s. 1954) työsken-

teli historian ja yhteiskuntaopin opettajana Helsingissä
ja Espoossa. Molemmat ovat oman alansa kirjallisuuden
merkittäviä edistäjiä.
Warelius-palkinto jaettiin 30.6. Sastamalan Vanhan
kirjallisuuden päivien avajaisissa. Palkinto on suuruudeltaan 12 000 euroa, ja se rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

TIETOKIRJA.FI jälleen elokuussa
Tietokirjallisuuden suurtapahtuma TIETOKIRJA.FI järjestetään 30.–31.8. Tieteiden talolla Helsingissä. Kuudetta kertaa pidettävän tietokirjafestivaalin teema on ”Ajassa”. Tapahtuma pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin, oli kyse
sitten sotahistoriasta, sananvapaudesta tai siivouksesta.

TIETOKIRJA.FI järjestetään joka toinen vuosi. Mukana on yli sata esiintyjää eri aloilta. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Ohjelma ja esiintyjätiedot: www.tietokirja.fi

Ilmoittaudu syyskokoukseen 6.11. mennessä!

PÄÄKIRJOITUS

KOULUTUS

Laitumelle mars!

K

irjan kuolemaa on povattu kauan. Varhaisimmat maininnat
lienevät 1830-luvulta. Silloin
ranskalainen romaanikirjailija
Théophile Gautier pelkäsi sanomalehden
tappavan kirjan: kuka jaksaa keskittyä kirjoihin, kun uusia sanomalehtiä ilmaantuu
päivittäin kilpailemaan lukijoiden ajasta.
Saman vuosisadan lopulla intomielinen visionääri, kirjallisuudentutkija Octave Uzanne – ranskalainen hänkin – arvioi,
että sähkön ja muun teknologian kehitys johtaa väistämättä siihen, että Gutenbergin keksintö hengentuotteiden
esittäjänä häipyy unholaan
ennemmin tai myöhemmin.
Uzannen pettymykseksi voi sanoa, että Gutenbergin tuotteet eivät
häipyneet ennemmin, eivätkä ne ehkä häivy myöhemminkään. Gautier voisi
yllättyä siitä, että sanomalehti on nykymuodossaan suuremmassa hädässä kuin kirja.
Kirjaa voi hyvin tarkastella osana kaikkia tiedon ja sisällön tuottamisen ja jakamisen välineitä, koko tiedotusvälineiden
kirjoa. Miten kuluttajat valitsevat kanavansa ja jakavat aikansa ja rahansa lehtien,
kirjojen, nettisivujen, sosiaalisessa mediassa linkitettyjen artikkeleiden ja kolumnien,
puhemedian ja liikkuvan kuvan kesken?
Yhtä hyvin kirjaa voi tarkastella teknisenä
alustana ja kysyä, millainen tulevaisuus paperimuotoisella alustalla on. Onko lukulaitetta mukavampi käsitellä kuin paperia?
Kumpikin kysymys ohittaa kuitenkin
asian ytimen: mikä merkitys lukemisella ja
nimenomaan pitkien tekstien lukemisella
on ajassamme?
Sekuntikellolla mitaten voimme uskoa,
että jokainen meistä lukee varmasti enemmän kuin ennen. Jos lukeminen kuitenkin
on sosiaalisen median lyhyitä päivityksiä
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hdistys järjestää Tietokirja ja
kuva -koulutuksen lauantaina
11.11. Helsingissä ja Tietokirjailijan kurssin keväällä 2018
kolmena viikonloppuna Helsingissä.
ja päivitysten ketjuja, uutisotsikoiden silmäilyä tai nopeaa vastausten etsintää kuten kuinka monta jäsentä on Ranskan
parlamentissa ja mitä tarkoittaa lyhenne
REACH, tulemme kaventaneeksi lukemisen merkityksen hyvin suppeaksi.
Lukemisen monipuolisuus, erityisesti
kriittinen sisältöjä suhteuttava ja arvioiva
lukutapa, on korostunut niin opetussuunnitelmissa kuin jokaisen aktiivisen kansalaisen perustaitona. Tieto on valtaa, niin
myös väärä tieto. Siksi lukija ei voi huoletta ottaa vastaan kaikkea, vaan on kysyttävä, kuka puhuu ja mikä takaa tiedon
pätevyyden.
Kaiken tämän rinnalla
on pidettävä esillä muitakin lukemisen tapoja. Emme elä vain oppiaksemme ja tietoja
arvioidaksemme. Luemme haaveillaksemme. Yksinäinenkin
lukeminen voi olla mitä
sosiaalisin tapahtuma: luemme voidaksemme kertoa
muille tai luemme sitä mitä muutkin, jotta voisimme kuulua yhteen ja vertailla kokemuksia.
Olen viime aikoina mieltynyt termiin
laiduntava lukeminen. Ilmaus on uusi, mutta asia on kaikille lukemisesta innostuneille
tuttu: ahmitaan jopa ähkyyn saakka, kuljetaan herkkupalalta toiselle, nautitaan
maukkaimmista kohdista, vietetään aikaa
ruoan äärellä, suorastaan piehtaroidaan
siinä ja kaiken aikaa märehditään.
Sadekesän ansiosta tulin itse laiduntaneeksi tekstien keskellä perusteellisemmin
kuin aikoihin (kolmessa viikossa yli puolimetrinen kirjapino!), enkä kantanut kertaakaan huonoa omaatuntoa siitä, että jätin kukkapenkit myyrien laidunmaiksi.

Pirjo Hiidenmaa
Tietokirjallisuuden professori

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 2/2017

Tietokirja ja kuva -koulutus

La 11.11. klo 9.30–16 Helsingissä

Tietokirja ja kuva -koulutuksessa pohditaan kuvan merkitystä viestin välittäjänä
ja osana hyvin tehtyä tietokirjaa.
Mitä kuvia saan käyttää? Miten valitsen
oikean kuvan? Koulutus antaa valmiuksia
suunnitella, etsiä ja ymmärtää valokuvaa
kuvituksena. Ilmoittautuminen yhdistyksen verkkosivujen kautta syyskuussa.

Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 17.–18.11.2017
– Ilmoittaudu syyskokouspäiville 6.11. mennessä

S

uomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 18. marraskuuta klo 10.00 alkaen Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen Suomen laki -salissa
PIV (Yliopistonkatu 3, 1. krs).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 pykälässä
mainitut asiat. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, vahvistetaan uusi toimintasuunnitelma ja vuoden
2018 jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään tulo- ja meno
arviosta.
Vuosikokousesitelmän pitää oppikirjailija Titta Putus-Hilasvuori, joka palkittiin yhdessä Merete Mazzarellan kanssa Warelius-palkinnolla Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä kesäkuussa. Putus-Hilasvuori puhuu otsikolla Oppikirjailijan elämää. Kokouksen
päätteeksi noin klo 13 alkaen on tarjolla lounas ravintola Pianossa (Rauhankatu 15).

Syyskokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 17. marraskuuta
klo 18 cocktailtilaisuudella yhdistyksen toimistolla (Mariankatu 5, 3.
krs). Lämpimästi tervetuloa!
ILMOITTAUTUMINEN

Syyskokoukseen ilmoittaudutaan maanantaihin 6. marraskuuta
mennessä yhdistyksen verkkosivujen kautta tai puhelimitse. Sähköposti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Kokouspaperit lähetetään kaikille syyskokoukseen ilmoittautuneille viikolla 45. Kokouksen ohjelma ja tarjoilut ovat jäsenille ilmaisia.
Lauantain syyskokoukseen osallistuvien jäsenten kotimaan matkakuluja korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan 15
euron omavastuun ylittävältä osalta. Matkalaskulomakkeen voi ladata yhdistyksen verkkosivuilta.

Tietokirjailijan kurssi 2018
La–su 10.2.–11.2., 10.3.–11.3.,
14.4.–15.4. Helsingissä

Tietokirjailijan kurssi on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille, jotka parhaillaan
suunnittelevat tai tekevät tieto- tai oppikirjaa.
Kurssille hyväksytään hakemuksen perusteella enintään 40 jäsentä. Kokonaishinta on osalistumiskertojen määrästä
riippumatta 100 euroa. Kurssilla haetaan
yhdistyksen verkkosivujen kautta marraskuussa.

Olethan
päivittänyt
yhteystietosi?
ilmestyy kahdesti vuodessa, helmi- ja elokuussa. Tapahtumista ja aluetapaamisista tiedotetaan
pääsääntöisesti vain sähköpostilla ja yhdistyksen verkkosivuilla.
Jos et saa sähköistä jäsen- ja aluekirjettä, yhdistyksellä ei ole tiedossa ajantasaista sähköpostiosoitettasi. Ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi toimistoon (toimisto@
suomentietokirjailijat.fi).
PAINETTU JÄSENKIRJE

Hallituksen jäsenten vaali kaudelle 2018–2020
– Ilmoittaudu ehdokkaaksi 13.10. mennessä

S

uomen tietokirjailijat ry ry:n kevätkokouksen valitsema
vaalivaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 8. elokuuta 2017.
Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Liisa Ryhänen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Salmi. Valiokunta sopi menettelytavoista, joilla halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen vaaliin ja joilla ehdokkaat voivat esittäytyä
jäsenistölle.
Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.
Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään
Helsingissä. Hallitus muun muassa hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet ja päättää apurahoista sekä hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja heidän matkakulunsa
korvataan. Enimmäisaika hallituksessa on kolme kolmivuotiskautta.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta eli seuraava kausi on 2018–2020. Puheenjohtajana kaksi kolmivuotiskautta ollut Markku Löytönen voi asettua ehdolle kolmanneksi kaudeksi.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta eli seuraava
kausi on 2018–2020. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Markku
Heikkilä, Päivi Kosonen ja Terhi Pietiläinen. Kaikki voivat asettua
uudelleen ehdokkaaksi. Pietiläinen on ilmoittanut, ettei hän asetu
ehdokkaaksi uudelle kaudelle. Lisäksi on valittava hallituksen jäsen
hallituksesta eronneen Helena Ruuskan loppukaudeksi 2018–2019.
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi asettua ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle (toimisto@suo-
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mentietokirjailijat.fi) perjantaihin 13. lokakuuta 2017 mennessä.
Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä ehdokkaita pyydetään lähettämään itsestään enintään liuskan (2 000 merkkiä) mittainen esittely ja valokuva.
Ehdokkaat esitellään yhdistyksen verkkosivuilla perjantaina 3.
marraskuuta 2017 alkaen sekä kokousaineistossa, joka postitetaan
syyskokoukseen ilmoittautuneille jäsenille viikolla 45.
Vaalivaliokunta valmistelee kokouksessaan 25. lokakuuta 2017
esityksensä, jossa ovat kaikkien vaalikelpoisten ehdokkaiden omat
esittelyt sekä valiokunnan suositukset perusteluineen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee suositukset syyskokouksessa. Syyskokous, jossa hallituksen jäsenten vaali suoritetaan, pidetään Helsingissä lauantaina 18.11.2017.
Ehdokas voi käyttää syyskokouksessa esittely- tai linjapuheenvuoron, jonka jälkeen ehdokkaalle voidaan esittää kysymyksiä. Syyskokouksen osanottajat voivat myös käyttää kannatuspuheenvuoroja, jotka jakaa syyskokouksen puheenjohtaja.

Ehdokkuusasioissa voitte ottaa yhteyttä vaalivaliokuntaan:
Juha Drufva | juha.drufva@pp.inet.fi
Marjo Heiskanen | marjo.helena@gmail.com
Suvi Höglund | suvi.hoglund@seitsemashuone.fi
Ilkka Mäkelä | ilkka.makela@netikka.fi
Eeva-Liisa Ryhänen | eeva-liisa.ryhanen@saunalahti.fi
Hannu Salmi | hannu.salmi@utu.fi

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 2/2017
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Turun Kirjamessut 6.10.–8.10.
yhdistyksellä on Turun Kirjamessuilla ohjelmaa sekä
oma osasto (A32), johon kaikki tietokirjojen ystävät ovat tervetulleita vierailemaan
ja tapaamaan toisia kirjailijoita ja yhdistyksen väkeä.
Yhdistyksen ohjelmaa messuilla on
mm. Tietokirjaraati lauantaina klo 13.50
PERINTEISEEN TAPAAN

(Tieto-lava) ja Oppikirja Suomea rakentamassa
-keskustelu sunnuntaina klo 13.40 (Tieto-lava). Yhdistyksen oman
osaston ohjelma löytyy yhdistyksen verkko-
sivuilta.

Helsingin Kirjamessut 26.–29.10.
Helsingin Kirjamessuilla lauantaina klo 10–12 jäsentilaisuuden, jossa teemana on "Säätiöt
esittäytyvät". Yhdistyksellä on myös lavaohjelmaa: Tietokirjailijapalkinnot jaetaan
lauantaina jäsentilaisuuden jälkeen, ja lisäksi yhdistys järjestää perinteisen Tietokirjaraadin sekä muuta lavaohjelmaa. Katso täydennetty ohjelma verkkosivuilta.
YHDISTYS JÄRJESTÄÄ

Otteita yhdistyksen messuohjelmasta:
Perjantai 27.10. klo 12.30 Magia-lava
Ihan totta! -kilpailun voittajien julistus
Perjantai 27.10. klo 16–16.30 Kirjakahvila
Missä kirja-alalla mennään?
Lauantai 28.10. klo 12.30–13 Eino Leino
Tietokirjailijapalkintojen jako
Lauantai 28.10. klo 15–16 Aino
TIETOKIRJA.FI: Tietokirjaraati

PÄIVÄMÄÄRÄMUISTIO
Hallituksen kokoukset
19.10. ja 7.12.
Tietokirjaviikko
28.8.–3.9.
TIETOKIRJA.FI-festivaali
30.–31.8.
Syksyn apurahojen hakuaika
1.9.–29.9.
Lasten ja nuorten
TIETOKIRJA.FI-päivä
kirjastoissa 8.9.
Uusien jäsenten ilta
4.10.
Turun Kirjamessut
6.10.–8.10.
Frankfurtin kirjamessut
11.–15.10.

Tilaa lippuja Helsingin Kirjamessuille ja ilmoittaudu jäsentilaisuuteen
Yhdistyksen jäsenet voivat tilata lippuja (2 kpl / jäsen) yhdistyksen verkkosivujen kautta 4.10. asti. Liput postitetaan kotiin. www.suomentietokirjailijat.fi

Helsingin Kirjamessut
26.–29.10.

Suunnista kirjaan -tapahtuma järjestetään
Turun ja Helsingin kirjamessuilla

Syyskokouspäivät
17.–18.11.

on koululaisille
ja toisen asteen opiskelijoille järjestettävä
kirjasuunnistus. Tapahtuma tuo Helsingin
Kirjamessuille vuosittain yli 8 000 koululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Turun
Kirjamessuilla kirjasuunnistukseen ottaa
SUUNNISTA KIRJAAN

LYHYESTI

Seniorijäsenyys 2018
VUODESTA 2018 ALKAVAA seniorijäsenyyttä voi hakea 28. helmikuuta 2018 asti. Seniorijäsenyyttä voi hakea Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen, joka on täyttänyt 70
vuotta ja joka on ollut yhdistyksen jäsen vähintään 10 vuotta.
Seniorijäsen ei ole vaalikelpoinen yhdistyksen hallitukseen eikä vaalivaliokuntaan.
Muilta osin jäsenoikeudet säilyvät.

osaa 4 000 koululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Kirjasuunnistuksen järjestävät Suomen tietokirjailijat ry ja Äidinkielen
opettajain liitto. Liput koululaisille tarjoaa
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus.

Tietokirja ja kuva -koulutus
11.11.

Toimisto on jouluna suljettu
22.12.–1.1.
Educa-messut 2018
26.–27.1.
Tietokirjailijan kurssi 2018
10.2.–11.2., 10.–11.3., 14.–15.4.

Hae tietokirjailijaa
vierailulle lukioon 14.9.
mennessä

Lasten ja nuorten
TIETOKIRJA.FI-päivä
kirjastoissa 8.9.

TIETOKIRJAILIJAVIERAILIJOIDEN

TIETOKIRJA.FI -päivä lapsille ja nuorille järjestetään tänä vuonna perjantaina 8. syyskuuta 20 kirjastossa ympäri
Suomen aina Ruovedeltä Rovaniemelle
ja Kemiöstä Siilinjärvelle. Kirjastoissa
esiintyvät lasten- ja nuortentietokirjailijat
lukevat, kertovat ja keskustelevat kirjoistaan. Vierailut rahoittaa Tietokirjallisuuden edistämiskeskus.

haku lukioihin on jälleen käynnissä. Yhdistys rahoittaa joka kevät ja joka syksy
kahdenkymmenen tietokirjailijan kouluvierailut. Lukiot voivat toivoa tietokirjailijoita vierailulle omaan kouluunsa verkkolomakkeen kautta yhdistyksen sivuilla.
Hakuaika päättyy torstaina 14. syyskuuta.
www.suomentietokirjailijat.fi

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

Seuraava painettu jäsentiedote
ilmestyy helmikuussa 2018.

