TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

TIEDONJULKISTAMISEN APURAHAT 2013
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on jakanut 270 000 euroa tiedon julkistamista eri medioissa
edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunnalle saapui 190 hakemusta. Haetun rahoituksen
yhteismäärä oli yli 1 300 000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 67 hakemusta. Kymmenelle
henkilölle myönnettiin puolen vuoden työskentelyapuraha (10 000 €). Kaksi apurahansaajaa ei
halunnut tietojaan julkaistavan verkossa.

AALTO NIINA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Lastenkirja Kosmologiaa kakaroille (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kuvakirja esittelee kosmologian perusteet alle kouluikäisille ja alakoulun ensimmäisiä luokkia käyville lapsille.
Teoksessa käydään läpi maailmankaikkeuden syntyhistoria viihteellisesti tarinankerronnan kautta mutta faktoista
tinkimättä.

AALTO SARI TUIJA KAARINA

Myöntö / Belopp € 1 500

Hanke / Projektet
Isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen.Puheenvuoroja yliopiston kasvatustehtävästä
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Helsingin yliopiston osakunnat julkaisevat marraskuussa 2013 laajalle yleisölle suunnatun kirjan työnimeltään
"Isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen. Puheenvuoroja yliopiston kasvatustehtävästä". Julkaisu kootaan
Helsingin yliopiston osakuntalaitoksen 370-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tavoitteena on tarkastella yliopiston
sivistys- ja kasvatustehtävää historiallisessa perspektiivissä sekä viimeaikaisten muutosten valossa ja muistuttaa
opiskelijayhteisöllisyyden ja -aktiivisuuden merkityksestä.

ANSIO HELI IRMELI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Tragedia ajassa - ajaton tragedia -näyttelyjulkaisu ja tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Antiikin tragedia puhuttelee tänään. Se näkyy arjessa, yhteiskunnassa ja teatterissa. Teatterimuseossa järjestetään
syksyllä 2013 näyttely Tragedia ajassa - ajaton tragedia. Näyttely esittelee Suomessa vuosina 1980-2011 esitettyjä
klassisia kreikkalaisia tragedioita. Näyttelyyn tuotetaan oheisjulkaisu, jonka tavoitteena on toimia itsellisenä
tietopakettina näyttelyvieraille. Sen tavoitteena on olla myös pohjatyönä aihetta käsittelevälle tietokirjahankkeelle.
Kirja julkaistaan vuonna 2014.

BERGLUND EEVA KAARINA

Myöntö / Belopp € 1 500

Hanke / Projektet
Kuvakirja: Mikä Uusi Helsinki? Kymmenen avausta kaupungin mahdollisuuksiin
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kuvakirja koostuu kriittisistä kuvaesseistä, jotka esittelevät Helsingin rakennetun ympäristön meneillään olevaa
merkittävää muutosta monesta näkökulmasta. Siitä tulee runsaasti kuvitettu ja epätavallisesti taitettu: sanat ja
kuvitus yhdessä avaavat oivalluksia menneen, nykyisen ja haaveillun Helsingin ulottuvuukista. Kaikki kirjoittajat
ovat itse kokeneita ja asiantuntevia kirjoittajia ja muutoksentekijöitä, joille Helsinki on ammatillisesti tuttu ja
henkilökohtaisesti merkityksellinen.

FORSS TIMO KALEVI

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Poliittinen laululiike Suomessa -tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Timo Kalevi Forss: Poliittinen laululiike Suomessa
Poliittinen laululiike Suomessa on kirja, joka kartoittaa koko ilmiön historian 1900-luvun alun arkkiveisuista, kisällija työväenlauluista 1970-luvun Agit Propin, Kom-teatterin ja muiden ohjelmaryhmien kultakauteen. Ääneen
pääsevät tuon ajan keskeiset tekijät, joista suurinta osaa on vielä mahdollista haastatella. Kirja rakentuu
haastatteluista, musiikki- ja tekstianalyyseista ja aiheen historiallisesta taustoittamisesta. Myös tämän päivän
säveltäjät ja sanoittajat kertovat poliittisen laululiikkeen vaikutuksesta tekemisiinsä.

GRÖNSTRAND HEIDI CAMILLA

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Suomalaisen kirjallisuuden monikielisyys
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomalaisen kirjallisuuden monikielisyys -tietokirjahanke tekee näkyväksi suomalaisessa kulttuurissa risteäviä
kielten ja kulttuurien kerroksia ja yhteensulautumia – ja niihin liittyviä tunteita ja valta-kamppailuja. Siinä liikutaan
ajallisesti Aleksis Kiven ajoista nykypäivään, ja katsotaan, miten kirjailijat ovat teoksissaan ja omassa
toiminnassaan kyseenalaistaneet ja tulkinneet uudelleen suomalaiseen kulttuuriin rakentuneita yksikielisyyden
ihanteita, odotuksia ja vaatimuksia.

HEIKKILÄ-HALTTUNEN PÄIVI MAARET
Hanke / Projektet
Lue lapselle! populaari opaskirja lasten vanhemmille

Myöntö / Belopp € 4 000

Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Lue lapselle! (työnimi) on yleistajuinen, ensisijassa lasten vanhemmille ja muille kasvattajille suunnattu teos
lastenkirjallisuuden hyödyistä ja ilosta osana lapsen kasvua ja kehitystä.

HIRVI-IJÄS MARIA SYLVIA

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Kirjaprojekti ”22 näkemystä – taiteellinen ajattelu suomalaisessa nykytaiteessa”
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirja perustuu 22 1970-luvulla syntyneen kuvataiteilijan haastatteluun. Mukaan valitut taiteilijat ovat etabloituneita,
kansainvälisesti ja kansallisesti menestyneitä ja edustavat laajaa tekotapojen ja taiteellisten strategioiden skaalaa.
Tietokirjan tavoitteena on toimia eräänlaisena käsikirjana viimeisten kahden vuosikymmenen ajan tärkeimpien
kuvataiteilijoiden taiteeseen ja ajatteluun. Tällä kirjalla on mahdollista antaa alustava aikalaistaiteen katsaus ja
suhteuttaa suomalaisen taidekentän toimijoita laajempaan kansainväliseen taidekeskusteluun.
Kirja tuo esille tekijöiden taiteellista ajattelua niin, että suuri yleisö voi saada yleiskuvan siitä mitä taiteilijan työ tänä
päivänä on, minkälaisia valintoja, päätöksiä ja ajatuksia taiteellisen tuotannon taustalla on. Jokaisen taiteilijan
tuotanto tuodaan esille runsaan ja laadukkaan kuvamateriaalina kanssa.

HOTAKAINEN MARKUS TAPANI

Myöntö / Belopp € 5 000

Hanke / Projektet
T-tuubi, uudenlainen tiedettä ja tekniikkaa esittelevä internetsivusto
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
T-tuubi – tiedettä ja tekniikkaa tunteella
Uusi älyllinen ajanvietepalvelu meille kaikille, joiden mielestä maailma ympärillämme on tajuttoman
kiinnostava.

HOUNI PIA MARIA

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Tragedia ajassa - ajaton tragedia -näyttelyjulkaisu ja tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Antiikin tragedia puhuttelee tänään. Se näkyy arjessa, yhteiskunnassa ja teatterissa. Teatterimuseossa järjestetään
syksyllä 2013 näyttely Tragedia ajassa - ajaton tragedia. Näyttely esittelee Suomessa vuosina 1980-2011 esitettyjä
klassisia kreikkalaisia tragedioita. Näyttelyyn tuotetaan oheisjulkaisu, jonka tavoitteena on toimia itsellisenä
tietopakettina näyttelyvieraille. Sen tavoitteena on olla myös pohjatyönä aihetta käsittelevälle tietokirjahankkeelle.
Kirja julkaistaan vuonna 2014.

ILONEN PETRI JUHA (JUHA)

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Kolmas Helsinki - kerroksia arjen arkkitehtuurissa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Helsingin keskustan talot kertovat tarinansa kaupungin kasvusta ja muuttumisesta. Korotetut ja muokatut kivitalot
ovat kerrostuneen Helsingin keskeisintä sisältöä. Keskustan olemukseen kuuluu myös kirjava valikoima
poikkeuksia näennäisestä yhtenäisyydestä. Kirja nostaa esiin muutosten syyt talojen julkisivujen kautta. Kuvat ovat
muotokuvia taloista persoonallisuuksina, kohtisuoria projektioita. Näkökulma on pysäyttävä, ja se auttaa
ymmärtämään arkkitehtuuria arkikokemusta perusteellisemmin.

JUNKA-AIKIO LAURA ORVOKKI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Marjamatkat: Thaimaalaiset marjanpoimijat Suomessa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Marjametsässä törmää yhä useammin ulkomaalaisiin, etupäässä thaimaalaisiin marjanpoimijoihin. Ilmiö puhuttaa,
mutta siihen on vaikeaa ottaa kantaa. MARJAMATKAT tarkastelee ilmiötä sekä tutkimuksen että taiteiden ja
visuaalisen kulttuurin kautta. Kirja pyrkii avaamaan aiheeseen uusia näkökulmia ja syventämään ja laajentamaan
aiheesta käytyä yhteiskunnallista keskustelua.

JUVONEN ANNA-MAIJA

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Ihmisoikeudet yritystoiminnassa -aiheisen kirjan kirjoittaminen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Ihmisoikeuskysymykset ovat yritystoiminnan arkea. Työsuojelu, työehdot, yksityisyydensuoja, syrjimättömyys,
suhteet ympäröivään yhteisöön on Suomessa järjestetty laeilla, mutta toimittaessa globaaleilla markkinoilla
paikallinen lainsäädäntö ei aina vastaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteita. Kirjassa kuvataan miten
ihmisoikeudet liittyvät yritystoimintaan ja mitkä asiat voivat muodostaa yritystoiminnassa ihmisoikeusriskejä ja
kuinka hallita näitä riskejä.

JÄRVI ANTTI JUHANI

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Karanteeni – kuinka AIDS saapui Suomeen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Antti Järven ja Hanna Nikkasen tietokirja Karanteeni – kuinka AIDS saapui Suomeen (työnimi) kertoo taudin
suomalaisen tarinan. Se kertoo ensimmäisistä Auroran sairaalaan keskitetyistä AIDS-potilaista ja siitä, miten tauti,
sitä koskeva uutisointi ja julkinen keskustelu vaikuttivat Suomen homoyhteisöön. Se on myös ajankuva 1980-luvun

Suomesta ja Helsingistä sekä tarina siitä, miten lääkintöhallitus ja Suomen poliittinen johto reagoivat uhkaavaan
epidemiaan.

KANERVA KAISA PAULIINA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Perhe R tilastojen äärellä – tietokirja ja internet-sivusto
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yleistajuinen tietokirja ja verkkosivusto tilastotieteestä arjessamme: työssä, harrastuksissa, uutisten
taustaselvittelyssä. Tiedon saatavuuden parantuessa mm. avoimen datan ansiosta nousee tilastojen
käsittelytaitojen puute ongelmaksi. Tilastojen käsittelyä lähestytään teoksessa kahdella aivan uudella tavalla:
tarinan kautta tilastotieteen kysymykset liitetään lukijan arkeen ja R-ohjelman käyttöopastuksen avulla lukija
johdatetaan kokeilemaan ongelmien ratkaisua käytännössä.

KARHU HANNA

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Suomalaisen kirjallisuuden kadotetut kirjat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirjassa "Suomalaisen kirjallisuuden kadotetut kirjat" esitellään kirjoja, joita ei ole saatavillamme: valmiita
kirjoja, joista ei ole säilynyt kappaleita, teoskäsikirjoituksia jotka ovat kadonneet tai tuhottu sekä teoksia jotka ovat
jääneet pelkiksi suunnitelmiksi tai luonnosvaiheeseen. Kirja avaa kirjailijoiden tuotannosta uusia puolia. Kirjassa
esitellään kadotettuja teoksia esimerkiksi Aleksis Kiveltä, Aino Kallakselta, Pekka Lounelalta ja Eeva Joenpellolta.

KARTTUNEN ANNA KAISA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Ruokaturvaa käsittelevän tietokirjan havainnollistaminen grafiikan keinoin
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Ruokaturvakirja on ensimmäinen alaa kattavasti käsittelevä suomenkielinen teos. Se on tarkoitettu
maailmanlaajuisista ruokakysymyksistä kiinnostuneille kansalaisille ja myös oppilaitosten materiaaliksi. Kirjan
kirjoittajat ovat alan kokeneita asiantuntijoita. Apuraha mahdollistaa kirjan runsaan tilastoaineiston
havainnollistamisen grafiikan keinoin.

KEMPPAINEN PENTTI OLAVI
Hanke / Projektet
Kaupallisen radion historia Suomessa (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning

Myöntö / Belopp € 3 000

Kaupallinen radio Suomessa täyttää keväällä 2015 kolmekymmentä vuotta. Tämä kirja on ensimmäinen kattava
historia aiheesta. Paikallisradiot aloittivat lähetyksenä vuoden 1985 keväällä. Ensimmäisenä oli äänessä Radio
Lakeus Nivalassa. Kaupallinen radio on näinä vuosikymmeninä käynyt läpi voimakkaan muodonmuutoksen
pienistä paikallislähettimistä valtakunnallisiksi formaattiradioiksi. Tänä päivänä kaupallinen radio käsittää 12
valtakunnallista ja 55 alueellista tai paikallista radioasemaa.

KERÄNEN KATJA JOHANNA

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Kunnon vuodet, liikuntakirja yli 60-vuotiaille
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Haen apurahaa yli 60-vuotialle suunnatun käytännönläheisen, elämänmakuisen ja innostavan liikuntakirjan,
Kunnon vuodet, kirjoittamiseen.
Kunnon vuodet - kirja sisältää liikuntaohjelmia ja käytännön neuvoja liikunnan toteuttamiseen, lisämausteena
kommentteja ja kokemuksia +60-vuotiailta liikkujilta. Teos sisältää tekstin lisäksi myös kuvia.
Kirjassa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:
Mitkä ovat hyvän kunnon osa-alueet ja miten niitä harjoitetaan? Miten keho muuttuu ikääntyessä? Miksi kannattaa
liikkua? Miten ikääntymismuutoksia voi hidastaa tai niiden haittoja ehkäistä liikunnan avulla? Miten liikkua
mahdolliset terveydelliset rajoitteet, sairaudet ja krempat huomioiden? Milloin ei kannata liikkua?

KIISTALA ILKKA KRISTIAN

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Perhe R tilastojen äärellä – tietokirja ja internet-sivusto
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yleistajuinen tietokirja ja verkkosivusto tilastotieteestä arjessamme: työssä, harrastuksissa, uutisten
taustaselvittelyssä. Tiedon saatavuuden parantuessa mm. avoimen datan ansiosta nousee tilastojen
käsittelytaitojen puute ongelmaksi. Tilastojen käsittelyä lähestytään teoksessa kahdella aivan uudella tavalla:
tarinan kautta tilastotieteen kysymykset liitetään lukijan arkeen ja R-ohjelman käyttöopastuksen avulla lukija
johdatetaan kokeilemaan ongelmien ratkaisua käytännössä.

KOHTALA CINDY RUTH DIANE

Myöntö / Belopp € 1 500

Hanke / Projektet
Kuvakirja: Mikä Uusi Helsinki? Kymmenen avausta kaupungin mahdollisuuksiin
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kuvakirja koostuu kriittisistä kuvaesseistä, jotka esittelevät Helsingin rakennetun ympäristön meneillään olevaa
merkittävää muutosta monesta näkökulmasta. Siitä tulee runsaasti kuvitettu ja epätavallisesti taitettu: sanat ja
kuvitus yhdessä avaavat oivalluksia menneen, nykyisen ja haaveillun Helsingin ulottuvuukista. Kaikki kirjoittajat
ovat itse kokeneita ja asiantuntevia kirjoittajia ja muutoksentekijöitä, joille Helsinki on ammatillisesti tuttu ja
henkilökohtaisesti merkityksellinen.

KOIVUNEN KRISTIINA

Myöntö / Belopp € 5 000

Hanke / Projektet
Kurdistan muutoksen kynnyksellä -tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
’Kurdistan muutoksen kynnyksellä’ -tietokirja
Kirja kertoo, keitä kurdit ovat ja mitä kurdikysymyksellä tarkoitetaan. Siinä etsitään vastauksia siihen, miksi tämä
Lähi-idän neljänneksi suurin kansa ei ole pystynyt perustamaan omaa valtiota. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
arabikevät ja sosiaalisen median kasvava suosio lisäävät muutospaineita myös Kurdistanissa. Kirjoittajat pohtivat
myös sitä, täyttyvätkö Kurdistanin itsenäistymisen edellytykset tulevaisuudessa.

KOLBE LAURA

Myöntö / Belopp € 5 000

Hanke / Projektet
"Sanomalehtinainen Pirkko "Pii" Kolbe ja modernisotuvan Suomen tunnemaailmat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Sanomalehtinainen - toimittaja - pakinoitsija.
Pirkko "Pii" Kolbe ja modernisoituvat suomalaiset tunnemaailmat"
"Pii" Kolbe teki elämäntyönsä toimittajana 1950-luvulta 1990-luvulle ja oli osaltaan toimittaja nostamassa esiin
teemoja ja aiheita, joilla vaikutettiin modernin hyvinvointivaltion tunnemaailmojen tuottamiseen. Hänen
erikoisalaansa olivat arkielämään, perheeseen ja naisten tasa-arvoon liittyvät jutut sekä jokaviikkoinen (HS)
pakinointi niminerkillä "Piin pakinat".

KOLI ANTTI JUHANA

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Suomen liskot ja käärmeet - tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kyy, rantakäärme, vaskitsa, sisilisko ja kangaskäärme eli Suomen matelijat ovat tärkeä ja näkyvä ryhmä
luonnossamme. Niihin reagoidaan vahvasti mutta biologista tietoa lajeista on vähän suuren yleisön saatavilla.
Suomen liskot ja käärmeet -tietokirja kertoo kuvan ja sanan voimalla yksityiskohtaisesti näiden viiden lajin
ekologian, etologian ja anatomian. Lisäksi kirja käsittelee ihmisen ja käärmeiden suhdetta ja lajien suojelua.

KORKMAN PETTER ANDREAS
Hanke / Projektet
Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas (Tiuku)

Myöntö / Belopp € 10 000

Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
TIEDON JULKISTAMISEN KULTTUURITEHDAS TIUKU on tutkimuksen, taiteen ja uuden journalismin
yhteistoiminnallisia hankkeita tuottava ja mahdollistava verkosto. Tiuku luo yhteistoiminnallista hankkeiden
kehittelyä tukevan verkoston. Taiteen, mediatyön ja tutkimuksen ammattilaisille tarjotaan edellytykset luoda
yhdessä uusia tiedon julkistamisen malleja tekemällä pohjimmiltaan juuri sitä, mitä itse tekevät parhaiten, eli
käyttämällä oman alansa osaamista.

LAAMO MINA

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Toinen maailma - dokumenttielokuva
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Toinen maailma on dokumenttielokuva nuorista naisista, jotka tasapainottelevat täydellisemmän elämän ja
epäonnistumisenpelon välillä. Lapsuuden ja nuoruuden toiveet siitä, millaiseksi olisi pitänyt tulla, eivät aina kohtaa
todellisuuden kanssa. Kun arki ja normaalius tuntuvat vierailta ja ikäviltä, unelmat toimivat arjen pakopaikkana,
mutta liian suurina unelmista voi tulla elämää kontrolloivia painajaisia. Miten löytää tie kohti oman
epätäydellisyyden ja elämän hallitsemattomuuden hyväksymistä?

LINDÉN RUTH SAIMA MARIELLA

Myöntö / Belopp € 5 000

Hanke / Projektet
för boken Åpromenader, en introduktion i Åbos kulturhistoria
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Boken ÅPROMENADER
författare Mariella Lindén
Åpomenader är introduktion i Åbos kulturhistoria, en essäbok i bild och text som utgår från den offentliga miljön i
staden.
Det är en lättillgänglig men djup bok om stadens väsen och dess långa historia. De knyts ihop utgående från
vandringar längs den å som en gång ledde till stadens uppkomst.
Åbos historia belyser också nationen Finlands historia.
Boken komprimerar och fördjupar kunskapen om platsen Åbo.
Den riktar sig både till ortsbor och resenärer och fyller ett behov av fördjupande historisk information som samtidigt

LÄNSISALO HEIKKI PEKKA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Saksan historiaa käsittelevä esseekokoelma
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Esseekokoelma käsittelee suomalaisten huonosti tuntemaa aihepiiriä 1900-luvun Saksan oikeistolaista kulttuuria.
Teos paneutuu erityisesti Weimarin tasavallan militaristiseen kirjallisuuteen ja elokuvaan, natsi-Saksan kulttuuriin
sekä myöhempiin yrityksiin selittää Adolf Hitlerin valtakauden tapahtumia.

MARKKULA PIA INKERI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Pienten otusten salaisuuksia: mikromaailman opas lapsille
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Pienten otusten salaisuuksia: mikromaailman opas lapsille
Mikroskooppisen pieniä selkärangattomia eläimiä lapsille esittelevä tietokirja sekä internet-sivut: kuvitettu matka
pienten otusten maailmaan, elintapoihin ja merkitykseen ihmisille.

MOILANEN PAULA MARIA

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Sukupolvien historiaa: Pulpetin salaisuus
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Pulpetin salaisuus on jatkoa sukupolvien historiasta kertovalle Keinuhevoselle. Lähihistorian teemat tulevat
ymmärrettäviksi kolmen sukupolven tarinana, pienemmille yhdessä aikuisten kanssa luettuna ja isommille
itsenäisesti. Kirjassa kuvataan koulumuotojen erot ja tavat, elinkeinot, liikkumisen ja uusien keksintöjen (esim.
phelin ja radio) tuoma helpotus, kädentaidot, säästäväisyys ja vanhat juhlatavat ym. tiedon juoneen piilotettuna.
Lasten elämä ja kokemukset ovat pääasiassa.

MÄKINEN JARI ISTO

Myöntö / Belopp € 7 000

Hanke / Projektet
T-tuubi, uudenlainen tiedettä ja tekniikkaa esittelevä internet-sivusto
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
T-tuubi – tiedettä ja tekniikkaa tunteella
Uusi älyllinen ajanvietepalvelu meille kaikille, joiden mielestä maailma ympärillämme on tajuttoman kiinnostava.

MÄNTYNIEMI PÄIVI BIRGITTA

Myöntö / Belopp € 1 500

Hanke / Projektet
Historiallisten maanjäristysten sivusto – Webbsidan om historiska jordskalv
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Verkkosivusto esittelee kaksitoista merkittävää historiallista maanjäristystä Suomesta ja lähialueilta. Niistä vanhin
sattui 1757 ja viimeaikaisin vuonna 1931.
Vanhoina aikoina järistyksiä saatettiin havaita ihmisaistein, vaikka kojemittaukset puuttuivat.

Jokaisesta maanjäristyksestä esitetään kartalla ne paikkakunnat, joista on säilynyt muistiinpanoja havaituista
vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Vaikutusten voimakkuus on tiivistetty kokonaisluvuksi 12-portaisella
asteikolla.

NEHRI WELAT

Myöntö / Belopp € 5 000

Hanke / Projektet
Kurdistan muutoksen kynnyksellä -tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
’Kurdistan muutoksen kynnyksellä’ -tietokirja
Kirja kertoo, keitä kurdit ovat ja mitä kurdikysymyksellä tarkoitetaan. Siinä etsitään vastauksia siihen, miksi tämä
Lähi-idän neljänneksi suurin kansa ei ole pystynyt perustamaan omaa valtiota. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
arabikevät ja sosiaalisen median kasvava suosio lisäävät muutospaineita myös Kurdistanissa. Kirjoittajat pohtivat
myös sitä, täyttyvätkö Kurdistanin itsenäistymisen edellytykset tulevaisuudessa.

NIEMELÄ REETTA TUULIA

Myöntö / Belopp € 5 000

Hanke / Projektet
Lasten tietokirjakäsikirjoitusten kirjoittaminen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Reetta Niemelä hakee apurahaa käsikirjoitusten laatimiseen kaupunkiviljely- ja tähtitiede-aiheisiin lasten
tietokirjoihin. Molemmat aihepiirit tulevat harvoin esille pienten lasten tietokuvakirjoissa. Kaupunkiviljely antaa
tunteen omanarvontunnosta ja osallisuudesta sekä lisää perheen ja yhteisön yhteenkuuluvuutta. Tähtitiede asettaa
meidät kysymään yhä uudelleen ja uudelleen filosofis -luonnontieteellisen ksymyksen siitä, keitä me olemme ja
mikä roolimme on maailmankaikkeudessa.

NIEMINEN TOMMI HENRIKKI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Journalistinen reportaasi- ja tietokirja 2000-luvun Intiasta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Journalistinen reportaasi- ja tietokirja uudesta Intiasta, 2010-luvun nousevasta talouden ja kansainvälisen politiikan
voimatekijästä.

NIKKANEN HANNA MAIJA
Hanke / Projektet
Karanteeni – kuinka AIDS saapui Suomeen

Myöntö / Belopp € 10 000

Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Antti Järven ja Hanna Nikkasen tietokirja Karanteeni – kuinka AIDS saapui Suomeen (työnimi) kertoo taudin
suomalaisen tarinan. Se kertoo ensimmäisistä Auroran sairaalaan keskitetyistä AIDS-potilaista ja siitä, miten tauti,
sitä koskeva uutisointi ja julkinen keskustelu vaikuttivat Suomen homoyhteisöön. Se on myös ajankuva 1980-luvun
Suomesta ja Helsingistä sekä tarina siitä, miten lääkintöhallitus ja Suomen poliittinen johto reagoivat uhkaavaan
epidemiaan.

ORAVISJÄRVI JANI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Antiikin rahat - länsimaisen rahatalouden ja -järjestelmien synty
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Teoksessa kerrotaan länsimaisen rahajärjestelmien ja -talouden synnystä ja muovautumisesta. Teos kattaa
ajallisesti noin 1000 vuotta arkaaiselta kaudelta keskiajan alkuun saakka. Tänä aikana useat antiikin valtioiden
päämiehet, kenraalit, vallananastajat ja historian jo unohtamat heimot ovat jättäneet pysyvän jälkensä
rahajärjestelmään ja jotka ovat yhä tunnistettavissa nykyisissä kolikoissa.

PAKKANEN LEA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Tietokirjaprojekti "Jordanin laakson hiljainen taistelu"
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tieto- ja valokuvakirja. Jordanjoen laakso on Israelin ja Palestiinan rauhanneuvotteluiden keskiössä. Se kattaa
kolmanneksen Länsirannasta, on Palestiinan tärkein maanviljelysalue ja koti noin 60 000 palestiinalaiselle, joista
vajaa puolet on beduiineja, puolinomadeja lammaspaimenia. Israelin politiikka on tehnyt heidän elintavastaan
mahdotonta. 94% Jordanin laakson pinta-alasta on palestiinalaisten ulottumattomissa. Beduiinien kohtalo symboloi
koko Jordanlaakson geopoliittista muutosta.

PARKKAMÄKI-KOTAKALLIO SONJA

Myöntö / Belopp € 1 500

Hanke / Projektet
Isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen.Puheenvuoroja yliopiston kasvatustehtävästä
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
För att ära nationsväsendets 370-års jubileum ger nationerna vid Helsingfors universitet i november 2013 ut en
artikelsamling som riktar sig till en bred publik. Samlingen kallas "Isänmaan ja ihmiskunnan palvelukseen.
Puheenvuoroja yliopiston kasvatustehtävästä". Publikationen granskar universitetets bildande och fostrande uppgift
i ett historiskt perspektiv och beaktar också förändringarna som nyligen skett. Publikationen påminner om
studentgemenskapens och studentaktivitetens betydelse.

PARKKINEN JUKKA SAKARI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Aapeli - aika hyvä kirjailijaksi. Simo Puupposen elämäkerta.
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Aapelin (Simo Puupponen) elämäkerta

PARKKINEN LAURA LIISA ELINA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Populismin kieli
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Populismi on käsitetty ideologiaksi ja ismiksi. Ranskalainen koulukunta näkee populismin ennen kaikkea poliittisena
kommunikaationa. Tässä tarkastellaan eri populistien puheita kommunikaation näkökulmasta. Keskeiseksi
nousevat erilaiset kielelliset piirteet, jotka ovat samankaltaisia eri populistien puheissa. Miten Hugo Chavez, Marine
Le Pen, Silvio Berlusconi ja Timo Soini ottavat yleisönsä? Miksi he kaikki käyttävät mainoskieltä ja siteeraavat
Raamattua?
Kielellisten piirteiden lisäksi tarkastellaan sitä, miten populistit esittävät itsensä. Esimerkiksi Marine
Le Pen käyttää hyväkseen naistenlehtiä (Elle, Point de Revue) esittääkseen itsensä. Miksi populistin on hyvä olla
nainen?
Tässä kirjassa esitetään paitsi populistin yhteiset retoriset keinot, myös se, miten populistinen puhe muuttaa

PEKKONEN HELI TUULIA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Tietokirjaprojekti "Jordanin laakson hiljainen taistelu"
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tieto- ja valokuvakirja. Jordanjoen laakso on Israelin ja Palestiinan rauhanneuvotteluiden keskiössä. Se kattaa
kolmanneksen Länsirannasta, on Palestiinan tärkein maanviljelysalue ja koti noin 60 000 palestiinalaiselle, joista
vajaa puolet on beduiineja, puolinomadeja lammaspaimenia. Israelin politiikka on tehnyt heidän elintavastaan
mahdotonta. 94% Jordanin laakson pinta-alasta on palestiinalaisten ulottumattomissa. Beduiinien kohtalo symboloi
koko Jordanlaakson geopoliittista muutosta.

PIHA TIINA JOHANNA

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Avain arkkitehtuuriin (työnimi). Arkkitehtuurin tietoteos lapsille ja nuorille.
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning

Avain arkkitehtuuriin on ensimmäinen suomalainen lapsille ja nuorille suunnattu arkkitehtuurin tietoteos, joka avaa
arkkitehtuurin peruskäsitteitä, lähtökohtia, menetelmiä ja tavoitteita lukijoiden iän huomioon ottavalla tavalla. Kirjan
erityispiirre on runsas ja havainnollinen piirroskuvitus. Kirjalla halutaan herättää uuden sukupolven kiinnostus
rakennettua ympäristöä kohtaan, antaa avaimet lukea arkkitehtuuria (vrt. medialukutaito) ja ottaa siihen kantaa
ennakkoluulottomasti ja omin ehdoin.

POHJANHEIMO ESA OLAVI

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
"Tehkää hyvin" - työyhteisön sosiaalipsykologia
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Hankkeen tarkoituksena on kirjoittaa sosiaalispsykologiseen teoriaan ja tutkimukseen sekä monipuoliseen
käytännön kokemukseen perustuva teos, joka antaa välineitä ymmärtää työyhteisön dynamiikkaa, yksilöiden
toimintaa yhteisössä ja yhteisön vaikutusta yksilöihin. Ymmärtämisen lisäksi teos sisältää keinoja työkaluja edistää
työyhteisön toimivuutta niin hyvinvoinnin kuin tuloksellisuudenkin näkökulmasta.

POHJOLA JOHANNA MARIA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Maahanmuuttajien omistamia etnisiä ravintoloita käsittelevä tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Hankkeen kohteena on tietokirja Suomen etnisistä ravintoloista ja niiden siirtolaisyrittäjistä. Toimittaja Johanna
Pohjolan ja valokuvaaja Heli Sorjosen teos käsittelee maahanmuuttoa ja monikulttuurista Suomea ruoan ja
ihmisten kautta. Valokuvapainotteinen kirja kertoo ulkomaalaistaustaisten ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden
arjesta heidän näkökulmastaan. Tavoite on lisätä tietoa maahanmuutosta sekä vahvistaa suvaitsevaisuutta ja
ymmärrystä maamme ulkomaalaisperäistä väestöä kohtaan.

PUIKKONEN ARJA MARJATTA

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Käsikirja mielikuvituksen matkaajille - kirjoittamisen opas lapsille ja nuorille
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Käsikirja mielikuvituksen matkaajalle (työnimi) on luovan kirjoittamisen seikkailukirja 9-13-vuotiaille. Kirja opastaa
kirjoittamisen ja sanataiteen peruskäsitteiden - mm. rytmin, kertojavalintojen, eri genrejen, aiheen, juonen - ääreen
innostavalla, mukaan haastavalla tavalla. Kirja toimii sekä inspiraatiokirjana nuorelle kirjoittajalle että
oppimateriaalina sanataide- ja äidinkielen opettajille.

PUIKKONEN EMMA
Hanke / Projektet

Myöntö / Belopp € 2 000

Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Käsikirja mielikuvituksen matkaajalle (työnimi) on luovan kirjoittamisen seikkailukirja 9-13-vuotiaille. Kirja opastaa
kirjoittamisen ja sanataiteen peruskäsitteiden - mm. rytmin, kertojavalintojen, eri genrejen, aiheen, juonen - ääreen
innostavalla, mukaan haastavalla tavalla. Kirja toimii sekä inspiraatiokirjana nuorelle kirjoittajalle että
oppimateriaalina sanataide- ja äidinkielen opettajille.

PUURTINEN TONI JUHANI

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Alaston satama
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Alaston satama on dokumenttielokuva laivoista ja laivanrakennuksesta sekä globaalin maailmantalouden
ujuttautumisesta pienen telakkaduunarin elämään.

RAJALA PERTTI JOHANNES

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Selkotietokirja suomalaisten merkkihenkilöiden elämänkerroista
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
" Tahtoa, taitoa ja sisua " - selkotietokirja suomalaisten merkkihenkilöiden elämäntarinoista.

RANTA PERTTI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Villit, vihreät kaupungit - Suomen kaupunkikasvit
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Villit, vihreät kaupungit - Suomen kaupunkikasvit on yleistajuinen tietokirja, jonka kohderyhmänä ovat
kaupungeissa asuvat suomalaiset, joille kaupunkiluonto on myös lähiluontoa. Kirjan tavoitteena on auttaa
kaupunkilaisia havaitsemaan lähiluontonsa monimuotoisuus ja siten osaltaan edistää ekologista lukutaitoa. Kirja on
formaatiltaan maastokelpoinen Vastaavaa teosta ei ole Suomessa aikaisemmin julkaistu.

RANTANEN LASSE TANELI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Suolistobakteerin seikkailut – Lasten tietokuvakirjasarjan toinen osa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning

Lapsille suunnatun tarinallisen tietokirjasarjan toisen osan suunnittelu ja kuvittaminen. Tarina on klassinen hyvän ja
pahan taistelu, jossa pääosassa on hyvä suolistobakteeri.

RANTANEN PEKKA JUHANI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Marjamatkat: Thaimaalaiset marjanpoimijat Suomessa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Marjametsässä törmää yhä useammin ulkomaalaisiin, etupäässä thaimaalaisiin marjanpoimijoihin. Ilmiö puhuttaa,
mutta siihen on vaikeaa ottaa kantaa. MARJAMATKAT tarkastelee ilmiötä sekä tutkimuksen että taiteiden ja
visuaalisen kulttuurin kautta. Kirja pyrkii avaamaan aiheeseen uusia näkökulmia ja syventämään ja laajentamaan
aiheesta käytyä yhteiskunnallista keskustelua.

SALLINEN PAULA KAARINA

Myöntö / Belopp € 1 000

Hanke / Projektet
Neiti Suen serkku/ ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Suomessa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Artikkeli kertoo esimerkkitapausten kautta, miten Suomeen töihin tulleet ihmiset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi ja
tekemään pakkotyötä. Artikkelissa kerrotaan myös, miten suomalainen ihmiskaupan uhrien suojelujärjestelmä
toimii.

SARAMÄKI (OS. HUHTINEN) KAARINA MARJA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Tietokirja jätepolitiikasta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Jätepolitiikan käsikirja esittelee jätteisiin liittyviä näkökulmia laajempaa taustaa vasten. Kirja sisältää perustiedot
jätepolitiikasta ja sen yhtymäkohdista muuhun ympäristöpolitiikkaan. Käsikirja lisää kokonaisvaltaista ymmärrystä
jätepolitiikasta ja sen mahdollisuuksista osaltaan vaikuttaa ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen pienentämiseen.

SEITAJOKI TOMMI ANTERO KRISTOFFER

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Vierastalo / Gästhemmet (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Dokumenttielokuva kertoo Noaks Ark -vierastalon työstä suomalaisten HIV-positiivisten hyväksi Tukholmassa.
Vierastalo perustettiin 1986 ja se toimi sekä kohtaamis- että asuinpaikkana HIV-tartunnan saanneille henkilöille.
Vierastalossa asui useita suomalaisia ja sinne paettiin Suomessa vallitsevien ahdasmielisten olosuhteiden vuoksi.

Noaks Ark oli paikka, jossa "kuolemaantuomitut" pystyivät saamaan ihmisarvoisen kohtelun ja sitä kautta
elämänilonsa takaisin.

SIMOLA MATTI KALEVI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Helsingin edistyksellinen sosialidemokratia 1964 - 1987
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tarkoitus on kirjoittaa kirja ns. edistyksellisestä helsinkiläisesta sosialidemokratiasta. Se oli osa ns.
vasemmistoradikalismia ja osa kunnallispolitiikkaa. Ensimmäisen kerran liike esiintyi vuonna 1964.
Kaupunginvaltuustoon ensimmäiset vaikuttajat tulivat 1969 ja eduskuntaan 1970-luvulla. Liike oli aluksi oppositioja muutosliike. Painopiste siirtyi sitten joukkoliikkeestä päätöksentekoon ja toiminta supistui keskeisten lautakuntien
jäsenten tapaamisiin, jotka päättyivät noin vuonna 1987.

TURTIAINEN JUSSI PETTERI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
SUOMALAISEN TYÖNTEKIJÄKUVAN MUUTOS 1945-2013
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Monia riivaa työssä stressi ja riittämättömyyden tunne. Sähköpostien virta ja kokouksissa pörrääminen ovat työn
arkea. Samalla nykytyöntekijyyteen on kiinnittynyt epidemianlailla monenlaista oiretta ja vaivaa. Toisaalta samaan
aikaan peräänkuulutetaan kehittymistä, oppimista ja joustavuutta uuden työelämän piirteinä. Usein keskustelu
työhyvinvoinnista jää yksilökeskeiseksi selitysten hakemiseksi tai huonon työorganisaation syyttelyksi. Historian ja
kulttuurin muutos otetaan harvoin tarkastelun keskiöön työntekijyyden nykyanalyyseissä.
Tämä tietokirja kertoo työn, työympäristön, työkulttuurien ja työterveyden muutoksesta viimeisten
seitsemänkymmenen vuoden aikana Suomessa. Kirjan keskiössä olevaa työntekijyyden radikaalia muuttumista
tarkastellaan mm. työpaikkailmoituksissa, opetusalalla, työorganisaatioissa ja teollisuudessa. Kirjassa paneudutaan
myös työhyvinvointi/pahoinvointi-keskusteluun historiallisena ilmiönä. Kirjassa rakennetaan erillisissä luvuissa

TURUNEN ARI TAPIO

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Maailman kuvat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Ari Turusen kirja "Maailman kuvat" esittelee eri kulttuurien ja aikakausien maailmankarttoja ja peilaa niiden kautta
erilaisia maailmankuvia. Kirjassa esiteltyjen karttojen avulla havainnollistetaan maailmankuvien moninaisuus ja
haastetaan lukijat kyseenalaistamaan myös omat vakiintuneet käsityksensä maailmasta.

VALTANEN TUOMAS

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Joonas
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Veikko ”Joonas” Savolainen on yli 60 vuotta ammatikseen sarjakuvaa piirtänyt konkari, joka on nyt 83 vuoden iässä
päättänyt jäädä oikeasti eläkkeelle. Elokuva avaa henkilöä sarjakuvien takana, sekä ohessa seuraa hänen suurinta
elämänmuutostaan. Henkilökuvaa ja uraa tutkitaan Joonaksen, tämän oppilaiden ja sarjakuva-ammattilaisten
kautta.

VALTONEN ANNI HELENA

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Valokuvateos "Uudet suomalaiset"
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Uudet suomalaiset" -valokuvateos on todiste monikulttuuristuvasta Suomesta. Se kertoo perheistä, joissa toinen
vanhempi on suomalainen, toinen jostain muusta maasta. Pääkaupunkiseudulla joka neljäs avioliitto solmitaan jo
suomalaisen ja ei-suomalaisen välillä, koko maassa joka seitsemäs. Näistä avioliitoista syntyy lapsia, jotka eivät
näytä aina siltä, millaiseksi suomalaislapset on perinteisesti on mielletty. Kuitenkin he ovat suomalaisia, joilla on
suomalainen identiteetti.

VEHKOO JOHANNA MARJATTA

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Hylätyt paikat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Hylätyt paikat on reportaasiteos, jossa vieraillaan hiljenneissä kaivoksissa, autioituneissa kylissä, tyhjissä
kerrostaloissa ja hylätyissä ostoskeskuksissa. Jokainen kohde kertoo eri kantilta tarinaa länsimaissa meneillään
olevasta valtavasta yhteiskuntarakenteen muutoksesta. Mitä tapahtuu paikkakunnalle ja sen ihmisille, kun sen
tärkein elinkeino katoaa? Mitkä ovat uusia työläisammatteja? Mitä aavekaupungit kertovat kulttuuristamme?

VIRTANEN MATTI TAPANI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Muuttuva suomalainen SYNTYMÄJÄRJESTYS
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Esikoinen, keskimmäinen, kuopus, ainokainen. Syntymäjärjestyksen vaikutus ei ole perheen sisäisiin asemiin
perustuva universaali systeemi, vaan teesini on, historiallinen kehitys on muuntanut voimallisesti itse asemia ja
niiden suhteellista merkitystä. Vedenjakaja on kattavan koulutuslaitoksen synty. Suurin muutos koskee
esikoispojan asemaa, mutta myös muut positiot ovat olleet ja ovat muutoksen kourissa. Mitä on viimeisen
suunnilleen sadan vuoden aikana tapahtunut?

VÄISÄNEN KIRSI-LIISA HANNELE

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Tietokirja ja luennot: IKKUNA EUROOPPALAISEEN TAITEESEEN; SYMBOLIT JA KUVASTO
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirja ja luentoja IKKUNA EUROOPPALAISEEN TAITEESEEN; SYMBOLIT JA KUVASTO esittelee helposti
ymmärrettävässä muodossa Eurooppalaisen taiteen keskeisen aiheiston ja siihen liittyvän symboliikan olipa kyse
kirjallisista, raamatullisista tai mytologisista aiheista. Hyvän hakemistonsa tähden teos on oivallinen
matkakumppani Eurooppalaisia museoita kiertäessä. Se on kuin sanakirja symbolien rikkaaseen ja ihastuttavaan
kieleen. Kyse ei ole taidehistorian kirjasta, vaan katselijan oppaasta.

VÄLIMÄKI ELINA TELLERVO

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Ei unohdu koskaan. Henkirikoksen jäljet.
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
”Ei unohdu koskaan. Henkirikoksen jäljet.” pureutuu suomalaiseen henkirikokseen tietolähteenä ja tositarinoina
uhrin omaisten näkökulmasta. Sivuilla puhuvat niin poliisi, asianajaja kuin oikeuslääkärikin, mutta tärkeimmässä
osassa ovat henkirikosten uhrien omaiset. Teos antaa äänen henkirikoksen uhrin läheiselle, oman kokemuksensa
asiantuntijalle. Tarinalliset tosikertomukset kiinnittävät yksittäiset henkirikokset suomalaiseen yhteiskuntaan,
aikamme kriminaali- ja sosiaalipolitiikkaan.

VÄÄNÄNEN ARI KAUKO PAAVO

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Suomalaisen työntekijäkuvan muutos 1945-2013
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Monia riivaa työssä stressi ja riittämättömyyden tunne. Sähköpostien virta ja kokouksissa pörrääminen ovat työn
arkea. Samalla nykytyöntekijyyteen on kiinnittynyt epidemianlailla monenlaista oiretta ja vaivaa. Toisaalta samaan
aikaan peräänkuulutetaan kehittymistä, oppimista ja joustavuutta uuden työelämän piirteinä.
Tämä tietokirja kertoo työn, työympäristön, työkulttuurien ja työterveyden muutoksesta viimeisten
seitsemänkymmenen vuoden aikana Suomessa. Kirjan keskiössä olevaa työntekijyyden radikaalia muuttumista
tarkastellaan mm. työpaikkailmoituksissa, opetusalalla, työorganisaatioissa ja teollisuudessa. Kirjassa paneudutaan
myös työhyvinvointi/pahoinvointi-keskusteluun historiallisena ilmiönä. Kirjassa rakennetaan erillisissä luvuissa
esiteltyjen tulosten ja näkökulmien perusteella uudentyyppinen analyysi työntekijyyden pitkän aikavälin muutoksista
ja nykytilasta. Apuna käytetään myös kansainvälisiä keskusteluja kulttuurien, yhteiskuntien ja sosiaalisten

