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MIKÄ ON PALKITSEMISEN MERKITYS – ONKO PALKINTOJA LIIKAA 
____________________________________________________________ 
 
Paneelikeskustelussa pohditaan palkitseeko palkitseminen: onko Suomessa 
liikaa tiedonlevittämiseen liittyviä palkintoja. Mikä on palkinnon merkitys  
palkinnonsaajan kannalta? Parantavatko palkinnot kirjojen menekkiä?  
Minkälainen palkinto ylittää uutiskynnyksen? 
 
Aika: 30.9.2006, klo 14.30 – 16.00 
Paikka: Turun Messukeskus, seminaaritila 3 
 
Paneelin osallistujat: 
 
Paneelin puheenjohtaja 

Jussi Nuorteva, puheenjohtaja, tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 
 
Panelistit 

Kaisa Häkkinen, professori, Turun yliopisto  

Heikki Jokinen, toimittaja, Suomen arvostelijain liiton SARV kirjallisuusjaoksen 
puheenjohtaja 

Matti Leinonen, varapuheenjohtaja, Suomen tietokirjailijat ry 

Kaari Utrio, kirjailija, Oy Amanita Ltd 
 
Järjestäjät:  
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Suomen arvostelijain liitto SARV 
 
Lisätiedot:  
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen,  
p. (09) 228 69236, 040 7335935, reetta.kettunen@tsv.fi  
 
Lisätietoja panelisteista: 
TURUN YLIOPISTON SUOMEN KIELEN PROFESSORI KAISA HÄKKINEN on suomen ja sen sukukielten 
historian tutkija ja erityisesti suomen kielen sanaston alkuperän ja kehityksen tuntija. 
Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa sisältää tutkimuksia alkaen Agricolan kielestä ja 
suomen kielen vanhimmasta sanastosta aina nykysuomen sanojen alkuperään. Häkki-
nen on syventänyt kielitieteellisillä tutkimuksillaan myös ymmärrystä maamme esihis-
toriasta. Kaisa Häkkinen on Suomen Kielen Seuran esimies ja Suomalaisen Tiedeaka-
temian jäsen. Hän on saanut vuonna 2005 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja tie-
tokirjailijapalkinnon. Lisäksi hänet on palkittu Elias Lönnrot -palkinnolla ja WSOY:n kir-
jallisuussäätiön tunnustuspalkinnolla. 
 
YTM, VAPAA TOIMITTAJA HEIKKI JOKINEN on vuodesta 1978 arvostellut kauno- ja tietokirjalli-
suutta eri lehtiin. Jokinen on Suomen arvostelijain liiton SARVin kirjallisuusjaoston pu-
heenjohtaja. Kirjallisuusjaos seuraa kirjallisuuskritiikin kehitystä ja sitä koskevaa kes-
kustelua ja ehdottaa ja nimeää kriitikkojäseniä kirjallisuuden palkintolautakuntiin. 
 
YMPÄRISTÖEKOLOGIAN DOSENTTI MATTI LEINONEN on Suomen tietokirjailijat ry:n varapuheen-
johtaja. Suomen tietokirjailijat ry edistää suomalaista tietokirjallisuutta sekä ajaa tieto-
kirjailijoiden etuja. Leinonen on kirjoittanut runsaasti alansa oppi- ja tietoteoksia sekä 
artikkeleita. Hän on saanut muun muassa tietokirjailijoiden Warelius-palkinnon vuonna 
1997. 
 
ARKISTOLAITOKSEN PÄÄJOHTAJA, VALTIONARKISTONHOITAJA JA HELSINGIN YLIOPISTON DOSENTTI JUSSI 

NUORTEVA on toiminut tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 
2000 lähtien. Nuorteva on arvostettu asiantuntija tiedon julkistamisen saralla ja ollut 
muun muassa Euroopan komission tiedonjulkistamisen Descartes-palkinnon palkinto-
raadin jäsen. 
 
KIRJAILIJA, TAITEILIJAPROFESSORI KAARI UTRIO on vuosikymmenien ajan ollut arvostettu kau-
no- ja tietokirjailija. Utrio on saanut useita palkintoja, muun muassa tiedonjulkistami-
sen valtionpalkinnon elämäntyöstä vuonna 2002. Kaari Utrio tuntee kustannusmaail-
man myös kustantajanäkökulmasta Amanita-kustantamon kautta. 

 


