TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA
Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki

TIEDONJULKISTAMISEN APURAHAT 2011
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on 24.3.2011 jakanut 165 000 euroa tiedon julkistamista eri
medioissa edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunnalle saapui 135 hakemusta. Haetun rahoituksen
yhteismäärä oli yli 700 000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 51 hanketta, joista kahdelle
myönnettiin puolen vuoden työskentelyapuraha (9 400 €). Kolme apurahansaajaa ei halunnut
tietojaan julkaistavan verkossa.

ARLE

Solveig

Myöntö € 1 600

Hanke
Kurs i att skriva lättläst
Julkinen kuvaus
Kurs i att skriva lättläst i Helsingfors i november 2011 (2 dagar).
Kursen riktar sig till exempel till: informatörer, lärare, skribenter), översättare och personer som arbetar inom
vården.
Kursen omfattar följande delar:
– Kunskap om de grundläggande principerna för hur man skriver lättläst.
– Övningar i att själv skriva lättläst text, med personlig feedback.
– Basinformation om lättläst språk.
– Information om lättläst material som finns att tillgå på svenska i Finland.

BROZINSKI

Ari, Tuomas

Myöntö € 5 000

Hanke
Interaktiivinen sovellus ja multimediakioski Aikavaellus-projektille
Julkinen kuvaus
Interaktiivinen käyttöliittymä ja siihen liittyvä multimediakioski ovat osa Aikavaellusta. Aikavaellus on 13,7 kilometriä
pitkä luonto- ja vaellusreitti Tuorlan observatoriolta Turun yliopistolle, joka kuvaa Universumin 13,7 miljardin
vuoden ikää. Reitin varrelle on Rapakivilohkareilla merkitty tärkeitä tapahtumia maailmankaikkeuden ja Maan
kehityshistoriassa. Kävijä voi tutustua tapahtumiin Rapakiviin kiinnitettyjen messinkilaattojen, esitteen, kirjan sekä
Internet-sivujen avulla.

CAJANDER

Veli Risto

Myöntö € 4 000

Hanke
Tietokirja "Lasten Laulava Lintukirja" kirjoitus- ja kuvitustyö
Julkinen kuvaus
Lasten Laulava Lintukirja avaa siivekkäittemme äänimaailman lapsille ja nuorille sekä herättää kiinnostusta lintujen
suojeluun. Äänikirjassa esitellään sadan lintulajin laulua, jotka ovat tunnetun luontoäänittäjä Lauri Hallikaisen
käsialaa. Kirjan tekstiosa kertoo kunkin lajin laulusta ja erityispiirteistä käyttäytymisen sekä kansanperinteen
valossa. Kirjassa annetaan myös ohjeita, miten lintujen äänimaailmaan pääsee sisälle. Kirjan teksteistä ja
kuvituksesta vastaa biologi Riku Cajander.

ELOMAA
Hanke

Jouni Kai Viktor

Myöntö € 5 000

Käydään kylässä - toisen uskonnon kohtaaminen arjessa ja juhlassa. (työnimi)
Julkinen kuvaus
Opasteoksen kohderyhmänä ovat suomalaiset, jotka kohtaavat toisia uskontoja naapurustossaan, työpaikallaan tai
matkoillaan. Teos palvelee niin valtaväestön edustajia kuin esimerkiksi muslimia, joka osallistuu luterilaisiin
hautajaisiin. Kirjaa voidaan käyttää myös oppimateriaalina kouluissa ja opintopiireissä. Lähtökohtana on
ruohonjuuritason kohtaaminen ja käytännön neuvojen antaminen arjen dialogiin.

FORSS

Timo Kalevi

Myöntö € 1 500

Hanke
Napakirja - kuvitettu tietokirja maapallon napa-alueista
Julkinen kuvaus
Napakirja on kuvitettu tietokirja maapallomme napa-alueilla tapahtuvista muutoksista. Kirja dokumentoi
ilmastonmuutoksen vaikutuksia Arktisella ja Antarktisella alueella ihmisen, ympäristön, talouden, politiikan ja
sotilaallisen voimatasapainon näkökulmista.

GRÖNROOS

Anna-Karin

Myöntö € 3 000

Hanke
Ekokaupungin Synty (työnimi)
Julkinen kuvaus
Ekokaupungin Synty on dokumenttielokuva radikaalin ekokaupungin rakentamisesta Kiinaan. Miaofengshanin
ekokaupunki on professori Eero Paloheimon johtaman suomalaisen insinööriryhmän suunnittelema, ja se
rakennetaan Pekingin läheisyyteen vuosina 2011-2013. Aikamme suuret teemat Kiinan hurjasta kehityksestä,
globalisaatiosta ja kaupungistumisesta ilmastonmuutokseen ovat osa tätä tarinaa. Elokuvan henkilöitä yhdistää se,
että nämä suuret teemat koskettavat heitä henkilökohtaisella tasolla.

HAAPANEN

Eero Antero

Myöntö € 1 900

Hanke
Kirja helsinkiläisen kalastaja-salakuljettajasuvun vaiheista
Julkinen kuvaus
Teos on Helsingin Vanhankaupunginlahdella asuneen kalastaja-salakuljettajasuvun vaiheiden kuvaus vuosina
1880-1965. Teos kuvaa rysäkalastusta, kalastuksella rikastumista, kieltolakiaikaa ja salakuljetusta, johon perheen
neljä poikaa sekaantuivat laajasti. Salakuljetus kietoutui muuhun rikollisuuteen, ja salakuljetusmatkalla Sipoossa
perheen yksi poika katosi lopullisesti. Teos kuvaa myös vuoden 1918 onnettomia tapahtumia Toukolassa,
Vanhankaupunginlahdella ja Vanhassakaupungissa.

HUHTA

Matti Heikki

Myöntö € 2 000

Hanke
Yksinäisyys suomalaisessa laululyriikassa (työnimi)
Julkinen kuvaus
"Yksinäisyys suomalaisessa laululyriikassa" (työnimi) kertoo, miten yksinäisyydestä on Suomessa laulettu.
Yksinäisyys on sosiaalinen ongelma, josta kärsii määritelmistä riippuen noin joka viides tai kymmenes
suomalainen. Se kuuluu myös lauluissa, jotka usein antavat lohtua kuulijoilleen.

HUTTUNEN
Hanke

Tomi

Myöntö € 1 800

Kenen aika? Esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta -teoksen toimitustyöhön
Julkinen kuvaus
Tietokirja "Kenen aika? Esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta" on suomalaisten venäläisen kirjallisuuden
asiantuntijoiden kirjoittama laajalle yleisölle suunnattu yleistajuinen teos. Se sopii sekä venäläisen kirjallisuuden,
kulttuurin ja yhteiskunnan harrastajille että opiskelijoille lukio-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolla.

JUKARAINEN

Ilkka Veikko

Myöntö € 3 500

Hanke
Kaave
Julkinen kuvaus
Tarkoitukseni on nyt tehdä yksi Suomen historian kauneimmista lintukirjoista. Tämä kirja on aivan uudenlainen,
koska kirjassa esitellään kaaveita. Suomessa ei ole tehty yhtään kirjaa kaaveista, vaikka niiden käyttö alkoi jo 1500
-luvulla. Kaave sana on peräisin sanasta kaavestaa. Kaaveilla on pyydetty lintuja, susia ja hylkeitä. Kirja keskittyy
kuitenkin lintukaaveisiin. Yhdysvalloissa käytetään kaaveista sanaa ”decoy”, joka on tullut hollannista ”De Kooi” –
sanasta . Sana tarkoittaa houkutella ansaan. Nykyään kaaveiden keräily on suurta taidetta. Useat museot ovat
kiinnostuneita saamaan kaaveita kokoelmiinsa. Kalleimmista kaaveista on maksettu 867.000 dollaria. Kaaveet
edustavat folk art –kulttuuria parhaimmillaan. Teoksessa tulee vahvasti esillä suomalaisuus, linnut, vesi, venevavat
ja jääkauden muovaamat rantakalliot.

JÄRVINEN

Mikko Ilmari

Myöntö € 2 000

Hanke
Radiodokumentti Suomen rautateistä
Julkinen kuvaus
Suomen rautateistä kertova radiodokumentti kuljettaa kuuntelijansa puolentoista vuosisadan matkan maan
ensimmäisten rautateiden rakentamisesta nykypäivään. Ohjelmassa ääneen pääsevät niin pitkän linjan
rautatieläiset kuin intohimoiset alan harrastajatkin.
Dokumentti lähetetään Yle Radio 1:n Todellisia tarinoita -sarjassa vuoden 2012 aikana.

KARJALAINEN

Sami Juhani

Myöntö € 4 000

Hanke
Kirja Suomen ja maailman neidonkorennoista
Julkinen kuvaus
Työn tavoitteena on tehdä luontovalokuvin kuvitettu tietokirja Suomen ja maailman neidonkorennoista
(Calopterygidae), virtavesien koreista lepattelijoista, joita on maailmassa noin 110 lajia. Neidonkorennoista on
olemassa runsaasti tutkimustietoa, mutta ei yleistajuista kirjallisuutta eikä vastaavaa tietokirjaa.

KAUPPINEN

Touko-Jussi Taneli

Myöntö € 3 000

Hanke
Runoilija Jyrki Pellisen elämäkerta
Julkinen kuvaus
1960-luvulla debytoineen kirjailija Jyrki Pellisen elämäkerta ja henkilökuva. Tekeillä oleva kirja piirtää kuvaa
seitsemänkymppisestä täysluovasta ja täydessä voimissaan olevasta lyyrikosta nyt-hetken kautta. Kirjassa Pellistä
ja kokonaista ihmiselämää lähestytään henkilökohtaisesti löytäen teitä intiimeihin muistoihin, ajatuksiin ja
alitajuntaan. Samalla hahmottuu korvaamatonta suomalaista kulttuurihistoriaa.

KEKÄLÄINEN

Annu-Riitta Helena

Myöntö € 5 000

Hanke
Paimenlaulu-dokumenttikirja (työnimi) ja valokuvanäyttelyt
Julkinen kuvaus
”Paimenlaulu”-tietokirja (työnimi) kertoo ihmisen mukautumis- ja selviämiskeinoista kahdessa ilmastonmuutoksen
muovaamassa yhteisössä (Pohjois-Kenian turkanapaimentolaiset ja nairobilaiseen Kiberan slummiin siirtolaisiksi
muuttaneet paimentolaiset). Runsaalle kenttäaineistolle ja tutkimukselle perustuvalle dokumenttikirjalle antaa
mittakaavan yli miljoona vuotta sitten Turkanajärvellä eläneen ihmisen lähisukulaisen "Turkanapojan" tarina, joka
punoutuu peiliksi paimentolaisten ja Kiberan slummin asukkaiden selviytymistaisteluille. Kolmiosaisen teoksen
viimeinen osa etsii afrikkalaisia vaihtoehtoja – utopioitakin – ilmastonmuutoksen, muuttoliikkeiden ja väkivallan
myötä kuihtuvien ja köyhtyvien rajaseutujen ja kasvavien slummien välisille negatiivisille dynamiikoille.
Paimenlaulu-dokumenttikirja päättää murroskohtia elävistä afrikkalaisista yhteisöistä kertovan
dokumenttikirjatrilogian, jossa on aiemmin ilmestynyt "Leiri – Tarinoita ihmisistä jotka haluavat kotiin" (WSOY 2010)
sekä "Valkoista mustalla – Kertomuksia väristä, väkivallasta ja vaeltamisesta"(Pieni Karhu 2006). Kaikki teokset
ovat yleistä tietokirjallisuutta ja edustavat ns. luovaa tietokirjoittamista (creative nonfiction.)

KLEMETTILÄ

Hannele Kristiina

Myöntö € 3 000

Hanke
Keskiajan metsä
Julkinen kuvaus
Tietokirja selvittelee metsän merkityksiä ja metsiin asennoitumista keskiajan lopulla. Painopiste on 1200–1500luvuilla. Kirjassa liikutaan eri puolille Eurooppaa, ja mukaan tulee esimerkkejä myös Pohjolasta ja Suomesta.
Alkuperäislähteenä käytetään mm. ensyklopedioita, tutkielmia, oppaita, kronikoita, kaunokirjallisia teoksia ja kuvaaineistoja.

KOTILAINEN

Lari Pietari

Myöntö € 4 000

Hanke
Pienten kielten suojeluopas
Julkinen kuvaus
Hankkeessa kirjoitetaan pienten kielten suojeluun kannustava opaskirja työnimeltään Pelasta kieli. Tavoitteena on
hauskalla ja konkreettisella tavalla motivoida ihmisiä ottamaan arjessaan huomioon pienet kielet ja niiden
tulevaisuus. Kirja suunnataan erityisesti suomalais-ugrilaisten pienten kielten puhujille ja niistä kiinnostuneille.
Ensisijainen kohdemarkkina on Venäjä, ja kirja ilmestyy venäjäksi ja mahdollisesti muilla suomalais-ugrilaisilla
kielillä.

KUORSALO

Anne Maria

Myöntö € 5 000

Hanke
Tiedon haaksirikko
Julkinen kuvaus
Elämme tietoyhteiskunnassa ja hyvinvointivaltiossa, jossa tiedon perillemeno on keskeinen ongelma eikä
pelkästään haaste. Se uhkaa murentaa koko hyvinvoinnin. Infoähkystä puhuminen ei ole riittävä analyysi.
Miksi tieto on kokenut haaksirikon? Miksi ostamme miljoonilla euroilla ihmerannekkeita? Miksei tieto esimerkiksi
hyvän terveyden periaatteista tavoita, vaikka valistukseen käytetään miljoonia veroeuroja jotta
hyvinvointiyhteiskuntaa ei kaatuisi diabeteksen hoitokuluihin?

LAAJASALO

Taina Tuulikki

Myöntö € 2 000

Hanke
Teos toisen lapsen saaville perheille - apuraha hankkeen loppuunsaattamiseen
Julkinen kuvaus
Kirja perheille, joihin syntyy toinen lapsi.

LAITIO

Tommi Petteri

Myöntö € 2 000

Hanke
Kaikille paras koulu
Julkinen kuvaus
Millainen on pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan monimuotoinen koulu? Teos kytkee yhteen tuoreimman
tutkimuksen oppimisesta, keskustelun monimuotoisista oppimisympäristöistä - ja metodeista sekä tavoitteen tasata
lähtökohtaeroja. Kirja ottaa käytännöllisen lähestymistavan siihen, millaisia uudistuksia suomalainen koulu tarvitsee
pystyäkseen tukemaan jokaisen lapsen kyvykkyyden tunnetta, pystyäkseen vähentämään luokkaeroja ja
kyetäkseen uudistumaan uuden tietokäsityksen ajalle.

LEHMUSOKSA

Mervi Tuulikki

Myöntö € 4 000

Hanke
Kirja helsinkiläisistä koulukasvitarhoista ja toiminnan satavuotisesta historia
Julkinen kuvaus
Tavoitteena on kerätä suullista ja kirjallista muistiaineistoa puutarhoissa toimineilta ohjaajilta ja kesää viettäneiltä
henkilöiltä sekä julkaista aineiston pohjalta kirja, joka ilmestyy vuonna 2012. Teos valottaa toiminnan satavuotista
historiaa ja kertoo koulukasvitarha-alueista.
Tutkimuskysymyksille ja näkökulmille ominaista on monitieteellisyys. Ne sivuavat erityisesti kulttuuri-, taide- ja
sosiaalihistoriaa.

LEHTI

Anu-Elina

Myöntö € 1 500

Hanke
Muotisuunnittelijan vuosi - Ivana Helsingin ja Paola Suhosen tarina
Julkinen kuvaus
Haen apurahaa Paola Suhosesta ja Ivana Helsinki-yrityksestä kertovan tietokirjan tekoon. WSOY:n kustantama
teos, joka kulkee työnimellä "Muotisuunnittelijan vuosi" on tarkoitus julkaista keväällä 2012.

LEHTINEN

Aki Petteri

Myöntö € 9 400

Hanke
Journalismin filosofiaa käsittelevän tietoteoksen kirjoittaminen
Julkinen kuvaus
Tarinoita totuudesta: miten journalismi esittää todellisuutta ja ajatuksia on ensimmäinen suomenkielinen
kokonaisesitys journalismin tiedollisista mahdollisuuksista ja rajoista filosofian näkökulmasta. Teos on suunnattu
sekä journalisteille että journalismin opiskelijoille ja tutkijoille. Se tarjoaa kattavan, perustellun ja käyttökelpoisen
tietoteorian luotettavalle ja uskottavalle journalismille huomioiden myös journalistisen tiedonvälityksen uudet
muodot.

LEIVO
Hanke

Mauri Juhani

Myöntö € 4 500

Lintuaiheinen tietokirja-valokuvateos
Julkinen kuvaus
Tietokirja–valokuvateos, joka kertoo kuikasta, ikivanhasta eliölajista, kirkasvetisten reittivesien peruslinnusta,
huolehtivaisesta lintuemosta. Teksti on tunnelmallista ja elämyksellistä, paikoin jopa proosamaista. Sivumäärällä
mitattuna kirjan pääpaino on valokuvissa, jotka pääsevät komeasti esille suurikokoisen vaakaformaatin ansiosta.
Monet kuvat muistuttavat enemmän maalausta kuin perinteistä, dokumentoivaa luontokuvaa. Jokaisen
lintuharrastajan ja mökkiläisen toivekirja.

LEPPÄLAHTI

Merja Kaarina

Myöntö € 3 000

Hanke
Ulla Mannonen, näkökulmia karjalaisnaisen elämään 1900-luvun alkupuoliskolla
Julkinen kuvaus
Kansanperinteen suurkerääjän Ulla Mannosen (1895–1958) elämänvaiheita ja hänen elämäänsä liittyvää
ajankuvaa ja ilmiöitä käsittelevä tietokirja

LINNA

Martti Olavi

Myöntö € 2 000

Hanke
Metsänomistajan rahakirja -kirjan kirjoittamiseen
Julkinen kuvaus
Suomessa on noin 345 000 metsätilaa, ja niillä on noin 735 000 omistajaa. Yhä useammalle metsänomistajalle
metsä ei ole pääasiallinen elinkeinon lähde, vaan yksi osa omaisuuspaletissa. Vapaa-ajalle, ja vapaalle rahalle on
muitakin ottajia kuin tarpeelliset metsänhoitotyöt. Metsänomistajan rahakirja on tarkoitettu helppolukuiseksi
oppaaksi, joka asettaa metsän yhdeksi osaksi omistajansa omaisuutta omine ominaispiirteineen, samalla kun se
sitoo sen hoitoa talouden yleisiin lainalaisuuksiin.

LINTUNEN

Martti Yrjö

Myöntö € 1 500

Hanke
Napakirja
Julkinen kuvaus
Napakirja, Valokuvatietokirja Arktiksesta ja Antarktisesta

LYYTIMÄKI

Jari Mikael

Myöntö € 3 000

Hanke
Huumori ympäristönsuojelussa -tietokirja
Julkinen kuvaus
Hankkeessa valmistellaan ympäristönsuojelua ja -politiikkaa huumoritutkimuksen näkökulmasta tarkasteleva
tietokirja.

LÄNSISALO

Heikki Pekka

Hanke
V.A. Koskenniemeä käsittelevän esseekokoelman toimittaminen
Julkinen kuvaus

Myöntö € 2 000

Heikki Länsisalon toimittama esseekokoelma Hetken valtikka. Esseitä V.A. Koskenniemestä käsittelee runoilija ja
kulttuuripoliitikko V.A. Koskenniemen kiistanalaista uraa ja hahmottaa kohdehenkilönsä kirjailijakuvan kaikki puolet.
Teos tuo tärkeän lisän Martti Häikiön vuonna 2010 ilmestyneen Koskenniemi-elämäkerran aloittamaan
keskusteluun.

MALINEN

Jere Valtteri

Myöntö € 2 400

Hanke
Kanalinnustus-tietokirja
Julkinen kuvaus
Kanalinnustus -kirja on suomalaisille metsästäjille (300 000) ja erityisesti metsä- ja peltokanalintujen metsästäjille
(200 000) suunnattu metsästyskirja. Se on kanalintujen metsästykseen keskittyvä tietokirja, jossa kuvataan 2000luvun linnunpyyntikulttuuria ja -käytäntöjä.

MOILANEN

Paula Maria

Myöntö € 3 500

Hanke
Sukupolvien historiaa lapsille työnimellä Keinuhevonen
Julkinen kuvaus
Lasten kuvitettu tieto/faktiokirja

MURTO

Matti Juhani

Myöntö € 2 000

Hanke
Moottoriveneilijän käsikirja
Julkinen kuvaus
Moottorivenekirja on luettava tietokirja, tekstiltään hiukan aikakauslehtitekstiä tiiviimpi ja runsaasti kuvitettu.
Tekovaiheessa otetaan huomioon internetin yleistyminen; halutessaan lukija voi laajentaa, syventää ja täydentää
sisältöä verkon kautta.
Lähtökohdiltaan se on kotimaisista aineksista koottu ja Suomeen suunnattu, sillä veneily on kaikkialla maailmassa
hyvin paikallista.
Kirjan sisällössä on läpi linjan otettu huomioon ympäristönäkökulma, joka on luettava uusiin veneilytaitoihin.

NENONEN

Markku Sakari

Myöntö € 3 000

Hanke
Tietoyhteiskunnan synty
Julkinen kuvaus
Tietoyhteiskunta nähdään edelleen tietotekniikkayhteiskuntana ja palvelunäkökulma ei ole riittävästi levinnyt,
vaikka sitä onkin ansiokkaasti hallitusohjelmaa myöten korostettu. Tietoyhteiskunnan hitaan kehittymisen yhtenä
syynä on historiattomuus. Tieto- ja viestintäteknologia on nähtävä osana yhteiskunnan kehittymisen jatkumoa,
jossa tekniikalla on aina ollut keskeinen merkitys. Tekniikan kehittyminen on aina antanut lupauksia jostakin
paremmasta. Mutta tekniikan pitää tukea toimintaa.

NERMES

Maarit Hannele

Hanke
Yhteisömedia – Kansalaisjournalismia jo kymmeniä vuosia
Julkinen kuvaus

Myöntö € 3 000

Yhteisömedia on maailmalla liki 50 vuotta vanha kansalaismedia, joka tunnetaan huonosti Suomessa. Kuitenkin
Suomessakin lähimedia on vaikuttanut jo yli 30 vuotta. Yhteisömedia on olennainen osa demokratian ja
kansalaisyhteiskunnan edistämistä sekä monipuolisen mediakentän ja sananvapauden ylläpitämistä. Kirja on
ensimmäinen yhteisömediaa käsitelevä suomalainen tietokirja.

NIEMELÄ

Reetta Tuulia

Myöntö € 5 000

Hanke
Lasten tietokirjoittaminen
Julkinen kuvaus
Kaksiosaisen lasten tietokuvakirjasarjan kirjoittaminen ja kirjoihin liittyvä tiedonhaku. Lämminhenkisten ja
maanläheisten kirjojen aiheena ovat hevoset ja koirat. Tietokirjat on suunnattu alle kouluikäisille ja juuri lukemaan
oppiville lapsille. Ne yhdistävät sopivassa suhteessa tietoa ja tarinaa. Samalla ne tarjoavat tietoa koko perheelle
suosiotaan jatkuvasti kasvattavista ratsastus- ja koiraharrastuksesta. Kirjat kuvittaa kuvittaja Salla Savolainen ja
kustantaa Kustannusosakeyhtiö Otava.

NYQVIST

Sanna Katariina

Myöntö € 3 000

Hanke
Kirjalliset väärennökset -tietokirjahanke
Julkinen kuvaus
Kirjalliset väärennökset -tietokirja on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja vilpistä ja huijauksista
kaunokirjallisuudessa. Se pohtii kirjallisuuden väärentämisen motiiveja, keinoja ja seurauksia monipuolisesti
taustoittaen. Kirja esittelee kahdeksan kirjallisuushistoriallisesti merkittävää väärennöstapausta. Se osoittaa, että
väärennökset eivät ole vain skandaaleja ja poikkeuksia, vaan kytkeytyvät laajemmin tapoihimme määritellä ja
arvottaa kirjallisuutta.

OLIN

Rune Karl-Gustav

Myöntö € 3 000

Hanke
Mellan krigen
Julkinen kuvaus
"Mellan krigen" är ett tvåårigt bokprojekt som strävar till att kast ljus på Finlands historia under 1920- och 1930-talet
med speciell tonvikt på förbudstiden samt de rödas samhällsomstörtande verksamhet.

RANTANEN

Lasse Taneli

Myöntö € 3 000

Hanke
Verisolun tarina –lasten tietokuvakirja
Julkinen kuvaus
Apurahaa haen lasten tietokuvakirjan kuvittamiseksi. Kirjan tarina kertoo veren kantasolun seikkailusta
ihmiskehosta toiseen verensiirron myötä.

SAARINEN

Kimmo Olavi

Hanke
Päiväperhoset matkalla pohjoiseen
Julkinen kuvaus

Myöntö € 2 000

Valtakunnallisen seurannan mukaan Suomen päiväperhoslajisto on muuttunut huimaa vauhtia viimeisten 20
vuoden aikana. Kirja PÄIVÄPERHOSET MATKALLA POHJOISEEN kertoo, millä lajeilla menee hyvin, millä
huonosti, ja ennen kaikkea miksi. Oman osionsa saavat niityt, metsänreunat, pihapiirit, suot sekä arktiset alueet.
Miltä lajistomme näyttää tulevaisuudessa, mitkä ovat maalle uusia lajeja ja mitkä nykyisistä voisivat olla
ensimmäisiä ilmastonmuutoksen uhreja?

SIVONEN

Seppo Tapani

Myöntö € 4 000

Hanke
Orjasaari. Dokumenttielokuva suomalaisten osallisuudesta Atlantin orjakauppaan
Julkinen kuvaus
Dokumenttielokuva Orjasaari kertoo Atlantin orjakaupan ja orjuuden historiasta suomalaissilmin. Elokuvan kertojat
osallistuivat itse 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla orjakaupan organisoimiseen Ruotsi-Suomelle kuuluneella St.
Barthélemyn saarella Länsi-Intiassa. Elokuva hyödyntää saarella olleiden suomalaisten päiväkirjoja, kirjeitä, muuta
kirjallista aineistoa, maalauksia ja piirroksia. Kerronnallisena elementtinä on myös saari ja sen pääkaupunki
Gustavian elämä nykyaikana.

TIITINEN

Jarkko Tuomas

Myöntö € 3 000

Hanke
Kosketuspinta
Julkinen kuvaus
Valokuvateos ihmisten arjesta konfliktin keskellä.

TURUNEN

Ari Tapio

Myöntö € 3 000

Hanke
Raakaa voimaa - Suomen jäänmurtajat
Julkinen kuvaus
Raakaa voimaa/Brutal Force”-kirja kertoo populaaristi ja vaikuttavien valokuvien avulla jäänmurrosta ja sen
tutkimisesta, jäänmurtajista ja Suomen arktisista erityisoloista. Se esittelee voimakkaat erikoisalukset ja
monitoimimurtajat ja niihin liittyvien keksintöjen historian. Kirjan tavoitteena on tuoda kiinnostavalla tavalla esiin
suomalaisten loistava kylmän ilmanalan osaaminen ja lisätä arvostusta suomalaista tutkimusta ja
teknologiaosaamista kohtaan.

VAATTOVAARA

Johanna

Myöntö € 3 500

Hanke
Tieteen yleistajuistaminen -kirja
Julkinen kuvaus
Tieteen yleistajuistaminen -teos pyrkii edistämään tieteen tuottaman tiedon välittymistä laajalle yleisölle. Se tarjoaa
kaikille tiedettä yleistajuistaville - erityisesti tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja toimittajille - työkalut ja yleiskuvan
tieteen popularisointiin liittyvistä kysymyksistä. Kirja käsittelee yleistajuistamisen päämääriä, kielellisiä keinoja ja
erilaisia populaareja tekstejä (mm. artikkelit, kirjat, haastattelut) ja kaventaa tiedemaailman ja median välistä kuilua.

VALKAMA

Heikki

Hanke
Sushi-kirja - sushin salat sekä suomalaista lähisushia

Myöntö € 1 000

Julkinen kuvaus
Sushi-kirja, joka käsittelee sushin historiaa ja ruokakulttuuria sekä pohtii sushin etiikkaa ja tarjoaa suomalaista
lähiruoka-sushia.

VALTAOJA

Esko

Myöntö € 2 000

Hanke
Kaiken käsikirja
Julkinen kuvaus
Kirja nimeltään "Kaiken käsikirja", joka pyrkii noin kolmensadan sivun ja kolmenkymmenen lyhyen esseen kautta
tiivistämään sen kaiken olennaisen, mitä jokaisen pitäisi maailmasta tietää.

WENMAN

Lena Maria

Myöntö € 5 000

Hanke
Mediaklubb på teckenspråk
Julkinen kuvaus
Grundkurs i mediaproduktion för webben, på teckenspråk för döva i huvudstadsregionen. Mediaklubb för
dövföreningar som vill lära sig att producera nyheter och andra enklare program på teckenspråk.

WETTERSTRAND

Tuija Marita

Myöntö € 3 000

Hanke
Suomen kalliomaalaukset - bongarin käsikirja
Julkinen kuvaus
Suomen kalliomaalauksista ja niiden etsimisestä ja löytämisestä kertova tietokirja.

VILÉN

Timo Juhani

Myöntö € 2 000

Hanke
Alvar Wilskaa koskeva elämäkerta
Julkinen kuvaus
Tutkija Alvar Wilskan (1911-1987) elämäkerta

VUORINEN

Heikki Sakari

Myöntö € 9 400

Hanke
Kansanterveyden historia, eli kuinka kuolla terveenä
Julkinen kuvaus
Tavoitteena on kirjoittaa suomalainen yleiskielinen tietokirja, jossa kuvataan terveyden edistämisen ja sairauksien
ehkäisyn historia läpi ihmiskunnan historian. Kirja keskittyy länsimaiden historiaan, Suomen ollessa
erityiskohteena 1800-luvulta lähtien. Kirjassa tarkastellaan sitä, miten on selviydytty suurten ja pienten loisten sekä
kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden sekä nautinnon aiheuttamista vaaroista. Lopuksi kirja omistautuu suurille
haasteille, kuten ilmaston muutokselle.

