TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

TIEDONJULKISTAMISEN APURAHAT 2014
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on jakanut 290 000 euroa tiedon julkistamista eri medioissa
edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunnalle saapui 329 hakemusta. Haetun rahoituksen
yhteismäärä oli yli 2 070 000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 64 hakemusta. Yhdelletoista
henkilölle myönnettiin puolen vuoden työskentelyapuraha (10 000 €). Kymmenen
apurahansaajaa ei halunnut tietojaan julkaistavan verkossa.
ALANNE, SOILIKKI MARIA

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

Lukutaidon päivän Tampereen tapahtuma
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Tieto lisää osallisuutta" - Lukutaidon päivän tapahtuma 8.9.
Tapahtumassa korostetaan kehitysvammaisten henkilöiden oikeutta lukutaitoon ja sen saavuttamiseksi tarvittavaan
tukeen. Lukutaito lisää tietoa ja tieto lisää osallisuutta!
YK:n Lukutaidon päivän tapahtuman tavoitteena on esitellä lukemista ja tiedon saantia helpottavia tekniikoita ja
apuvälineitä.

AUTIO, PANU MATIAS

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Futsalkirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Futsalkirja esittelee suomalaisille lajin nimeltä futsal. Mies kirjan takana on Suomen ensimmäinen
futsalammattilainen ja maajoukkueen kapteeni Panu Autio. Futsalkirja perehtyy lajin historiaan, -sääntöihin ja erityispiirteisiin. Autio paneutuu erityisesti suomifutsalin menneisyyteen ja nykyisyyteen ja peilaa sitä
kokemuksiinsa kansainvälisiltä kentiltä. Teos syventyy niin ikään pelin taktisiin ulottuvuuksiin ja kansainvälisiin
trendeihin, minkä ansiosta sitä voi käyttää myös valmennusoppaana.

BJÖRKLUND, KARL TOM

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Kivikaudesta keskiaikaan, mammuteista maan matoihin
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Työn tavoitteena on luoda piirroksin ja maalauksin toteutettu sähköinen kuvasto, jonka tarkoitus on palvella laajaa
yleisöä biologian opettajista historian harrastajiin. Kuvaston aiheina ovat eri aikakaudet ja niiden merkitys
kulttuurimme kehitykseen, sekä ympäristöön liittyvät ajankohtaiset kysymykset kuten ilmastonmuutoksen ja sen
vaikutusten torjuminen ja sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

HEIMO, RIITTA HELENA

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Änkytys, tietokirja änkytyksestä (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Hanke sisältää kirjan Änkytys (työnimi) ensimmäisen version kirjoittamisen. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen
änkytystä kattavasti käsittelevä tietokirja. Kirjassa vastataan änkytyksestä usein esitettyihin kysymyksiin ja se
sisältää yleistajuisia puheen sujuvuuden hallinnan harjoituksia. Kirja on tarkoitettu kaikille änkytyksestä
kiinnostuneille ja se soveltuu myös ammattikäyttöön työssään eri-ikäisiä änkyttäviä ihmisiä kohtaaville henkilöille ja
asiantuntijoille.

HEINONEN, MAARIT INKERI

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

Sata suomalaista omenaa tietokirjan kirjoittamiseen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomalaisten omenan paikallislajikkeiden syntyä ja alkuperää tutkiva hanke on herättänyt valtavaa kiinnostusta.
Tietokirja ' Sata suomalaista omenaa' vastaa tähän kansalaisten omenatiedon tarpeeseen. Tietokirja on suunnattu
kotipuutarhureille ja alan harrastajille. Kirjan tunnistekuvien avulla voi tehdä lajiketunnistuksia itse. Kirja hyödyttää
myös ammattilaisia, kuten omenanviljelijöitä, taimistoja ja taimikauppiaita sekä kasvinjalostajia. Tietokirja ilmestyy
jouluna 2015.

HOLMALAHTI, TUOMO KUISMA

Myöntö / Belopp

6 000€

Hanke / Projektet

Nuorena henkirikoksen tehneiden haastattelukirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Nuorena henkirikoksen tehneiden haastattelukirjassani pohdin haastattelujen kautta yksilöpsykologisia ja
yhteiskunnallisia syitä nuorten väkivaltaan sekä koulusurmiin.

HÄKKILÄ MAKKONEN, MERJA

Myöntö / Belopp

Hanke / Projektet

Yleiskielellä kirjoitettu tietokirja suomalaisesta maisemasta.
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yleiskielellä kirjoitettu tietokirja suomalaisesta maisemasta, sen osatekijöistä ja historiasta.
Kirja antaa taustaa ja tietoa keskustelulle, päätöksenteolle, opiskelulle ja harrastuksille.

10 000€

HÄKKINEN, ARI ESA ILMARI

Myöntö / Belopp

2 000€

Hanke / Projektet

Meri joka katosi, luontodokumentti Merenkurkun maailmanperintökohteesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Dokumenttielokuva Suomen ainoasta UNESCON maailmanperitöluettelon luontokohteesta, Merenkurkun
saaristoalueesta, sen omintakeisesta ja ainutlaatuisesta luontoympäristöstä sekä niistä jääkauden aikaansaamista
geologisista ilmiöistä, jotka yhä hyvin konkreettisella tavalla vaikuttavat alueen lajistoon ja maisemaan.

JAUHIAINEN, PETRI JUHANI

Myöntö / Belopp

2 800€

Hanke / Projektet

Puolen hehtaarin metsä -valokuvakirja pihapiirin ja lähimetsän luonnosta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Puolen hehtaarin metsä kertoo luontokuvin ja humoristisin tarinoin pihapiirin ja lähimetsän luonnosta. Kirja ohjaa
löytämään luonnon läheltä omasta pihasta ja metsästä ja innostaa arjen luontokokemuksiin ja niistä iloitsemiseen.
Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun kirjan tarinat sisältävät tietoa eläimistä, linnuista ja kasveista sekä
ympäristön yksityiskohdista. Valokuvien yhteyteen kootut tekniset tiedot antavat vinkkejä eri-ikäisille
luontokuvauksen harrastajille.

JOLKKONEN, JUKKA TAPIO

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Animaation avulla aivoverenkiertohäiriöt tutuksi
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Käsikirjoitus aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisystä, akuutista hoidosta ja kuntoutuksesta tutkimuksen,
potilaan ja omaisen näkökulmasta katsottuna.

KAARTINEN, MARTTI KAARLO ILMARI

Myöntö / Belopp

Hanke / Projektet

G. J. Ramstedtin maailma
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Dokumenttiprojekti kielitieteilijä ja diplomaatti G. J. Ramstedtin vuosista
Mongoliassa ja Japanissa.

1 750€

KALHA, HARRI SAKARI

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Sukupuolen sotkijat: kumouksellisia nais- ja mieskuvia 1900-luvun alusta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
1900-luvun alun teollista valokuvakulttuuria käsittelevä kirja, jossa tarkastellaan normatiivisten sukupuoli-ihanteiden
historiallista murtumakohtaa. Aineisto asettaa luutuneen käsityksen 1900-luvun alun ”viktoriaanisista” ihanteista
kriittiseen valoon. Keskeinen kysymys on, minkälaisia itseilmaisun ja nautinnon muotoja postikortteina laajasti
levinneisiin kuviin liittyi: olivatko suositut kuvat vain heterokuluttajille tehtailtua pikkutuhmaa hassuttelua, vai
toimivatko ne identiteettipeilinä orastaville seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille?

KANERVA, MIKA MARKUS

Myöntö / Belopp

7 800€

Hanke / Projektet

Näyttöön perustuvaa politiikkaa - käyttäytymistieteet päättäjien apuna
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Ensimmäiset kokeilut käyttäytymistieteiden järjestelmällisestä hyödyntämisestä yhteiskuntapolitiikassa tehtiin
maailmalla viime vuosikymmenen lopulla. Hankkeen tavoitteena on esitellä tätä uutta perustellun politiikanteon
toimintatapaa Suomessa ja kouluttaa suomalaisia päätöksentekijöitä ja vaikuttajia sen mahdollisuuksista
yhteiskunnallisten toimenpiteiden suunnittelun tukena korkealaatuisen kansainvälisen seminaarin ja työpajojen
muodossa.

KARJALAINEN, SAMI JUHANI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Tietokirja vesihyönteisistä (Rantojen hyönteiset)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Hyönteiset ovat hyvin runsaita ja monimuotoisia, mutta tunnemme ne huonosti, ja niitä pidetään lähinnä
kiusankappaleina. Tämä kirja esittelee toisen puolen hyönteisistä. Kirja kertoo rantojen hyönteisten
hämmästyttävästä elämästä tekstin ja valokuvien avulla. Kirja paljastaa kuinka uskomattoman hienoja hyönteisiä
elää lähiympäristössämme, kuten mökin rannassa, ja houkuttelee tutustumaan niihin paremmin. Kirja soveltuu
luontokuvien ystävälle tai mökkiläiselle, joka haluaa tutustua lähiympäristönsä eläinmaailmaan.

KEKÄLÄINEN, TIINA

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Taiteilijan matkassa - Juho Rissasesta sanoin ja kuvin (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Taiteilijan matkassa on lapsille ja nuorille suunnattu taide- ja tietokirja Juho Rissasen elämästä ja taiteesta. Samalla
se on opas kuvataiteen tarkasteluun taidenäyttelyssä. Pienimmille suunnatussa kuvakirjaosiossa kerrotaan sadun
keinoin taiteilijasta ja hänen tuotannostaan. Isommille esitellään Juho Rissasen elämää ja taidetta mielenkiintoisesti
korkealaatuisin teoskuvin ja syventävin faktatiedoin. Kirjan pedagoginen osio innostaa ja ohjaa havainnoimaan
kuvataidetta yleisemminkin.

KINNANEN, HILMA RIITTA

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

Sata suomalaista omenaa -tietokirjan kirjoittamiseen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomalaisten omenan paikallislajikkeiden syntyä ja alkuperää tutkiva hanke on herättänyt valtavaa kiinnostusta.
Tietokirja ' Sata suomalaista omenaa' vastaa tähän kansalaisten omenatiedon tarpeeseen. Tietokirja on suunnattu
kotipuutarhureille ja alan harrastajille. Kirjan tunnistekuvien avulla voi tehdä lajiketunnistuksia itse. Kirja hyödyttää
myös ammattilaisia, kuten omenanviljelijöitä, taimistoja ja taimikauppiaita sekä kasvinjalostajia. Tietokirja ilmestyy
jouluna 2015.

KORKMAN, PETTER ANDREAS

Myöntö / Belopp

5 500€

Hanke / Projektet

Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas on 2013 käynnistetty tietotuotannon ja taiteen rajapinnassa toimiva verkosto.
Tiukun verkostojen kautta taiteilijat, kulttuurtyön osaajat, journalistit ja tutkijat voivat käynnistää yhteisiä hankkeita ja
luoda uudenlaisia vuoropuhelun mahdollisuuksia. Vuoden 2014 hankkeissa tuotetaan muun muassa uudenlaista
ekirjaa, dokumenttielokuvaa, äänilevyä, musikaalia, kuunnelmaa ja etnografiseen tutkimukseen pohjaavaa
teatteria.

KOTONEN, TOMMI ANTERO

Myöntö / Belopp

5 250€

Hanke / Projektet

Äärioikeistolaisen liikkeen synty kylmän sodan Suomessa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirjassa "Äärioikeistolaisen liikkeen synty Suomessa kylmän sodan aikana" käsitellään äärioikeistolaisen
liikkeen kehitystä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Keskeisen huomion kohteena teoksessa on 1960luvun jälkeen tapahtunut kehitys, jolloin äärioikeistolainen liikehdintä kasvoi erityisesti kansainvälisten esikuvien
innoittamana ja osin myös kv. yhteistyön avulla.

KUISMA, MARJO-RIITTA HANNELE "TITTA"

Myöntö / Belopp

4 000€

Hanke / Projektet

"Värien luontokirja lapsille"
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirja työnimeltä "Värien luontokirja lapsille" tarkastelee Suomen luonnon eliölajeja ja luonnonilmiöitä värien
näkökulmasta. Teos esittelee myös värien symboliikkaa kansanperinteessä. Kirjassa vuorottelevat
kaunokirjalliseen tyyliin kirjoitetut tarinat ja asiatyyliset tietoaukeamat. Kirjan kuvittajana on Laila Nevakivi.

KULLSTRÖM, NIKLAS KRISTIAN

Myöntö / Belopp

1 750€

Hanke / Projektet

G. J. Ramstedtin maailma
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Dokumenttiprojekti kielitieteilijä ja diplomaatti G. J. Ramstedtin vuosista
Mongoliassa ja Japanissa.

KULTIMA, ANNAKAISA

Myöntö / Belopp

1 000€

Hanke / Projektet

Suomalaiset pelit silloin ja nyt
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomalainen peliteollisuus on tuottanut vuosikymmenien aikana monimuotoista arkiviihdettä, mutta suomalaisten
suunnittelemiin ja julkaisemiin peleihin liittyvä materiaali ja tieto ovat olleet hajallaan eri paikoissa. Tampereella
Mediamuseo Rupriikissa 2012 järjestetty Suomalaiset pelit silloin ja nyt -näyttely kokosi yhteen suomalaista
pelihistoriaa koko itsenäisen Suomen ajalta. Tekeillä oleva kirja dokumentoi niin näyttelyn syntyprosessia kuin
lähes satavuotista suomalaista pelihistoriaakin.

KURVINEN, HEIDI

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Aikansa tähtitoimittaja: toimittaja Maija-Liisa Heinin ammatillinen elämäkerta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Nimimerkillä Ksantippa kirjoitetut pakinat ovat tuttuja useimmille toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä
joukkoviestimiä kuluttaneille suomalaisille. Nimimerkin taustalla oli mittavan nuran tehnyt toimittaja Maija-Liisa
Heini. Hänen ammatillisessa elämäkerrassaan kuvataan, minkälaista oli työskennellä naisena miesvaltaisessa
ammatissa. Teos toimiikin tarkasteluikkunana paitsi toimittajan ammatiin myös toisen maailmansodan jälkeiseen
suomalaiseen yhteiskuntaan.

LAAJASALO, TAINA

Myöntö / Belopp

2 500€

Hanke / Projektet

Pelkojen käsikirja lapsiperheille - miten toimia omien ja lapsen pelkojen kanssa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Lasten ja aikuisten pelot koskettavat kaikkia vanhempia. Kirjassa kuvataan millaisia lasten pelot nykytutkimusten
mukaan ovat ja mistä ne johtuvat. Lisäksi annetaan vanhemmille välineitä lapsen tukemiseen ja liiallisen pelon
ilmapiirin voittamiseen. Kirja toimii vanhemmille myös vertaistuen kanavana siten, että haastateltujen vanhempien
ja lasten kertomukset peloista ja niiden voittamisesta kulkevat kirjan punaisena lankana.

LAHDENPERÄ, JUULIA JOSEFIINA

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

Matematiikkaa popularisoiva materiaalipankki (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Matematiikkaa popularisoiva materiaalipankki on Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen alaisuudessa toimivan
Summamutikka-keskuksen verkkosivuilla julkaistava tietotuote. Materiaalipankin tavoitteena on kannustaa ennen
kaikkea lapsia ja nuoria matematiikan monipuoliseen maailmaan, itsenäiseen ajatteluun ja innostukseen, joka luo
motivaatiota ja tutkivaa asennetta matematiikkaa kohtaan.

LIESAHO, JAN

Myöntö / Belopp

4 000€

Hanke / Projektet

Eduskunta III - teatteria politiikasta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Eduskunta-teatteritrilogia käsittelee suomalaista parlamentarismia ja yhteiskunnan rakenteita niin, että ne tulevat
kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi maallikollekin. Keskiössä ovat henkilöt ja vallankäyttäjät mutta heitä tärkempää on
selittää yhteiskunnan rakenteet ja se, mitä tapahtuu julkisuuden ulottumattomissa. Eduskunta III on trilogian
viimeinen osa ja edeltäjiensä synteesi. Onko demokratia kuollut vai ainoastaan kuopattu?

MYLLYNIEMI, SAMI TAPANI

Myöntö / Belopp

2 750€

Hanke / Projektet

Värin Veljeskunta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Sarjakuvaromaani Värin Veljeskunta on seikkailu värien maailmassa. Tarina tihkuu historiaa sekä kysymyksiä ja
villejä arvauksia värien olemuksesta osana havaintoa ja olemassaoloa. Sarjakuvamuoto mahdollistaa väri-ilmiöiden
havainnollistamisen osana tarinaa. Seikkailu ammentaa värien tutkimuksesta, joka on läpeensä monitieteistä ja taiteista. Seikkailun myötä värien olemus valottuu mm. valon fysiikan, aineiden kemian, näköaistin, aivojen
fysiologian ja ihmisen koko havaintojärjestelmän kannalta.

NIEMI, SEIJA ASTRID

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Iso-Heikkilän lapset
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirja kertoo lapsen ja nuoren näkökulmasta työläisperheen elämästä. Se kertoo paperiteollisuuden mullistavasta
vaikutuksesta uinuvan maaseudun elämään 1870-luvulla, hiljalleen heräävästä työläisenä olemisen tietoisuudesta.
Se kertoo lapsen ja nuoren näkökulmasta, mitä on olla työläinen, miten sen joukkovoima vähetellen sai suuria
muutoksia aikaan valtakunnassa, miten muutokset vaikuttivat yksittäisten ihmisten ja perheiden elämään, miten
jouduttiin törmäyskurssille yhteiskunnan kanssa: irrottauduttiin omaksi valtioksi ja syöksyttiin sisällissotaan, miten
nuori valtio ja sen työläiset järjestäytyivät, miten ammattiliitot syntyivät ja levisivät, miten elämä sujui
vuosikymmenien aikana tehdaspaikkakunnalla.

NOUSIAINEN, REETTA ANNUKKA

Myöntö / Belopp

10 000€

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Kielletyt aiheet. Kirja suomalaisesta itsesensuurista.
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kielletyt aiheet. Kirja suomalaisesta itsesensuurista.

OLIN, K-G
Hanke / Projektet

Spionkriget
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Fortsatt forskning och populärhistoriskt författarskap kring Finlands historia på 1920- och 1930-talet.

ONTTONEN, TUOMAS SAMUEL

Myöntö / Belopp

2 300€

Hanke / Projektet

Mercedes Bentso (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Pitkä dokumenttielokuva Linda-Maria Roineesta aka Mersedes Bentsosta. Linda on Itä-Helsingistä kotoisin oleva
kaksikymmentävuotias aloitteleva räp-artisti, jonka menneisyys Itä-keskuksen ja Malmin huumepiireissä, alistavissa
parisuhteissa näkyy hänen rehellisissä sanoituksissaan. Huumeita ja elämää niiden ympärillä ei ollut helppoa
jättää. Linda kamppailee edelleen paniikkikohtauksien ja ahdistuneisuushäiriönsä kanssa kyetäkseen levyttämään
ensialbuminsa ja saavuttaakseen unelmansa, joka on auttanut hänet yli vaikemmistakin hetkistä.

PARTANEN, RAULI ILMARI

Myöntö / Belopp

5 250€

Hanke / Projektet

Tietokirja: Ydinvoima - Keskustelu ja faktat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Ilmastonmuutos on ilmastotieteen mukaan riistäytymässä hallinnasta. Sen hillitsemiseksi tarvitsemme kaikki keinot,
todennäköisesti myös ydinvoimaa. Ydinvoimasta käytyä julkista keskustelua ja uutisointia leimaavat tunteet, pelot,
huhut ja skandaalihakuisuus. Ydinvoimasta tehdyn runsaan tieteellisen tutkimuksen valossa se näyttäytyy
ratkaisevasti erilaiselta. Mikä on ydinvoiman potentiaali päästövähennyksiin? Ja miten vaarallista ja kallista se on
verrattuna muihin energiantuotantotapoihin?

PARTTIMAA, MIKKO

Myöntö / Belopp

2 300€

Hanke / Projektet

Mercedes Bentso (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Pitkä dokumenttielokuva Linda-Maria Roineesta aka Mersedes Bentsosta. Linda on Itä-Helsingistä kotoisin oleva
kaksikymmentävuotias aloitteleva räp-artisti, jonka menneisyys Itä-keskuksen ja Malmin huumepiireissä, alistavissa
parisuhteissa näkyy hänen rehellisissä sanoituksissaan. Mutta huumeita ja elämää niiden ympärillä ei ollut helppoa
jättää. Linda kamppailee edelleen paniikkikohtauksien ja ahdistuneisuushäiriönsä kanssa kyetäkseen levyttämään
ensialbuminsa ja saavuttaakseen unelmansa, joka on auttanut hänet yli vaikemmistakin hetkistä.

PEUHU, RIINA-MAIJA

Myöntö / Belopp

2 000€

Hanke / Projektet

Vaatelaatuopas
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Selkeä ja tarvelähtöinen vaatteiden laatuopas, joka perustuu asiantuntijoiden haastatteluihin ja omaan
tutkimustyöhön. Aiheena mm. miten tunnistaa jo kaupassa kangas, joka tulee pysymään käytössä ja pesuissa
siistinä, miten arvostella vaatteen istuvuutta ja kaavoitusta, minkälaiset vaatteen detaljit kertovat huolellisesta
työstä (napinlävet, tikkaukset). Kirja sisältää teknisiä lähikuvia kankaiden yksityiskohdista ja eri kulutusasteista.
Valokuvilla pyritään esiintuomaan myös laadun estetiikkaa.

PIETARINEN, KATI (KATRI) EMMI ARANKA

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Maahanmuuttajakeskittymät Suomessa ja maailmalla (työnimi) -kirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Maahanmuuttajakaupunginosia Suomessa ja maailmalla (työnimi) on journalistinen dokumenttikirja, joka esittelee
maahanmuuttajakaupunginosina pidettyjen alueiden arkea ainakin Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Belgiassa,
Saksassa ja Britanniassa. Kirja perustuu taustatutkimusmatkoihin maahanmuuttajakaupunginosiin; asukkaiden,
tutkijoiden, aktivistien, viranomaisten ja poliitikoiden haastatteluihin sekä tutkimuskirjallisuuteen.

RAJALA, PERTTI JOHANNES
Hanke / Projektet

Selkokielinen tietokirja talvisodasta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Talvisota selkosuomeksi " ( työnimi )
Selkokielinen tietokirja talvisodasta.

Myöntö / Belopp

3 500€

ROPPONEN, VILLE, SAMULI

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Tietokirja "Euraasian lähteillä"
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirja, työnimeltään ”Euraasian lähteillä”, koostuu tietokirjallisista ja journalistista esseistä. Teoksessa
kartoitetaan entisen Neuvostoliiton, erityisesti Kazakstanin, Georgian ja Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan
nykypäivää ja menneisyyttä.
Teoksessa jäljitetään miten Neuvostoliitto oli euraasialainen valtio sekä maa joka totalitarismista huolimatta oli
eräänlainen monikulttuurinen alue. Kirja valottaa myös Ukrainan, Georgian ja Kazakstanin nykytilaa, jota ovat
leimanneet hidas ja kompasteleva demokratiakehitys, talousongelmat ja sosiaalisten ja kulttuuristen kysymysten
monimutkaisuus nopeasti muuttuvassa, globalisoituvassa maailmassa.

SALMI, SILJA AULIKKI

Myöntö / Belopp

2 500€

Hanke / Projektet

"Pelkokäsikirja lapsille - miten toimia lapsen ja omien pelkojen kanssa"
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Pelkojen käsikirja lapsiperheille
miten toimia omien ja lapsen pelkojen kanssa?
Lasten ja aikuisten pelot koskettavat kaikkia vanhempia. Kirjassa kuvataan millaisia lasten pelot nykytutkimusten
mukaan ovat ja mistä ne johtuvat. Lisäksi annetaan vanhemmille välineitä lapsen tukemiseen ja liiallisen pelon
ilmapiirin voittamiseen. Kirja toimii vanhemmille myös vertaistuen kanavana siten, että haastateltujen vanhempien
ja lasten kertomukset peloista ja niiden voittamisesta kulkevat kirjan punaisena lankana. Teoksessa syvennytään
myös vanhempien omiin pelkoihin ja rohkaistaan vanhempia luopumaan turhista peloista.

SALMINEN, MATTI JUHANI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Toisinajattelijoiden Suomi
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomi täyttää vuonna 2017 täydet 100 vuotta. ”Toisinajattelijoiden Suomi” kertoo niistä ihmisistä, jotka ovat
kunakin itsenäisen Suomen ajanjaksona uskaltaneet ajatella toisin kuin vallitseva mielipideilmasto olisi edellyttänyt.

SALO, MIKKO

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Factcheck.org ja theconversation.com tiedonjulkistamisinnovaatiot Suomeen!
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Hankkeen tavoitteena on edistää faktapohjaista julkista keskustelua soveltamalla factcheck.org ja theconversation.
com tiedonjulkistusinnovaatiot suomalaiseen keskustelukulttuuriin. Apurahan turvin toteutetaan
1. faktabaari.fi/eu -sivuston faktantarkistusta Europarlamenttivaalien yhteydessä käytävän julkisen keskustelun
osalta.
2. Tieteessä tapahtuu lehden kanssa theconversation.com tyyppinen journalistisesti moderoitu
asiantuntijakeskustelun pilottihanke.
Lopuksi annetaan suositukset palvelujen soveltuvuudesta ja toteutuksesta. Oikea toteutus tarjoaa tiedeyhteisölle
uudet tehokkaat kanavat avoimeen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

SARAMÄKI, RINNA AURORA

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

Vaatelaatuopas
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Selkeä ja tarvelähtöine vaatteiden laatuopas, joka perustuu asiantuntijoiden haastatteluihin ja omaan
tutkimustyöhön. Aiheena mm. miten tunnistaa jo kaupassa kangas, joka tulee pysymään käytössä ja pesuissa
siistinä, miten arvostella vaatteen istuvuutta ja kaavoitusta, minkälaiset vaatteen detaljit kertovat huolellisesta
työstä (napinlävet, tikkaukset). Kirja sisältää teknisiä lähikuvia kankaiden yksityiskohdista ja eri kulutusasteista.
Valokuvilla pyritään esiintuomaan myös laadun estetiikkaa.

SOMERKOSKI, BRITA MARIANNE

Myöntö / Belopp

2 000€

Hanke / Projektet

Sähköä ilmassa, palomestari Karhu
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Sähköä ilmassa, palomestari Karhu on varhaiskasvatuksen materiaali, joka liittyy sähköturvallisuuteen.
Sähkölaitteiden käyttö kodeissa on lisääntynyt. Sähkön vaarat ovat vaikeasti ymmärrettäviä, sillä sähkö on
näkymätöntä ja äänetöntä. Kirjassa palomestari Karhu kertoo omakohtaisista kokemuksistaan sähkön käytöstä
lapsille. Samalla tutustutaan turvakilpiin ja paloturvallisuuteen.

SUNI, AINO-MARIA

Myöntö / Belopp

2 300€

Hanke / Projektet

Mercedes Bentso (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Dokumenttielokuva Linda-Maria Roineesta aka Mercedes Bentsosta. Linda on Itä-Helsingistä kotoisin oleva
kaksikymmentävuotias aloitteleva räp-artisti, jonka menneisyys Itä-keskuksen ja Malmin huumepiireissä ja
alistavissa parisuhteissa näkyvät hänen rehellisissä sanoituksissaan. Mutta huumeita ja elämää niiden ympärillä ei
ollut helppoa jättää. Linda kamppailee edelleen paniikkikohtauksien ja ahdistuneisuushäiriönsä kanssa kyetäkseen
tavoittamaan unelmansa. Tarina musiikin ja unelmien voimasta.

TAMMI, JARI JUHANI

Myöntö / Belopp

3 500€

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Öykkärivanhemmat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Öykkärivanhemmat – selvitys huonosti käyttäytyvistä vanhemmista.

TAMMILEHTO, OLLI PEKKA
Hanke / Projektet

Jäiden lähtö, Yhteiskunnan olomuodon muutos
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yleisesti ajatellaan, että vallitsevien kehityssuutauksien jatkuessa päädytään ekologiseen katastrofiin. Kuitenkin
tuhotrendejä jatketaan. Yhteiskunnat näyttävät ikään kuin olevan lukkiutuneet tietylle kehityspolulle. Kirja –
työnimeltään ”Jäiden lähtö, Yhteiskunnan olomuodon muutos” – tutkii historian ja yhteiskuntatieteiden valossa
voivatko yhteiskunnat joissain olosuhteissa muuttaa ratkaisevasti toimintatapaansa ja siirtyä ikään kuin toiseen
olomuotoon.

TELKÄNRANTA, ANNA HELENA

Myöntö / Belopp

5 250€

Hanke / Projektet

Tietokirja Eläinten silmin: mitä tiede tietää eläinten älykkyydestä ja tunteista
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Eläinten silmin. Mitä tiede tietää eläinten älykkyydestä ja tunteista?" on alkuvuonna 2015 ilmestyvä tietokirja. Se
tuo suomalaisten ulottuville uusinta tietoa siitä, mitä eläinten mielessä liikkuu. Kirjan tiedot perustuvat alan
kansainväliseen huippututkimukseen, jota tekemässä on ollut myös suomalaisia tutkijoita. Kirjoittaja Helena
Telkänranta on palkittu tiedetoimittaja ja tietokirjailija, joka toimii myös itse eläinten käyttäytymisen ja kognition
tutkijana Helsingin yliopistossa.

TETRI, ANNA-KAROLIINA

Myöntö / Belopp

2 250€

Hanke / Projektet

Perinnelapaset, tieto-ja mallikirja suomalaisesta käsinekulttuurista
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Perinnelapaset on tieto- ja mallikirja suomalaisesta käsinekulttuurista. Kirja kertoo lukijalleen yleistajuisesti ja
tarinanomaisesti suomalaisen neulotun tai virkatun käsineen historiasta ja käsineiden teon merkityksestä
kansankulttuurissamme. Kirja sisältää kansallisten museoiden kokoelmien ja arkistojen perusteella kootun
perinteisten suomalaisten lapas- ja sormikasmallien malliston.

TIIRIKAINEN, KATI HELENA

Myöntö / Belopp

5 250€

Hanke / Projektet

Törkeen ujo! − Selviytymiskeinoja ja vertaistukea ujona elämiseen (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Käytännönläheinen tietokirja tarjoaa uusia näkökulmia ujouteen ja selviytymiskeinoja ujoille elämän moniin
tilanteisiin. Ujous ei ole häiriö tai sairaus, mutta sen aiheuttamat arjen hankaluudet voivat olla keskeinen tekijä
monen nuoren aikuisen syrjäytymisessä. Käytännönläheinen opas tarjoaa erityisesti nuorille aikuisille vertaistukea
ja kokoaa tietoa ja harjoitteita, joista moni liittyy ujouden hyväksymiseen.

TURUNEN, ARI TAPIO

Myöntö / Belopp

3 000€

Hanke / Projektet

Suvaitsevat kaupungit
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Suvaitsevat kaupungit" kertoo kymmenen menestystarinaa kaupungeista/kulttuureista, jotka kukoistivat niin
taloudellisesti, tieteellisesti kuin taiteellisestikin suvaitsevaisuuden ansiosta. Jokaisessa luvussa esitellään yksi
kulttuuri ja aikakausi, joka kukoisti suvaitsevaisuuden ansiosta. Näkökulma tarjotaan niin talouteen, tieteeseen kuin
taiteeseen. Lukujen lopussa kerrotaan, miksi ko. kulttuurin ”kultainen kausi” päättyi ja minkälaisen kulttuuriperinnön
se jätti maailmaan.

URRILA, ANNA SOFIA

Myöntö / Belopp

1 750€

Hanke / Projektet

Lasten kuvatietokirja Matka unimaailmaan
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu kuvatietokirja välittää uusinta tieteellistä tietoa ihmisten ja eläinten
unesta ja nukkumisen eri tavoista. Kirjassa käydään tarinankerronnan kautta läpi sekä ihmisen että erityisesti eri
eläinlajien unen erityispiirteitä sekä unen merkitystä.

USCHANOV, TOMMI PETTERI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Kulttuuripessimismin nousu 1965-2015
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Länsimaisen kulttuurin omakuva on 50 vuodessa muuttunut merkittävästi. Optimistisesta, edistyvästä 1960-luvun
maailmasta on tultu 2010-luvun maailmaan, joka tuntuu neuvottomalta ja voimattomalta. Kirjassani pohdin eri
elämänalueilta otettujen esimerkkien valossa, miten muutos on tarkkaan ottaen tapahtunut. Mitä on niiden syyseuraussuhteiden alkupäässä, joiden loppupäässä on nykyinen synkkä kulttuuri-ilmapiiri? Ja missä määrin
pessimismiin vaipuminen on faktojen valossa ollut oikeutettua?

WICKSTRÖM, MATS GUNNAR

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Finsk migration och svensk mångkulturalism
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
”Låt invandrarna behålla sin kultur”. Den finska invandringen till Sverige och mångkulturalismens genombrott
Den omfattande finska invandringen till Sverige är ett efterkrigstidens mest betydelsefulla fenomen i både Finlands
och Sveriges historia. Det var den finska invandringen som lade grunden till svensk mångkulturalism.

WIGREN, HENNA-KAISA MARGARETA

Myöntö / Belopp

1 750€

Hanke / Projektet

Lasten kuvatietokirja Matka unimaailmaan
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu kuvatietokirja välittää uusinta tieteellistä tietoa ihmisten ja eläinten
unesta ja nukkumisen eri tavoista. Kirjassa käydään tarinankerronnan kautta läpi sekä ihmisen että erityisesti eri
eläinlajien unen erityispiirteitä sekä unen merkitystä.

VÄLITALO, ANU HELINÄ

Myöntö / Belopp

2 750€

Hanke / Projektet

Värin Veljeskunta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Sarjakuvaromaani Värin Veljeskunta on seikkailu värien maailmassa. Tarina tihkuu historiaa sekä kysymyksiä ja
villejä arvauksia värien olemuksesta osana havaintoa ja olemassaoloa. Sarjakuvamuoto mahdollistaa väri-ilmiöiden
havainnollistamisen osana tarinaa. Seikkailu ammentaa värien tutkimuksesta, joka on läpeensä monitieteistä ja taiteista. Seikkailun myötä värien olemus valottuu mm. valon fysiikan, aineiden kemian, näköaistin, aivojen
fysiologian ja ihmisen koko havaintojärjestelmän kannalta.

ZITTING, KIRSI-MARJA

Myöntö / Belopp

1 750€

Hanke / Projektet

Lasten kuvatietokirja Matka unimaailmaan
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu kuvatietokirja välittää uusinta tieteellistä tietoa ihmisten ja eläinten
unesta ja nukkumisen eri tavoista. Kirjassa käydään tarinankerronnan kautta läpi sekä ihmisen että erityisesti eri
eläinlajien unen erityispiirteitä sekä unen merkitystä.

