TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

TIEDONJULKISTAMISEN APURAHAT 2015
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on jakanut 290 000 euroa tiedon julkistamista eri medioissa
edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunnalle saapui 456 hakemusta. Haetun rahoituksen
yhteismäärä oli yli 3 200 000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 56 hakemusta.
Kahdelletoista henkilölle myönnettiin puolen vuoden työskentelyapuraha (10 000 €). Kolme
apurahansaajaa ei halunnut tietojaan julkaistavan verkossa. Hankkeiden julkinen kuvaus on
hakijoiden laatima. TJNK ei editoi julkisia kuvauksia, joten niiden sisältö, selkeys ja kieliasu ovat
hakijan omalla vastuulla.

AHOLA, OUTI ELINA

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

VANHA PALAA!
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
VANHA PALAA! kirja tallentaa Vanhalla ylioppilastalolla vaikuttaneiden taiteilijoiden, opiskelijoiden, työntekijöiden,
kulttuuriyleisön ja Vanhan kuppilassa kävijöiden kokemuksia. Tarinoiden kautta hahmottuu Vanhan ylioppilastalon
merkitys suomalaiselle kulttuurille HYY:n kulttuurikeskuksen vuosina 1969-1997.

AITTOKOSKI, HEIKKI MIKAEL

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Kalmantanssi. Matkaopas eurooppalaiseen nationalismiin.
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kalmantanssi-kirjan on tarkoitus olla suuren yleisön teos eurooppalaisesta nationalismista.
Kalmantanssin matkaesseissä liikutaan laajalti Euroopassa ja havainnollistetaan nationalismin ilmenismuotoja.
Nationalismin nykymuotoja olisi luonnotonta tarkastella ilman historiallista taustoitusta. Siksi historia on kirjassa
vankasti läsnä.
Kirjassa paneudutaan ensisijaisesti nationalismin nurjiin puoliin, koska aggressiivinen kansallisuusaate on
nostanut Euroopassa huolestuttavasti päätään.

AKSELA, MAIJA

Myöntö / Belopp

6 000€

Hanke / Projektet

Tiede Estradilla
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Helsingin yliopiston LUMA-keskus (osa LUMA-keskus Suomea) toteuttaa hankkeen, jossa päätavoitteena on
kehittää konsepti kerhotoiminnan yhteydessä toteutettavalle tiede- ja teknologiateatterille. Hanketuotokset
julkaistaan kansallisissa LUMA.fi (http://www.luma.fi) ja Jippo (http://www.ejippo.fi) -portaaleissa sekä kaikkialla,
missä teatteria esitetään.

FORSS, TIMO KALEVI

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Gösta Sundqvistin elämäkerta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Leevi and the Leavings -yhtyeen nokkamies Gösta Sundqvistin (1957−2003) elämäkerta on puuttuva teos
suomalaisen populaarikulttuurin kaanonissa. Sundqvist oli värikäs persoona ja Suomi-rockin suurmies. Kirja
koostuu Sundqvistin kanssa työskennelleiden haastatteluista, arkistomateriaalista sekä Sundqvistin laajan
tuotannon esittelystä ja analysoinnista. Puheenvuoron saavat myös Sundqvistin taiteesta vaikutteita saaneet
nykysukupolven muusikot, kirjailijat sekä elokuvan- ja teatterintekijät.

GRÖNROOS, ANNA-KARIN

Myöntö / Belopp

3 000€

Hanke / Projektet

Staden i skyn (arbetsnamn)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
För att skriva manuskript för en dokumentär som behandlar den globala urbaniseringen ur ett nytt perspektiv:
skyskrapor. Vad är det som driver människan till att bygga allt högre?
Käsikirjoitus dokumenttielokuvaan, joka tarkastelee maailmanlaajuista kiihtyvää kaupungistumista pilvenpiirtäjien
näkökulmasta. Mikä ajaa ihimistä rakentamaan yhä korkeammalle?

HIILAMO, HEIKKI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Maailma tupakkayhtiöiden hallussa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirja käsittelee kansainvälisen tupakkateollisuuden vaikuttamisstrategioita esimerkkinä vahvojen kansainvälisten
yhtiöiden toiminnasta globaaleilla markkinoilla.

HILTUNEN, ELINA

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Tiedettä tytöille
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tiedettä tytöille hankkeen tarkoitus on tuoda luonnontieteet lähelle tyttöjen (3-18 v) elämää tyttöjen maailman
kautta.
Hanke koostuu nettisivuista www.tiedettatytoille.fi johon kootaan materiaaliapankki tieteestä tyttöjen/naisten
näkökulmasta. Hankkeessa myös lahjoitetaan stipendinä luonnontieteistä kiinnostuneille tytöille tiedelehtiä.
Tavoitteena on myös järjestää tiedetapahtumia tytöille.

HOTAKAINEN, MARKUS TAPANI
ALEKSANTERI

Myöntö / Belopp

7 500€

Hanke / Projektet

Tiedetuubi ja eTuubi - tieteen ja tekniikan nettisivusto sekä sähköinen julkaisu
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
eTuubi-lehti kokoaa www.tiedetuubi.fi-sivustolla ilmestyneistä uutisista, jutuista, artikkeleista ja
multimediasisällöstä kiinnostavimmat yhteen ja täydentää niitä tuoreimmilla tiedoilla. eTuubi ilmestyy kerran
kuussa ja sen numeroita päivitetään takautuvasti tarpeen mukaan.

HULDEN, LENA MARIA CECILIA

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Kirjaprojekti: Hyönteisten syönti - tulevaisuuden proteiinilähde
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirjahankkee käsittelee monipuolisesti hyönteisten käyttöä ihmisravintona ja eläinten rehuna. Nykyiset
kulutustottumukset, varsinkin länsimaissa, tuottavat suuren osan kasvihuonekaasujen päästöistä.
Tulevaisuudessa tarvitaan myös lisää halpaa ja ympäristöystävällisti tuotettua proteiinia ruokkimaan kasvavaa
väestöä. Sen vuoksi YK suosittelee, että myös länsimaissa muutetaan ruokatottumuksia ja käytetään hyönteisiä
ravintolähteenä.

JAAKONAHO, ASKO JUHANI

Myöntö / Belopp

2 500€

Hanke / Projektet

Täyttä ymmärrystä vailla
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Täyttä ymmärrystä vailla"-radiodokumentissa pääsevät ääneen vangit, jotka jäävät piiloon päivittäisessä
rikosuutisoinnissa. Dokumentin päähenkilöinä on syyntakeettomina tuomittuja, jotka ovat olleet rikoksensa
tekohetkellä täyttä ymmärrystä vailla. Henkilöt saavat kertoa itse tarinansa, jolloin rikoksiin ja syyllisyyteen
avautuu poikkeuksellisen intiimi näkökulma. Dokumentti ei moralisoi, vaan etsii selityksiä teoille, jotka ovat
käsittämättömiä myös tekijälle itselleen.

JÄRVIKALLAS, MARKO JUHANI

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

Evoluutio
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Evoluutio on Teatteri Quo Vadiksen taiteellis-tieteellinen teatteriesitys, dystopia kahtia jakautuneesta maailmasta
ja yrityksestä muuttaa evoluution suunta radikaalilla tavalla.

KALLIOLA, IIRIS ANNELI
Hanke / Projektet

Selkokirja ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Selkokielinen tietokirja ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta.

Myöntö / Belopp

3 500€

KIRVES, JENNI MARIA

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Sota ja seksi-tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Sota ja seksi
- kirja viime vuosisadan sodista, seksuaalisuudesta ja väkivallasta suomalaisen sukupuolikulttuurin valossa.
Kirja alkaa Sari Näreen kirjoittamalla osuudella liittyen sisällissodan kokemuksiin naisnäkökulmasta ja
seksuaalisesta väkivallasta, jota harjoitettiin erityisesti punaisia naisia kohtaan. Näre kuvaa valkoisten naisten
toimintaa ns. kotikaarteissa ja punaisten naisten aseistautumista katukaarteissa sekä heidän joutumistaan
vankileirille Helsingissä. Näkökulmana on naisten säätyaseman määrittämä suhde julkiseen ja yksityiseen
alueeseen sekä säädyllisyyteen.Sisällissodan teemasta Näre jatkaa talvi- ja jatkosotaan ja rintamarunouteen ja
lauluihin, joissa käsiteltiin seksuaalisuutta ja naisia. Kirja jatkuu Jenni Kirveen kirjoittamalla osuudella siitä kuinka
seksuaalisuudesta puhuttiin sota-aikana. Muistelmakirjallisuuden ja arkistoaineiston avulla tarkoituksena on
selvittää miten miehet keskenään puhuivat seksistä rintamalla ja kuinka se erosi naisille osoitetusta puhunnasta
esimerkiksi rakkauskirjeissä. Myös se miten naiset puhuivat seksuaalisuudesta miehille kirjeissä on kiinnostuksen
kohteena – miten asiasta uskallettiin puhua ja millaisiin peiteltyihin ilmaisuihin seksuaaliset halut kätkettiin. Sotaajan käsittelyn jälkeen Kirves jatkaa sodan jälkeiseen aikaan, jälleenrakennukseen ja sen seksuaalisuuteen.
Sodanjälkeistä aikaa on kuvattu ”viinan ja kiiman” aikakaudeksi. Sodan jälkeen nuoret miehet ja naiset tunsivat
suurta vetoa toisiinsa ja syntyi iltamakulttuuri, joka lähenteli suorastaan ”tanssihulluutta”. Sota-ajan seksuaalinen
vallankumous pyrittiin saamaan aisoihin propagoimalla perinteisiä perhearvoja ja anteeksiannon merkitystä
parisuhteissa.
Kirja on tarkoitus kirjoittaa keväällä ja syksyllä 2016. Kirjan julkaisee Tammi syksyllä 2016.

KORKMAN, PETTER ANDREAS

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

Tiuku tiedonjulkistamis-klubi
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tiuku tiedonjulkistamisen klubi on avoin keskustelufoorumi kaikille ennakkoluulottomasta tiedon julkistamisesta
kiinnostuneille. Klubin lähtökohta on tiedon ja toiminnan monialaisuudessa. Tilaisuuksiin kutsutaan
puheenvuoron, laulun, runon esittäjiksi toimijoita tutkimuksen, taiteen, journalismin ja kansalaistoiminnan
areenoilta. Säännöllisesti kokoontuva klubi käynnistyy maaliskuussa 2015. Klubia luotsaa Tiedon julkistamisen
kulttuuritehdas ry.

KOTILAINEN, LARI PIETARI

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

kahden kielitietoisuutta lisäävän tietokirjan kirjoittaminen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Hankkeeseen kuuluu kahden suomea ja muita kieliä käsittelevän yleistajuisen tietokirjan kirjoittaminen.
Molemmissa kirjoissa on tavoitteena nimenomaan kielitietoisuuden kasvattaminen. Kieliä on tärkeää ymmärtää,
sillä se auttaa ymmärtämään myös toisia ihmisiä. Toinen kirjoista on suunnattu aikuisille, toinen lapsille.

KUJASALO, JUTTA

Myöntö / Belopp

6 000€

Hanke / Projektet

Luovaa tiedettä - tiedeviestintää taideaineiden avulla
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Luovaa tiedettä on uusi Pop-up Heurekan esitys, joka tekee musiikin ja ääniaallot näkyviksi teatteri-ja valotaiteen
keinoin. Esitys on tiedekeskuksen pyörillä liikkuva suuri matka-arkku, jonka avautuessa sen sisältä paljastuu
tiedeshown tarpeisto ja esityslava. Liikuteltavuutensa ja kokonsa ansiosta Pop-up Heureka voidaan avata eri
yleisöille eri tiloissa kaikkialla Suomessa. Heureka vie kouluopetusta tukevan Luovaa tiedettä -esityksen
lukuvuonna 2015-2016 kymmenelle eri paikkakunnalle.

LEHTINIEMI, MAIJU PIRITA

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Vieraslajikirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Vieraslajikirjan tavoite on antaa kattava kuva Suomen vieraslajeista haittoineen ja hyötyineen. Kirjasta tulee
yleistajuinen teos luonnosta kiinnostuneille ammattilaisille ja amatööreille, biologian opettajista
luonnonharrastajiin, kotipuutarhureille ja maanviljelijöille, metsästäjille ja virkistyskalastajille sekä
kesämökkiläisille. Vieraat eläimet, kasvit ja kasvitautien aiheuttajat ovat olleet ja ovat usein laajankin huomion
kohteena mutta yhtenäistä esitystä suomeksi eikä edes skandinaavisilla kielillä ole olemassa.

LEPPÄLAHTI, MERJA

Myöntö / Belopp

3 500€

Myöntö / Belopp

2 500€

Hanke / Projektet

Kaiken maailman kauhua (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kaiken maailman kauhua. Tietokirja kauhusta ja kauhuharrastuksista.

LUKKARI, MARI MIRJAMI
Hanke / Projektet

Täyttä ymmärrystä vailla
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Täyttä ymmärrystä vailla"-radiodokumentissa pääsevät ääneen vangit, jotka jäävät piiloon päivittäisessä
rikosuutisoinnissa. Dokumentin päähenkilöinä on syyntakeettomina tuomittuja, jotka ovat olleet rikoksensa
tekohetkellä täyttä ymmärrystä vailla. Henkilöt saavat kertoa itse tarinansa, jolloin rikoksiin ja syyllisyyteen
avautuu poikkeuksellisen intiimi näkökulma. Dokumentti ei moralisoi, vaan etsii selityksiä teoille, jotka ovat
käsittämättömiä myös tekijälle itselleen.

LUOTO, LEENA JA HEIKKI

Myöntö / Belopp

3 000€

Hanke / Projektet

Lähiluonnon hyönteiset
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Luonnossa liikkujan perusteos, jossa esitellään kansantajuisesti Suomessa tavattavia hyönteisiä. Korkealaatuinen
kuvitus helpottaa tunnistamista. Kirja ja sitä tukeva sähköinen aineisto soveltuvat sekä kaupunkien lähiluonnossa
retkeileville että mökkiläisille, jotka ovat kiinnostuneita lähiluontonsa hyönteisistä. Teos soveltuu myös
opetusläyttöön.

LUOTO, LEENA JA HEIKKI

Myöntö / Belopp

3 000€

Hanke / Projektet

Lähiluonnon hyönteiset
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Luonnossa liikkujan perusteos, jossa esitellään kansantajuisesti Suomessa tavattavia hyönteisiä. Korkealaatuinen
kuvitus helpottaa tunnistamista. Kirja ja sitä tukeva sähköinen aineisto soveltuvat sekä kaupunkien lähiluonnossa
retkeileville että mökkiläisille, jotka ovat kiinnostuneita lähiluontonsa hyönteisistä. Teos soveltuu myös
opetusläyttöön.

MURAJA, TERO TUOMAS HEIKKI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Faktat baaritiskiin – totuus esiin valheellisesta vaalipuheesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Faktat baaritiskiin – totuus esiin valheellisesta vaalipuheesta
Vaaleissa esiintyy valheellisia väitteitä, joita esittävät niin poliitikot kuin tiedotusvälineetkin.
Verkossa toimiva faktantarkistushanke Faktabaari korjaa virheellisiä väittämiä, joista mehevimmät esitellään
kirjassa karikatyyripiirroksin ryyditettyinä. Lisäksi valheiden esittäjiltä kysytään omat kommenttinsa motiiveistaan.
Teos lyö faktoja tiskiin, kertoo Faktabaarin syntytarinan ja kuvailee faktantarkistushankkeen toimintaa.

NAZARENKO , SALLA SINIKKA

Myöntö / Belopp

7 000€

Hanke / Projektet

Tietokirja tyttöjen ympärileikkauksesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Valokuva- ja tietokirja tyttöjen ympärileikkaamisesta tuo esiin tyttöjen sukuelinten silpomisen (Female Genital
Mutilation) perinteen monesta maasta ja näkökulmasta. Kirjan keskiössä ovat Meeri Koutaniemen vaikuttavat
valokuvat eri puolilta maailmaa ja myös Suomesta; kirja on kuitenkin myös ainutlaatuinen tietopaketti
ympärileikkauksen historiasta, nykypäivästä, leikkauksen kokeneista ja sitä paenneista ja jopa leikkauksia
tehneistä naisista.

NEVAKIVI-HUOVINEN, LAILA MIRJAM

Myöntö / Belopp

4 000€

Hanke / Projektet

Siili-aiheisen lasten tietokirjan kuvitus
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Piikkipallo ihan pihalla" (työnimi) on Tuula Nyströmin kirjoittama lasten tietokirja, jonka runsaan piirroskuvituksen
toteuttaa lasten luontokuvittaja, taiteen maisteri Laila Nevakivi. Kirja kertoo lapsentajuisesti ja humoristisesti
suomalaisen siilin elintavoista, uhanalaisuudesta sekä pelastettujen siilien hoidosta.
Kirja tulee olemaan noin 50-60-sivuinen ja kooltaan aika isokokoinen, kuvakirjamainen, jotta suurille
kokosivukuville jää runsaasti painoalaa. Laila Nevakivi pyrkii kirjan kuvituksissa kuvaamaan siiliä, sen anatomisia
yksityiskohtia, ilmeitä, eleitä ja käyttäytymistä sekä kehitystä poikasesta aikuiseksi tarkkuudella, jota
suomalaisissa siilikuvituksissa ei ole vielä nähty.

NUMMELIN, JURI MIKAEL

Myöntö / Belopp

3 500€

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Suomalaisen lännenkirjallisuuden historia
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomalaisen lännenkirjallisuuden historia (Avain 2016)

NÄRE, SARI HANNELE
Hanke / Projektet

Sota ja seksi -tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Sota ja seksi
- kirja viime vuosisadan sodista, seksuaalisuudesta ja väkivallasta suomalaisen sukupuolikulttuurin valossa.
Kirja alkaa Sari Näreen kirjoittamalla osuudella liittyen sisällissodan kokemuksiin naisnäkökulmasta ja
seksuaalisesta väkivallasta, jota harjoitettiin erityisesti punaisia naisia kohtaan. Näre kuvaa valkoisten naisten
toimintaa ns. kotikaarteissa ja punaisten naisten aseistautumista katukaarteissa sekä heidän joutumistaan
vankileirille Helsingissä. Näkökulmana on naisten säätyaseman määrittämä suhde julkiseen ja yksityiseen
alueeseen sekä säädyllisyyteen. Sisällissodan teemasta Näre jatkaa talvi- ja jatkosotaan ja rintamarunouteen ja
lauluihin, joissa käsiteltiin seksuaalisuutta ja naisia. Kirja jatkuu Jenni Kirveen kirjoittamalla osuudella siitä kuinka
seksuaalisuudesta puhuttiin sota-aikana. Muistelmakirjallisuuden ja arkistoaineiston avulla tarkoituksena on
selvittää miten miehet keskenään puhuivat seksistä rintamalla ja kuinka se erosi naisille osoitetusta puhunnasta
esimerkiksi rakkauskirjeissä. Myös se miten naiset puhuivat seksuaalisuudesta miehille kirjeissä on kiinnostuksen
kohteena – miten asiasta uskallettiin puhua ja millaisiin peiteltyihin ilmaisuihin seksuaaliset halut kätkettiin. Sotaajan käsittelyn jälkeen Kirves jatkaa sodan jälkeiseen aikaan, jälleenrakennukseen ja sen seksuaalisuuteen.
Sodanjälkeistä aikaa on kuvattu ”viinan ja kiiman” aikakaudeksi. Sodan jälkeen nuoret miehet ja naiset tunsivat
suurta vetoa toisiinsa ja syntyi iltamakulttuuri, joka lähenteli suorastaan ”tanssihulluutta”. Sota-ajan seksuaalinen
vallankumous pyrittiin saamaan aisoihin propagoimalla perinteisiä perhearvoja ja anteeksiannon merkitystä
parisuhteissa.

OIKARINEN-JABAI, HELENA MARITTA

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Nuorille suunnattu kirja monikulttuurisuudesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Erityisesti nuorille suunnattu kirja pyrkii ”kääntämään” akateemisia käsitteitä kansanomaiselle kielelle ja
avaamaan keskustelua monikulttuurisuudesta ja moninaisuudesta nuorten omaan ääneen tukeutuen. Kirjassa
käsitellään esimerkiksi kansallisuuteen, uskontoon, kieleen ja ylirajaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

PAASONEN, SEIJA PÄIVIKKI

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Taitelijoiden taivaat meteorologin silmin
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Työn tavoitteena on synnyttää kirja "Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin". Teoksessa meteorologi tutustuu
maisemamaalareiden teoksiin tieteellisen tarkastelun kautta, tunnistaa pilviä ja sääilmiöitä ja kertoo lyhyesti niiden
synnystä, löytää hetkeen vangittuun säätilanteeseen liikettä ja liikesuuntaa, pohtii taiteilijoiden suhdetta
taivaankannen ilmiöihin, kaivaa tietoa sääoloista maalausten syntyaikoina. Teos tarjoaa meteorologisia löytöretkiä
maisemamaalausten maailmaan.

PAAVILAINEN, ULLA-MAIJA

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Naisen paikka urheilun valtakunnassa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Naisen paikka urheilun valtakunnassa.
Urheilu on viimeinen yhteiskunnan linnake, jossa naisten ja miesten välinen tasa-arvo ei ole toteutunut.
Medianäkyvyys on vähäistä ja värittynyttä. Myös tasa-arvovaltuutettu on kiinnittänyt asiaan huomiota.
Erityisen silmiinpistävää on naispäättäjien vähäinen määrä suomalaisen urheilun johtotasolla. Heitä on lähinnä
vain ns. naisvaltaisten lajien johdossa.
Tasa-arvon toteutuminen urheilumaailmassa on kirjattu päämääriin. Mitä tapahtuu käytännössä ja kuinka Suomen
tilanne vertautuu eurooppalaisessa mittakaavassa?

PASTERNACK, IRIS

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Terveystiedon kielioppi
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Terveystiedon kielioppi on tietokirja terveysviestinnän sudenkuopista. Se kertoo mitkä tekijät muokkaavat
käsityksiämme riskeistä ja hoitojen hyödyllisyydestä sekä siitä miten numerot, teksti ja kuvat tässä toimivat.
Seulontatestit, verenpaineen ja kolesterolin hoito ja normaalien elämänilmiöiden medikalisaatio ovat aiheena kun
lehtien ja blogien väitteitä ja tarinoita analysoidaan. Lopuksi kerrotaan keinoja jotka auttavat harhaanjohtavien
terveysväittämien tulkitsemisessa.

PEKONEN, OSMO ESKO TAPIO

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Ihmeellinen Émilie
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kaija Saariahon oopperan Émilie taustalla olevan historiallisen henkilön markiisitar Émilie du Châtelet'n (1706
-1749) elämäntyön, aikakauden ja maailman avaaminen suomalaiselle ja kansainväliselle yleisölle tiedettä ja
taidetta yhdistäen.

PORTAANKORVA, JOONATAN

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Yöperhosten salattu maailma
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yöperhosten salattu maailma on vauhdikas koko perheen planetaarioelokuva jossa matkataan päiväntasaajalta
napapiirille perhosten siivellä. Elokuvan maailma koostuu perhosista ja muista hyönteisistä, mutta lopulta se
aukeaa käsittelemään elämän perustavanlaatuisia kysymyksiä. Elämän kiertokulun, kuoleman ja suvun
jatkamisen teemoista päädymme oman planeettamme kantokykyyn sekä ihmisen ja eri eläinlajien rooliin osana
yhtä suurta ekosysteemiä, planeetta Maata.

PUROKURU, PONTUS JUHO EEMELI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Keskiluokan media. Yleistajuinen tietokirja journalismin vallankäytöstä
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kenen ääni mediassa kuuluu ja kuka määrittelee julkisen keskustelun käsitteet? Mitä tämä tarkoittaa niille, jotka
eivät kuulu mediavallan käyttäjiin? Kirjoitamme tietokirjaa työnimellä Keskiluokan media. Teos on ensimmäinen
suomenkielinen tietokirja, joka käsittelee laajasti journalismi-instituution vallankäyttöä yhteiskunnan alempia
luokkia kohtaan.

PÖRSTI, OLLI JOONAS

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Tietokirja propagandasta kansainvälisessä politiikassa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirja propagandasta kansainvälisessä politiikassa
Venäjän käymä informaatiosota on nostanut propagandan jälleen etualalle kansainvälisessä politiikassa. Kirja
tarjoaa katsauksen propagandan historiaan ja kertoo, miten propagandaa tehdään 2000-luvulla. Teos palvelee
poliittisia päättäjiä, toimittajia ja propagandan voimaan havahtunutta suurta yleisöä, joka kaipaa lisää välineitä
tulkita totuuksien, puolitotuuksien ja valheiden kyllästämää informaatiotulvaa.

ROSELIUS, AAPO JOHAN MIKAEL

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Konflikt och samexistens - den karelska inflyttningen till Finlands svenskbygder
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Faktabok för den stora allmänheten om mötet mellan evakuerade karelare och lokalbefolkningen i Finlands
svenskbygder. Genom främst intervjuer och lokal minneskunskap beskrivs de konflikter, upplevelser och minnen
som kulturmötet gav upphov till.

RUMPUNEN, MARJA HELENA

Myöntö / Belopp

2 700€

Hanke / Projektet

Taivaallisia harmonioita ja Kinder wunderkammer/ Lumières-festivaali 2015
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
XIII LES LUMIÈRES -Valistusajan kulttuurifestivaali teemanaan "ESTERHAZYT" 8.-14.6.2015 Helsingissä ja
Suomenlinnassa. Ohjelmassa hovisäveltäjämme Joseph Martin Krausin vierailu Esterhazyjen hovissa 1783,
unkarilaisen Orfeo-barokkiorkesteri esittämänä ennenkuulematonta musiikkia, tähtitieteilijä Maximilian Hellin
Camera Obscura, tieteenfilosofinen salonki "Taivaallisia harmonioita" sekä nuorisolle Haydn-ateljee ja
"Ihmekammari"-matematiikkaa ja taidetta yhdistelevä työpaja. www.lumieres.fi

SALOVAARA, AIJA KATJA SUSANNA

Myöntö / Belopp

3 000€

Hanke / Projektet

Radiodokumentti Suomen romanien historiasta, romanivanhukset muistelevat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Vanhojen tie-radiodokumentti kertoo Suomen romanien historiasta. Sen päähenkilöt ovat vanhuksia, jotka
edustavat viimeistä kiertolaiselämää elänyttä romanisukupolvea. He ovat eläneet teltoissa, kiertäneet kerjuulla,
myyneet käsitöitä ja käyneet hevoskauppaa. Kiertävän elämäntavan vuoksi he eivät juuri ole käyneet kouluja.
Moni on yhä lukutaidoton. Muistelmissa toistuvat tarinat nälästä, syrjinnästä ja lasten huostaanotoista. Moni
kuitenkin kaipaa entisaikojen tiiviin yhteisöllistä elämäntapaa.

SARJA, TIINA

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Mihin voi enää luottaa?
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kumpi on terveellisempää, margariini vai voi?
Onko kaikki tutkimukset pilattu rahalla?
Miksi saamme päinvastaisia tutkimustuloksia samasta asiasta?
Mihin voi enää luottaa -kirjassa pohditaan tieteen ja sen viestinnän kysymyksiä. Kirja kertoo siitä, kuinka
tutkimustulos ja tieteellinen tieto muodostuvat. Se auttaa myös ymmärtämään tiedeuutisia, joissa on ristiriitaisia
tutkimustuloksia. Kirjassa pohditaan, mitä eroa on tieteellisessä tutkimuksessa syntyneellä tiedolla ja omalla
kokemuksella.

SIIRONEN, MIIIKA EERIK

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Veljesi ryssävihassa -tutkimus Elias Simojoesta ja suomalaisesta fasismista
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirja tarkastelee fasismin ja suomalaisen kansallisen ajattelun suhdetta. Suomalainen ääriliikehdintää
tarkastellaan eurooppalaisen fasismin osana, erityislaatuisena luterilaisen uskon, rasismin ja äärinationalismin
yhdistelmänä.
Tarkastelun keskiössä on pappi Elias Simojoen (1899-1940) poikkeuksellinen elämä. Kyseessä ei ole kuitenkaan
elämäkerta, vaan kuvaus erään aikauden ihmisestä ääriajattelun synnyttäjänä ja kantajana.

STEN, JAN HÅKAN

Myöntö / Belopp

2 500€

Hanke / Projektet

Urvalsmakarna
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Urvalsmakarna är en bok om de vanligen så ganska osynliga människor som fattar beslut om hurudana urval som
vi slutkunder har att välja från när vi vill konsumera tjänster eller produkter. I boken behandlas hur det bestäms
vilka låtar som ska spelas i radio, vilka böcker som förlag ger ut, vilka ansökningar som beviljas pengar av fonder
och investerare, vilka nyskrivna låtar som hittar fram till nya artister och hur Lucia-kandidater väljs ut. En bok om
hur urval kommer till helt enkelt.

SULONEN, HARRI KALERVO

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Ihmeellinen varis, tietokirja variksesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
“Ihmeellinen varis” -tietokirja
Vihattu, pesärosvoksi ja haittalinnuksi tuomittu varis ei ehkä olekaan sellainen pahanilmanlintu kuin on uskottu.
Variskirja on yleistajuinen ja näyttävä teos, joka kokoaa nyt ensi kertaa yksiin kansiin kaiken mielenkiintoisen
varistiedon ja valottaa tiedon avulla variksen todellista luonnetta lintuna.

SUVANTO, TIMO LAURI

Myöntö / Belopp

3 000€

Hanke / Projektet

Ilmastonmuutoksen fysiikkaa vasta-alkajille
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tarkoituksena on tehdä kansantajuinen kirja ilmastonmuutoksen takana olevasta fysiikasta ja kemiasta.
Näkökulma on sen verran lavea, että myös muita aiheitta läheisesti koskettelevia teemoja voidaan käsitellä.
Kirjan kohdeyleisö on asioiden takana olevasa luonnontieteestä kiinnostuneet. Käsittelytapansa ja
vaikeusasteensa puolesta se sopii hyvin nuorten tietotuotteeksi, vaikka ei mikään varsinainen nuorten tietokirja
olekaan.
Kirjan sisältö noin pääpiirteissään tulisi olemaan seuraavanlainen.
Lämpöopin fysikaaliset perusteet
Lämmön ja materian vuorovaikutus
Lämpö globaalina ilmönä
Säteilyn vaikutus
Pitkän aikavälin vaikutukset
Lyhyen aikavälinvaikutukset
Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat

TAMMISALO, OSMO JUHANI

Myöntö / Belopp

10 000€

Hanke / Projektet

Tietokirja ystävänvalinnasta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirja ystävänvalinnasta ja ystävyyden evoluutiosta
Ihmislajilla ystävyyteen liittyy joukko lajityypillisiä ja yksilöiden eloonjäämisen kannalta olennaisia
mielenrakenteita. Oikeanlaisten ystävien suosimisesta on ollut monenlaisia, lopulta myös
lisääntymismenestyksessä näkyviä hyötyjä. Teoksessa tarkastellaan muun muassa, mitkä ihmisen moraalisista
ominaisuuksista ovat kehittyneet ystäväehdokkaita ja yhteistyön jatkumista varten.

TEPORA, TUOMAS VESA KALERVO

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Konflikt och samexistens - den karelska inflyttningen till Finlands svenskbygder
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Faktabok för den stora allmänheten om mötet mellan evakuerade karelare och lokalbefolkningen i Finlands
svenskbygder. Genom främst intervjuer och lokal minneskunskap beskrivs de konflikter, upplevelser och minnen
som kulturmötet gav upphov till.

TIKKA, TUOMAS TAPANI

Myöntö / Belopp

7 500€

Hanke / Projektet

Aalto-1 -satelliittihankkeen tiedotusprojekti
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto-1 laukaistaan avaruuteen tämän vuoden lopussa. Aalto-yliopiston
Radiotieteen ja -tekniikan laitoksen opiskelijoiden hankkeena toteutettuma satelliitti pääsee viimein avaruuteen ja
nostaa Suomen “avaruusvaltojen” joukkoon. Koska hanke on kansallisesti tärkeä, anomme apurahaa
satelliittihankkeiden tiedotustoimintaan. Yhteisöllistäminen, käyttö opetuksen apuna sekä yleinen tieteen ja
tekniikan tunnettavuuden edistäminen kuuluvat olennaisesti tähän toimintaan.

VAKKURI, JUHA ILKKA

Myöntö / Belopp

3 000€

Hanke / Projektet

NIILI PÄÄSTÄ PÄÄHÄN
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Juha Vakkurin matkakirja NIILI PÄÄSTÄ PÄÄHÄN kertoo Afrikassa yli neljän vuosikymmenen aikana
matkustaneen ja Afrikassa nykyään osan aikaa vuodesta asuvan nykyaikaisen tutkimusmatkailijan matkasta
Afrikan pisimmän joen Niilin lähteiltä Välimerelle. Suosittujen AFRIKKA -kirjojensa tapaan Vakkuri yhdistää
tässäkin teoksessaan elävän matkakertomuksen Niilin varrella olevien maiden värikkääseen ja runsaaseen
historiaan.

VARTIAINEN, HANNES JUHANI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Yöperhosten salattu maailma
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yöperhosten salattu maailma on vauhdikas koko perheen planetaarioelokuva jossa matkataan päiväntasaajalta
napapiirille perhosten siivellä. Elokuvan maailma koostuu perhosista ja muista hyönteisistä, mutta lopulta se
aukeaa käsittelemään elämän perustavanlaatuisia kysymyksiä. Elämän kiertokulun, kuoleman ja suvun
jatkamisen teemoista päädymme oman planeettamme kantokykyyn sekä ihmisen ja eri eläinlajien rooliin osana
yhtä suurta ekosysteemiä, planeetta Maata.

VEIKKOLAINEN, PEKKA ILMARI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Yöperhosten salattu maailma
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yöperhosten salattu maailma on vauhdikas koko perheen planetaarioelokuva jossa matkataan päiväntasaajalta
napapiirille perhosten siivellä. Elokuvan maailma koostuu perhosista ja muista hyönteisistä, mutta lopulta se
aukeaa käsittelemään elämän perustavanlaatuisia kysymyksiä. Elämän kiertokulun, kuoleman ja suvun
jatkamisen teemoista päädymme oman planeettamme kantokykyyn sekä ihmisen ja eri eläinlajien rooliin osana
yhtä suurta ekosysteemiä, planeetta Maata.

VELMALA, LASSE WILLIAM

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

"Ihmeellinen varis", tietokirja variksesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
“Ihmeellinen varis” -tietokirja
Vihattu, pesärosvoksi ja haittalinnuksi tuomittu varis ei ehkä olekaan sellainen pahanilmanlintu kuin on uskottu.
Variskirja on yleistajuinen ja näyttävä teos, joka kokoaa nyt ensi kertaa yksiin kansiin kaiken mielenkiintoisen
varistiedon ja valottaa tiedon avulla variksen todellista luonnetta lintuna.

VIHOLA, TEPPO

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Peltojen ja kaskien maa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Peltojen ja kaskien maa
Suomen maataloumuseo Saran uuteen perusnäyttelyyn laaditaan mittava perusteelliseen ja uusimpaan
tieteelliseen tutkimustyöhön perustuva multimedia, jossa paneudutaan kahden Suomen maanviljelyn
erikoispiirteisiin. Suomi jakautuu kahtia myös maanviljelyn kannalta: peltoalueeseen ja kaskiviljelyalueeseen.
Multimedia soveltuu erittäin hyvin oppimateriaaliksi peruskouluihin ja lukioihin ja se on vapaasti verkossa
käytettävissä.

VIITANEN, KAISA MARJAANA

Myöntö / Belopp

7 000€

Hanke / Projektet

Karkotetut-tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Valokuvadokumentaristinen tietokirja Europpasta karkotetuista siirtolaisista.

VUORI, KARI-MATTI

Myöntö / Belopp

5 000€

Hanke / Projektet

JÄRVEN MUISTI: monitieteinen tietokirja vesiemme ekologisen tilan muutoksista
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Virallinen mantra esittelee Suomen tuhansien juomakelpoisten järvien maana. Kuitenkin kansalais-, tutkimus- ja
seurantatieto osoittaarehevöitymisen lieveilmiöineen yleistyneen yhä useammissa järvissämme. Tämä tietokirja
kokoaa yhteen järvien tilaa koskevat tutkimus-, seuranta- ja kansalaishavainnot sekä esittää synteesin järviemme
tilakehityksestä biologisen ja yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen näkökulmista.

ÖHMAN, TEEMU SIMO PETTERI

Myöntö / Belopp

3 500€

Hanke / Projektet

Suomen törmäyskraattereita popularisoiva kirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yleistajuisessa kirjassamme esittelemme Suomen 11 tunnettua törmäyskraatteria. Kirja toimii ajantasaisena
hakuteoksena, ja eritoten oppaana tutustumisretkillä kraattereille. Kirjassa luodaan geologiset luontopolut, joilla
lukija pääsee tutustumaan paitsi itse kraattereihin ja niiden monimuotoiseen geologiseen historiaan, myös alueen
luontoon ja kulttuurihistoriaan. Tästä lajissaan Suomen ensimmäisestä kirjasta hyötyvät niin luonnosta
kiinnostuneet harrastajat, tutkijat, kuin matkailuyrittäjät.

