TIEDONJULKISTAMISEN APURAHAMYÖNNÖT 2019

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

21.8.2019

Tiedonjulkistamisen apurahamyönnöt 2019
Sukunimi Etunimi

Hankkeen nimi

Hankemuoto

Myönnetty Myönnetty apuraha Hankkeen julkinen kuvaus
summa

Aaltonen

Terjo

Visit a Tree - Pairing trees with
people

Muu
tiedonjulkistaminen

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Taltioin 360° kuvaavalla tekniikalla jälkipolville Suomen viimeisiä, elossa olevia pyhiä
puita ja luon virtuaalisen gallerian, jossa yleisö voi saada kosketuksen näihin puihin:
nähdä, kuulla ja kokea niiden hengen VR-lasien ja kuulokkeiden avulla. Koen, että
ihmisiä tulisi muistuttaa tästä suurelta osin katoavasta suhteestamme meitä
ympäröiviin puihin ja sitä kautta luontoon ja planeettaamme. Toivon myös, että
nuoremmat sukupolvet kiinnostuisivat hankkeeni kautta ympäristöstään.

Aatu

Poutanen

Kummastus

Tiedonjulkistamisen
yhteistoiminta

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Kummastus on valtakunnallinen tiedeviestintähanke, joka käynnistettiin keväällä 2019
Mieli ja toinen -tutkimushankkeen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.
Kummastuksen tavoitteena on vahvistaa tieteellisen tiedon ja kokemustiedon välistä
dialogia terveyteen liittyvässä tutkimuksessa ja viestinnässä. Toiminnan painopisteitä
ovat tutkimustiedon kerryttäminen ja tiedeviestinnän käytännön kehittäminen
vuoropuhelussa tutkijoiden, viestintäammattilaisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

Andell

Kia

Kummastus

Tiedonjulkistamisen
yhteistoiminta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Kummastus on valtakunnallinen tiedeviestintähanke, joka käynnistettiin keväällä 2019
Mieli ja toinen -tutkimushankkeen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.
Kummastuksen tavoitteena on vahvistaa tieteellisen tiedon ja kokemustiedon välistä
dialogia terveyteen liittyvässä tutkimuksessa ja viestinnässä. Toiminnan painopisteitä
ovat tutkimustiedon kerryttäminen ja tiedeviestinnän käytännön kehittäminen
vuoropuhelussa tutkijoiden, viestintäammattilaisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

Antti

Haataja

Tappajat – suupetojen ja ihmisen
kilpajuoksu huipulle

Tietokirja

14 000

8 kuukauden
työskentelyyn

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Miekkavalas ja susi ovat absoluuttisia huippusaalistajia. Mikään eläin ihmisen lisäksi ei
ole niiden yläpuolella ravintoketjussa. Millaista on näiden huippusaalistajien elämä
piilossa katseiltamme? Miten niiden yhteiskunta rakentuu ja miltä niiden tulevaisuus
näyttää? Voimmeko nähdä sudessa ja miekkavalaassa oman tulevaisuutemme
ilmaston lämpenemisen ja eläinlajien sukupuuttoaallon pyyhkiessä planeettaamme nyt
ja tulevaisuudessa?
Dokumenttielokuva käsittelee suomalaisten kohtaloita Stalinin vankileireillä
Neuvostoliitossa. Teos koostuu stillkuvista, otteista vankileireiltä pelastuneiden
muistelmista , kirjeistä ja päiväkirjoista, arkistohaastatteluista, historiantutkijoiden
lausunnoista, sekä syksyllä 2019 Karjalassa hautamuistomerkeillä ja metsissä
kuvattavasta elokuvamateriaalista. Teos on osa ”Gulag, Suomi ja elokuva”
kansainvälistä seminaaria ja samalla lähtölaukaisu Suomen Memorial-yhdistyksen
perustamiselle

Cederström Kanerva

Gulagin muisto - dokumenttielokuva Muu
tiedonjulkistaminen
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Daniela

Rosqvist

Quo Vadis? Kestävää tulevaisuutta
etsimässä

Tiedonjulkistamisen
yhteistoiminta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Quo Vadis? Kestävää tulevaisuutta etsimässä on yhteiskunnallisia visioita käsittelevä
poikkitieteellinen ja -taiteellinen teoskokonaisuus. Teossarjassa esitetään näkymiä
siitä, miltä planetaarisiin rajoihin sovitettavat kestävät yhteiskunnat voisivat näyttää.
Teoksessa esitetään tulevaisuuden visioita kuvitettujen kuvien ja tekstin avulla. Hanke
julkaistaan verkkosivuilla ja astetaan näyttelyksi. Teossarjasta toimitetaan tulostettu
kirjanen, joka luovutetaan päättäjille.

Eronen

Eeva

Panda tuli mäntymetsään

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Suomen metsäteollisuus elää uutta nousun aikaa. Veturi on Kiinan kaupungistuva
keskiluokka, joka kuluttaa pehmopapereita ja kartonkia, joiden raaka-aine on sellu. Nyt
suomalaiset metsäyhtiöt suunnittelevat miljardiluokan sellutehdashankkeita ja
Suomessa puhutaan hakkuista enemmän kuin koskaan. Tietokirja vie lukijan
modernille Silkkitielle, metsiin ja tehtaisiin sekä avaa syitä, miksi Kiina tarvitsee
suomalaista sellua. Riittääkö Suomessa puu jättimäisen maan tarpeisiin?

Eveliina

Koskiranta Vaikuta! Maailmanparantajien kirja Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Grym

Arna

Interaktiivinen ja monikanavainen
tarinankerronta
matkailujournalismissa

Muu
tiedonjulkistaminen

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Hahtola

Pinja

Kuplintaa (työnimi) -teatteriesitys

Tiedonjulkistamisen
yhteistoiminta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Hanna

Hannula

Quo Vadis? Kestävää tulevaisuutta
etsimässä

Tiedonjulkistamisen
yhteistoiminta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Journalistinen tietokirja nuorista maailmanparantajista. Nuorille suunnattu kirja
kannustaa muutoksesta haaveilevia kertomalla 18 nuoren nykyaktivistin tarinat. Kirja
tarjoaa monipuolisia esimerkkejä niin Suomesta kuin globaalisti ja näyttää, miten
maailmaa voi konkreettisesti muuttaa. Kirja käsittelee ja esittelee erilaisia
vaikuttamiskeinoja aina perinteisestä puoluepolitiikasta some-aktivismiin ja
mielenosoitusten järjestämiseen.
Universo (=työnimi) on uudenlainen, verkossa julkaistava matkailumedia, joka
keskittyy vastuulliseen matkailuun. Sen sisällöissä yhdistyvät korkeatasoinen
journalismi, eri mediamuotojen hyödyntäminen ja interaktiivinen tarinankerronta sekä
vastuullisen matkailun eri aspektit. Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailun
vastuullisuutta journalismin keinoin.
Kuplintaa (työnimi) - nimisen esityksen käsikirjoituksen ja esityskonseptin luominen.
Esityskonsepti pohjautuu maahanmuuttoa dialogisesti käsittelevän, tiedettä ja taidetta
yhdistävän Puhekupla -hankkeen tapahtumissa kerättyyn ja analysoituun
tutkimusmateriaaliin.
Quo Vadis? Kestävää tulevaisuutta etsimässä on yhteiskunnallisia visioita käsittelevä
poikkitieteellinen ja -taiteellinen teoskokonaisuus. Teossarjassa esitetään näkymiä
siitä, miltä planetaarisiin rajoihin sovitettavat kestävät yhteiskunnat voisivat näyttää.
Teoksessa esitetään tulevaisuuden visioita kuvitettujen kuvien ja tekstin avulla. Hanke
julkaistaan verkkosivuilla ja astetaan näyttelyksi. Teossarjasta toimitetaan tulostettu
kirjanen, joka luovutetaan päättäjille.

Honkanen

Veera

Panda tuli mäntymetsään

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Suomen metsäteollisuus elää uutta nousun aikaa. Veturi on Kiinan kaupungistuva
keskiluokka, joka kuluttaa pehmopapereita ja kartonkia, joiden raaka-aine on sellu. Nyt
suomalaiset metsäyhtiöt suunnittelevat miljardiluokan sellutehdashankkeita ja
Suomessa puhutaan hakkuista enemmän kuin koskaan. Tietokirja vie lukijan
modernille Silkkitielle, metsiin ja tehtaisiin sekä avaa syitä, miksi Kiina tarvitsee
suomalaista sellua. Riittääkö Suomessa puu jättimäisen maan tarpeisiin?
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Hosiasluoma Niina

Kuplintaa (työnimi) - teatteriesitys

Tiedonjulkistamisen
yhteistoiminta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Huhta

Liisa

Uupuneet pärjääjät - lukiolaisten
jaksamisongelmia käsittelevä
tietokirja

Tietokirja

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Hänninen

Ville

Teos Tove Janssonin pilapiirroksista, Tietokirja
työnimellä Ihmisen kynä: Tove
Janssonin pilapiirroksia Garmiin

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Ignatius

Anne

6 kuukauden
työskentelyyn
4 kuukauden
työskentelyyn

Tietokirja

10 500

Jaakko

Sotaveteraanit -- kokemuksia
maailman sodista
Mäntymaa Sänkyyn unohdettu sukupolvi

Tietokirja

7 000

Jaakkola

Saana

Interaktiivinen ja monikanavainen
tarinankerronta
matkailujournalismissa

Muu
tiedonjulkistaminen

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Jaakkola

Suvi

Luonnollinen arki dokumenttielokuva

Muu
tiedonjulkistaminen

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn
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Kuplintaa - nimisen esityksen käsikirjoituksen ja esityskonseptin luominen.
Esityskonsepti pohjautuu maahanmuuttoa dialogisesti käsittelevän, tiedettä ja taidetta
yhdistävän Puhekupla -hankkeen tapahtumissa kerättyyn ja analysoituun
tutkimusmateriaaliin.
Kirja avaa tämän päivän lukiolaisten tilannetta tutkimusten sekä nuorten itsensä
haastatteluissa kertoman valossa. Lukiolaisten paineet ovat viimeisten vuosien aikana
kasvaneet ja se näkyy monenlaisena oireiluna nuorten arjessa, koulussa sekä myös
yhteiskunnassa laajemmin. Kirjassa pohditaan jaksamisongelmien yhteiskunnallista
luonnetta ja koulutuspoliittisten päätösten seurauksia nuorten elämässä sekä keinoja
kasvurauhan tukemiseksi ja nuorten tilanteen helpottamiseksi.
Garm-lehti täyttää sata vuotta 2021: hyvä ajoitus teokselle Tove Janssonin
pilapiirroksista. Hän avusti lehteä 1929–1953, mutta oli pilapiirtäjänä vahvimmillaan
toisen maailmansodan aikana. Garm-lehden värikkäät, Stalinia ja Hitleriä soimanneet
kansikuvat tunnetaan, mutta Jansson piirsi jokaiseen Garmin numeroon 10–12
kuvitusta ja juuri pienissä ja huomaamattomissa on yllättäviä helmiä. Toimittamani ja
kirjoittamani kirja tuo yllättäviä ajatuksia ja näkökulmia Janssonin tuotantoon ja
aikaan.
Sodan kokeneet ihmiset kertovat kokemuksiaan maailman sodista.
Journalistisessa tietokirjassa mennään syvälle vanhustenhoidon ongelmiin ja syihin
niiden takana, mutta yritetään tarjota myös ratkaisuja. Ketkä tekivät poliittiset
päätökset, joiden vuoksi yksityiset terveysjätit valtasivat hoivamarkkinat? Miten on
mahdollista, että hoivakotien ja kotihoidon laiminlyönnit ovat saaneet jatkua vuodesta
toiseen? Ja miltä Suomen tulevaisuus näyttää, kun kotimaisen työvoiman määrä
vähenee ja ikäihmisiä on lähitulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän?
Universo (=työnimi) on uudenlainen, verkossa julkaistava matkailumedia, joka
keskittyy vastuulliseen matkailuun. Sen sisällöissä yhdistyvät korkeatasoinen
journalismi, eri mediamuotojen hyödyntäminen ja interaktiivinen tarinankerronta sekä
vastuullisen matkailun eri aspektit. Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailun
vastuullisuutta journalismin keinoin.
Antropologinen dokumenttielokuva Luonnollinen arki tarjoaa uuden näkökulman
suomalaisten luontosuhteeseen esittelemällä elämiimme kätkeytyvää kollektiivista
luontokulttuuria. Dokumentti valaisee millaisia sosiokulttuurisia merkityksiä kotimaan
luonnolla ja sen lajistolla on suomalaisten arjessa. Luonnon arkisten ilmentymien
taustalla vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä selitetään katsojalle kansantajuisesti,
antropologiseen teoriaan ja Suomen kulttuurihistoriaan nojaten.
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Julin

Leena

Syrjintää Jumalan nimessä - kriittistä Muu
kirkkomusiikkia kirkon piirissä
tiedonjulkistaminen
esitetyistä kommenteista
seksuaalivähemmistöjä vastaan

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Kirkossa kuulee vakaumuksella perusteltua vihapuhetta seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä kohtaan, mutta tällaisen puheen estämiseksi ei nähdä sellaista
vaivaa kuin samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen estämiseksi. Koska näitä
mielipiteitä esitetään jumalallisina totuuksina, käsitellen niitä sen mukaisesti: sävellän
niihin perinteistä kirkkomusiikkia. Tavoitteena on, että esim. virren muotoon puettu
vihapuhe kirkollisesta kontekstistaan huolimatta viimein huomattaisiin vihapuheeksi.

Karjalainen

Sirpa

Saamen- ja suomenkielinen
tietokirja tunturikylän lasten
puuhista ja vuodenaikojen
vaihtelusta

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Saamen- ja suomenkielinen tietokirja kertoo Lapin lasten elämästä ja vuodenkierrosta
pienessä kylässä tunturin juurella. Kirjassa saamen- ja suomenkielinen teksti etenee
rinta rinnan.Teos julkaistaan myös äänikirjana ja e-kirjana. Kohderyhmänä ovat
alakouluikäiset, mutta kirja sisältää sellaista tietoa pohjoisimman Suomen
elämänmenosta, että se houkuttelee lukijaksi tai kuuntelijaksi aikuisenkin. Lisäksi
kirjan on tarkoitus toimia inspiraationa kielirikasteisessa oppimisessa.

Kastemaa

Heikki

Suomen julkiset taideteokset ja
muistomerkit Wikipediaan

Muu
tiedonjulkistaminen

4 500

Keskitalo

Pigga

Saamen- ja suomenkielinen
tietokirja tunturikylän lasten
puuhista ja vuodenaikojen
vaihtelusta

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn.
Apurahaa saa käyttää
2 kuukauden
työskentelyyn

Suomen julkiset taideteokset ja muistomerkit Wikipediaan -projektin työskentelyyn,
erityisesti vaikeammin tavoitettavien paikkakuntien ja kohteiden kartoittamiseen ja
valokuvaamiseen.
Saamen- ja suomenkielinen tietokirja kertoo Lapin lasten elämästä ja vuodenkierrosta
pienessä kylässä tunturin juurella. Kirjassa saamen- ja suomenkielinen teksti etenee
rinta rinnan.Teos julkaistaan myös äänikirjana ja e-kirjana. Kohderyhmänä ovat
alakouluikäiset, mutta kirja sisältää sellaista tietoa pohjoisimman Suomen
elämänmenosta, että se houkuttelee lukijaksi tai kuuntelijaksi aikuisenkin. Lisäksi
kirjan on tarkoitus toimia inspiraationa kielirikasteisessa oppimisessa.

Knuuttila

Mikko

Idän uusi urheilumahti journalistinen tietokirja Kiinan
urheilun historiasta

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Korhonen

Kristofer

Interaktiivinen ja monikanavainen
tarinankerronta
matkailujournalismissa

Muu
tiedonjulkistaminen

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Korpak

Helen

Biografi över Signe Brander

Muu
tietokirjoittaminen

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Journalistinen tietokirja Kiinan urheilun historiasta, joka ilmestyy Liken kustantamana
syksyllä 2021. Seuraavana keväänä Pekingissä järjestetään talviolympialaiset. Kirjassa
käydään 10 luvun kautta läpi, kuinka yhden kilpailijan voimin Helsingin kesäkisoihin
1952 osallistuneesta Kiinan kansantasavallasta kasvoi yksi urheilun suurvalloista. Teos
käsittelee myös urheilun lukuisia ja syviä yhteyksiä Kiinan yhteiskunnan ja talouden
kehitykseen.
Universo (=työnimi) on uudenlainen, verkossa julkaistava matkailumedia, joka
keskittyy vastuulliseen matkailuun. Sen sisällöissä yhdistyvät korkeatasoinen
journalismi, eri mediamuotojen hyödyntäminen ja interaktiivinen tarinankerronta sekä
vastuullisen matkailun eri aspektit. Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailun
vastuullisuutta journalismin keinoin.
Mellan 1907 och 1913 dokumenterade Signe Brander Helsingfors stad i svartvita bilder,
tagna i gassande solsken på stora glasnegativ. Hennes urbana fotografier har under
2000-talet ställts ut och upptäckts av en ny, entusiastisk publik, men vem var
egentligen denna finländska fotopionjär? Biografin om Signe Brander är den första av
sitt slag och redogör för hennes liv från uppväxten i Österbotten till hennes tragiska
död på sjukhus under fortsättningskriget.
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Korpijärvi

Teemu

Fratres Militiae Christi Livoniae:
Tietokirja
Kalparitaristo Liivinmaalla 1202-1237

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Koutaniemi Meeri

Tietokirja tyttöjen
ympärileikkauksesta

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Kovanen

Kimmo

Antiikin Kreikan ja Rooman musiikkia Tietokirja
käsittelevä tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Kuparinen

Aija

Kestävän kehityksen tietokirja
lapsille

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Käpylä

Tiina

Lailasta Almaan, suomalaisen
populaarimusiikin kenttä
naistoimijoiden silmin

Tietokirja

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Lehtonen

Juha Matias Terveyshumpuukin historia
Suomessa

Tietokirja

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Louhela

Liisa

Tietokirja

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Musiikin fysiologisia vaikutuksia
popularisoiva lasten tietokirja

21.8.2019

Yleistajuisen tietokirjan laatiminen Kalparitariston toiminnasta Liivinmaalla
sydänkeskiajalla. Teos tarjotaa suomenkieliselle lukijalle kattavan yleisesityksen
ritarikunnan vaiheista. Kalparitariston tarina kertoo samalla laajemmin
kansainvälisestä keskiajasta, kristityn Euroopan levittäytymisestä uusille alueille,
uskonnollisesta väkivallasta sekä kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja
verkostoitumisesta Itämeren piirissä.
Tietokirja tyttöjen ympärileikkauksesta ja silpomisperinteen syistä ja seurauksista
viidessätoissa maassa. Kirja kertoo tytöistä ja naisista, jotka jakavat
syvähaastatteluiden ja henkilökuviensa kautta kokemuksensa ympärileikkauksesta ja
sen seurauksista. Tietokirja syventyy tarkastelemaan silpomista niin kulttuurisesta,
sosiaalisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Kirja on laajuudessaan ensimmäinen
visuaalinen dokumentaatio aiheesta.
Kirja tarjoaa moniulotteisen yleiskatsauksen antiikin musiikista tarkastellen sen roolia
kreikkalaisten ja roomalaisten elämässä (mm. teatterissa, uskonnollisissa menoissa,
sotilaallisissa- ja pedagogisissa tarkoituksissa, urheilu- ja musiikkikilpailuissa sekä
kosmologiassa ja musiikkiterapiassa). Lisäksi teoksessa tutustutaan antiikin
musiikinteoriaan sekä nuottifragmentteihin, joita meille on säilynyt kyseiseltä
aikakaudelta.
Kestävän kehityksen tietokirja lapsille avaa niitä tasa-arvoon ja laatuun perustuvia
ratkaisumalleja, jotka mahdollistavat kestävän yhteiskunnan. Teos kertoo kestävästä
kehityksestä kokonaisvaltaisesti, asettamalla ihmislajin monitasoisen kehityksen
globaaliin ja sukupolvien väliseen perspektiiviin. Teos on tarkoitettu merkityksellisen ja
introspektiivisen, sukupolvien välisen dialogin työkaluksi tuleville kestävän kehityksen
ammattilaisille ja kansalaisille.
Lailasta Almaan, suomalaisen populaarimusiikin kenttä naistoimijoiden silmin on
yleistajuinen tietokirja populaarimusiikin naistoimijoista Suomessa. Kirja keskittyy
ajanjaksolle Laila Kinnusen syntymästä 1930-luvulta Almaan eli 2020-luvulle. Kirja
kokoaa ensimmäisenä teoksena Suomessa yksiin kansiin kaikki populaarimusiikkia
tekevät ja esittävät naiset. Muusikoiden ja laulajien ohessa se esittelee myös helposti
piiloon jäävät musiikin kirjoittajat, tuottajat ja levy-yhtiöiden naiset.
Haen apurahaa kirjoittaakseni populaaritietokirjan aiheesta Terveyshumpuukin
historia Suomessa. Rajaukseltaan melko laajan teoksen on tarkoitus paitsi tarjota
viihdyttävää tietoa keskivertokansalaiselle myös auttaa ammattimaisia
terveysviestijöitä ymmärtämään paremmin erilaisten terveyttä koskevien uskomusten
ja aatesuuntausten taustoja. Kirja valottaa uudella tapaa Suomen historiaa keskiajasta
nykyhetkeen.
Lapsille suunnatussa tietokirjassa esitellään niitä fysiologisia vaikutuksia, joita musiikki
saa meissä ihmisissä aikaan. Kohderyhmää ovat lapset 7-vuotiaista alkaen, mutta
uusimpaan musiikkitieteelliseen tutkimukseen nojaava teos sivistää myös lukevaa
vanhempaa.
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Malkki

Leena

Terrorismin ytimessä - tietokirja

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Julkisessa keskustelussa esitetään jatkuvasti ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mistä
terrorismi johtuu ja mitä sille voi tehdä. Terrorismin uhalla on perusteltu hyvin
monenlaisia tarpeita ja päätöksiä. Mitä pitäisi ajatella, ketä uskoa? Esitettyjen
väitteiden arviointia ja tietoon perustuvaa keskustelua on hankaloittamassa se, ettei
aiheesta ole suomenkielistä tietokirjallisuutta. Tämän hankkeen tarkoituksena on
tuottaa tällainen julkista keskustelua taustoittava ja arvioiva kirja.

Mari

Uusivirta

Vaikuta! Maailmanparantajien kirja Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Maunu

Antti

Arki joka katosi - ammatillinen
koulutus yksilöllistyvässä
yhteiskunnassa

Tietokirja

14 000

8 kuukauden
työskentelyyn

Miettinen

Timo

Rauhan projekti? Tietokirja
Euroopan filosofisesta ideasta

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Mikkonen

Jukka

Metsälampi

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Mustonen

Liina

Tietokirja "Vallankumouksesta
Tietokirja
sotilasdiktatuuriin: Egyptin
lähihistorian valtataistelut" (työnimi)

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Journalistinen tietokirja nuorista maailmanparantajista. Nuorille suunnattu kirja
kannustaa muutoksesta haaveilevia kertomalla 18 nuoren nykyaktivistin tarinat. Kirja
tarjoaa monipuolisia esimerkkejä niin Suomesta kuin globaalisti ja näyttää, miten
maailmaa voi konkreettisesti muuttaa. Kirja käsittelee ja esittelee erilaisia
vaikuttamiskeinoja aina perinteisestä puoluepolitiikasta some-aktivismiin ja
mielenosoitusten järjestämiseen.
Kirjoitan kolmevuotisen kenttätutkimuksen pohjalta kirjan suomalaisesta
ammattikoulutuksesta. Meneillään on suuri taloudellinen ja hallinnollinen uudistus,
reformi, joka on hämmentänyt opetuksen arkea ja toimintatapoja. Kuvaan kirjassa
muutoksia opiskelijoiden, opettajien, ammattikoulutuksen johtajien sekä työelämän
näkökulmista. Kysyn, miksi toimiva arki on ammattioppilaitoksissa ainakin hetkellisesti
kadonnut, vaikka kaikki osapuolet pyrkivät omasta näkökulmastaan hyviin
lopputuloksiin.
Kirjan keskeisenä pyrkimyksenä on laajentaa ja syventää suomalaista keskustelua
Euroopasta ja eurooppalaisesta identiteetistä. Se valaisee eurooppalaisen
rauhanprojektin ideaa ja historiaa lähtemällä liikkeelle valistusfilosofian kriittisestä
Eurooppa-keskustelusta. Hanke pohtii, miten ajatusta rauhanprojektista on tulkittu ja
mikä sen merkitys on nyky-Euroopalle.
Metsälampi on humanistisesti painottunut visuaalinen luontokirja. Se pohjautuu
toisaalta poikkeuksellisen laajaan kirjalliseen aineistoon ja kattaa lähes kaiken
lammista sanotun; toisaalta se perustuu kenttätyöhön, joka edelleen jakaantuu
metsälampien valokuvaamiseen (Harri Hakala) ja tieteentekijöiden
(luonnontieteilijöiden ja humanistien), lampiharrastajien ja lammenrantalaisten
haastattelemiseen.
”Vallankumouksesta sotilasdiktatuuriin - Egyptin lähihistorian valtataistelut” käsittelee
Egyptin lähihistorian tapahtumia. Miten Egyptin vuoden 2011 vallankumoukselliset
äänet lannistettiin ja korvattiin sotilasdiktatuurilla? Egyptiin liittyvää tutkimustietoa
yleistajuisesti esittelevä kirja käsittelee valtapoliittisten pohdintojen lisäksi Egyptin
yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Se perustuu kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin
ja tutkimukseen Egyptissä vuosien 2011-2014 välillä.
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Oudon toivon ekologia -tietokirja

Tietokirja

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Elinaikaamme leimaa ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto. Olemme vastikään
havahtuneet tilanteen vakavuuteen. Tunnelmaa hallitsee järkytys ja epäusko, mutta
niiden jälkeen tulee tietenkin jotain muuta. Esseen, tiedejournalismin ja reportaasin
kerrontakeinoja yhdistävä tietokirja "Oudon toivon ekologia" käsittelee seuraavia
vaiheitamme, joiden taimet ovat jo läsnä: ekologista jälleenrakennusta, systeemisiä
muutoksia ja elonkirjon hauraiden palasten säilyttämiseen tähtääviä hankkeita.

Nummenma Lauri
a

Pahan kanssa kasvokkain

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Vain pieni osa ihmisitä syyllistyy äärimmäisiin pahantekoihin kuten pahoinpitelyyn tai
murhiin. Kaikki ihmiset tekevät kuitenkin pienempiä pahoja ja ilkeitä tekoja:
valehtelemme, kiusaamme ja ajamme omaa etuamme. Mistä paha tulee ihmiseen, ja
miksi jotkut luisuvat arkipäiväisistä pahanteoista rikollisuuden? Tämä kirja kertoo
ihmismielen pimeistä puolista Se vastaa kysymykseen pahuuden biologiasta,
psykologiasta, ja politiikasta, sekä esittelee ratkaisuja pahuuden vaimentamiseen.

Ojanen

Paula

“Labyrintti - kartta
lapsettomuushoitoihin” -tietokirja

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Labyrintti on tietokirja lapsettomuushoidoista. Kirja on lempeä matkakumppani
lapsettomuushoitoja suunnitteleville sekä niissä käyville itsellisille naisille ja
pariskunnille. Kirja johdattelee lukijaa lääketieteellisesti avustetun lisääntymisen
sokkeloissa ja hoitojen aiheuttamien tunteiden hankalassa maastossa. Kirja selittää
ymmärrettävästi yleiset lapsettomuushoitoihin päätymisen syyt sekä olemassa olevat
hoitovaihtoehdot, hyödyntäen kirjoittajien kokemuksia sekä tuoreinta tutkimustietoa.

Olin

Karl-Gustav En ny värld

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Pettersson

Juhana

Engines of Desire: Essays On Nordic Tietokirja
Larp

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Peura

Maarit

Apua ruoassani on geenejä! tietokirja

Tietokirja

14 000

8 kuukauden
työskentelyyn

Fortsatt populärhistoriskt författarskap. Projektet "En ny värld" syftar till att skapa ett
populärhistoriskt verk gällande den tidiga emigrationen till Australien, Nya Zeeland och
Stilla havet kombinerat med en namnlista.
Engines of Desire: Essays On Nordic Larp on esseekokoelma joka esittelee suomalaista
ja pohjoismaista uutta osallistuvaa kulttuuria. Sen keskiössä on pohjoismainen larppi
jolle on ominaista taiteellinen kunnianhimo, poliittisuus ja kentän jatkuva
uudistuminen. Teos pyrkii vastaamaan sekä Suomessa että ulkomailla pohjoismaista
larppikulttuuria kohtaan osoitettuun huomattavaan kiinnostukseen. Kirja on
englanninkielinen.
Suomenkielistä tietokirjallisuutta ei ole juurikaan saatavilla GM-kasveista, ja kirjan
tarkoituksena onkin tarjota luotettavaa, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa,
mutta yleistajuista ja helppolukuista tietoa aiheesta.Tietokirja jakaantuu kolmeen
osioon: GM-tekniikoihin, muuntelulla saavutettuihin ominaisuuksiin sekä
agrikulttuuriin, pääviestinä ollen kaiken kasvijalostuksen pohjautuminen geenien ja
genomien muunteluun jalostustekniikasta riippumatta.

Pietilä

Paula

Vaivaisista täysivaltaisiksi
kansalaisiksi

Tietokirja

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Hankkeen tavoitteena on antaa ääni vammaisille henkilöille ja hahmottaa eri
elämänvaiheissa olevien vammaisten arkea ja elämänkokemusta. Kirjan pohjana ovat
noin kuudenkymmenen eri ikäisen henkilön elämäkertahaastattelut. Vammaisten
elämänkaarta on käsitelty tietokirjallisuudessa hyvin vähän ja vammaisten henkilöiden
koko elämänkulkua valottava kirja puuttuu vielä kokonaan.
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Posio

Mikko

Kuka vei roskat? – lasten tarinallinen Tietokirja
tietokirja kiertotaloudesta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

”Anni ja Akseli selvittävät” on 5–10-vuotiaille suunnattu tarinallinen tietokirjasarja.
Toisessa osassa ”Kuka vei roskat?” perehdytään kiertotalouteen. Tarinassa lapset
lainaavat salaa isän dronea, joka joutuu vahingossa roska-autoon. Siitä alkaa huima
seikkailu, jossa lapset oppivat, mitä roskille tapahtuu kierrätysastiaan jättämisen
jälkeen. Iloinen ja havainnollinen kuvitus elävöittää kirjan tarinaa. Lisäksi Voltin
viisaudet -tietolaatikoista saa puolueetonta tietoa kiertotaloudesta.

Ranta

Kukka

Alkuperäiskansajournalistinen
ohjeistus

Muu
tiedonjulkistaminen

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Roslund

Riku

Sänkyyn unohdettu sukupolvi

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Alkuperäiskansajournalistinen ohjeistus osoittaa esimerkkien avulla millaiset
uutisotsikot ja -kärjet väheksyvät saamelaisia, antaa ehdotuksia miten näkökulmia ja
otsikoita voisi valita toisin, tarjoaa esimerkkejä paremmista termivalinnoista ja
ohjeistaa kulttuurisensitiiviseen työskentelyyn traumaperäisten aiheiden parissa.
Journalistinen ohjeistus pohjautuu akateemisen saamentutkimuksen ohjeistukseen,
mutta soveltuu popularisoituna toimittajien lisäksi myös laajempaan
käyttötarkoitukseen.
Journalistisessa tietokirjassa mennään syvälle vanhustenhoidon ongelmiin ja syihin
niiden takana, mutta yritetään tarjota myös ratkaisuja. Ketkä tekivät poliittiset
päätökset, joiden vuoksi yksityiset terveysjätit valtasivat hoivamarkkinat? Miten on
mahdollista, että hoivakotien ja kotihoidon laiminlyönnit ovat saaneet jatkua vuodesta
toiseen? Ja miltä Suomen tulevaisuus näyttää, kun kotimaisen työvoiman määrä
vähenee ja ikäihmisiä on lähitulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän?

Ryynänen

Henna

Kuka vei roskat? – lasten tarinallinen Tietokirja
tietokirja kiertotaloudesta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

”Anni ja Akseli selvittävät” on 5–10-vuotiaille suunnattu tarinallinen tietokirjasarja.
Toisessa osassa ”Kuka vei roskat?” perehdytään kiertotalouteen. Tarinassa lapset
lainaavat salaa isän dronea, joka joutuu vahingossa roska-autoon. Siitä alkaa huima
seikkailu, jossa lapset oppivat, mitä roskille tapahtuu kierrätysastiaan jättämisen
jälkeen. Iloinen ja havainnollinen kuvitus elävöittää kirjan tarinaa. Lisäksi Voltin
viisaudet -tietolaatikoista saa puolueetonta tietoa kiertotaloudesta.

Ryynänen

Sanna

Rikkovat rajat.
Turvapaikanhakijoiden arkea 2000luvun Suomessa (työnimi)

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Turvapaikanhakijat elävät Suomessa ikään kuin rajaseudulla, jossa joutuu jatkuvasti
neuvottelemaan sisäänpääsystään yhteiskuntaan sekä oikeudestaan osallistua, tehdä
työtä ja saada palveluja. Rikkovat rajat on yleistajuinen tietokirja, joka käsittelee
Suomen turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttokeskustelun käytännön merkityksiä
turvapaikanhakijoiden elämää määrittävien rajojen näkökulmasta. Tutkimusprojektiin
perustuva kirja yhdistää aiheen käsitteellisen tarkastelun luovaan kerronnallisuuteen.

Salih

Hussein

Rikkovat rajat.
Turvapaikanhakijoiden arkea 2000luvun Suomessa

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Turvapaikanhakijat elävät Suomessa ikään kuin rajaseudulla, jossa joutuu jatkuvasti
neuvottelemaan sisäänpääsystään yhteiskuntaan sekä oikeudestaan osallistua, tehdä
työtä ja saada palveluja. Rikkovat rajat on yleistajuinen tietokirja, joka käsittelee
Suomen turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttokeskustelun käytännön merkityksiä
turvapaikanhakijoiden elämää määrittävien rajojen näkökulmasta. Tutkimusprojektiin
perustuva kirja yhdistää aiheen käsitteellisen tarkastelun luovaan kerronnallisuuteen.
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Sarja

Tiina

Kuka vei roskat? Lastenkirja
kiertotaloudesta

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

”Anni ja Akseli selvittävät” on 5–10-vuotiaille suunnattu tarinallinen tietokirjasarja.
Toisessa osassa ”Kuka vei roskat?” perehdytään kiertotalouteen. Tarinassa lapset
lainaavat salaa isän dronea, joka joutuu vahingossa roska-autoon. Siitä alkaa huima
seikkailu, jossa lapset oppivat, mitä roskille tapahtuu kierrätysastiaan jättämisen
jälkeen. Iloinen ja havainnollinen kuvitus elävöittää kirjan tarinaa. Lisäksi Voltin
viisaudet -tietolaatikoista saa puolueetonta tietoa kiertotaloudesta.

Seitsonen

Oula

Hitlerin arktisen sodan jäljet tietokirja

Tietokirja

14 000

8 kuukauden
työskentelyyn

Hankkeessa kirjoitetaan yleistajuinen tietokirja saksalaisten toisen maailmansodan
aikaisen sotilaallisen läsnäolon materiaalisista jäänteistä Lapissa ja niiden
arkeologisesta tutkimuksesta. Aseveljeys Natsi-Saksan kanssa on ollut kansallisesti
pitkään vaikea ja vähätelty kysymys. Tämä kirja on ensimmäinen laaja-alainen
tutkimus saksalaisten kiistellyn kulttuuriperinnön merkityksestä, ja avaa siihen liitettyjä
tulkintoja laajasti paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Seppälä

Mirka

Rikkovat rajat.
Turvapaikanhakijoiden arkea 2000luvun Suomessa

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Turvapaikanhakijat elävät Suomessa ikään kuin rajaseudulla, jossa joutuu jatkuvasti
neuvottelemaan sisäänpääsystään yhteiskuntaan sekä oikeudestaan osallistua, tehdä
työtä ja saada palveluja. Rikkovat rajat on yleistajuinen tietokirja, joka käsittelee
Suomen turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttokeskustelun käytännön merkityksiä
turvapaikanhakijoiden elämää määrittävien rajojen näkökulmasta. Tutkimusprojektiin
perustuva kirja yhdistää aiheen käsitteellisen tarkastelun luovaan kerronnallisuuteen.

Seppänen

Liisa

Minä, sinä ja Alzheimer (työnimi)

Tietokirja

14 000

8 kuukauden
työskentelyyn

Kirja kuvaa Alzheimerin tautia siihen sairastuneiden kertomana. Kokemusasiantuntijat noin 12 eri-ikäistä muistisairasta henkilöä - puhuvat kirjassa omilla nimillään,
rehellisesti ja rohkaisevasti. He osoittavat, että muistisairaana voi elää hyvää ja
arvokasta elämää. Tärkeiksi asioiksi nousevat varhainen diagnoosi ja oma asenne
muistisairauteen. Haastatteluihin pohjautuvan kirjan rakenne seuraa Alzheimerin
taudin kulkua. Viimeisessä vaiheessa puheenvuoro siirtyy omaisille ja omaishoitajille.

Tuomaala

Vaula

“Labyrintti - kartta
lapsettomuushoitoihin” -tietokirja

Tietokirja

7 000

4 kuukauden
työskentelyyn

Labyrintti on tietokirja lapsettomuushoidoista. Kirja on lempeä matkakumppani
lapsettomuushoitoja suunnitteleville sekä niissä käyville itsellisille naisille ja
pariskunnille. Kirja johdattelee lukijaa lääketieteellisesti avustetun lisääntymisen
sokkeloissa ja hoitojen aiheuttamien tunteiden hankalassa maastossa. Kirja selittää
ymmärrettävästi yleiset lapsettomuushoitoihin päätymisen syyt sekä olemassa olevat
hoitovaihtoehdot, hyödyntäen kirjoittajien kokemuksia sekä tuoreinta tutkimustietoa.

Tuunainen

Pasi

Sodan maantiede

Tietokirja

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Tietoteoksessa esittellään erilaisia toimintaympäristöjä sekä pohditaan nykyisten ja
historiallisten esimerkkien avulla maantieteen vaikutusta sodankäyntiin. Laajalle
yleisölle suunnattu, akateemista tutkimusta popularisoiva tietoteos jäsentää globaalia
sotilaallista kehitystä. Kirja taustoittaa uutisia, esimerkiksi ilmastonmuutoksen
heijastumista sotilaallisiin operaatioihin. Arktisten alueiden kasvaneet
operaatiomahdollisuudet kytkeytyvät osaltaan myös Suomen turvallisuuspolitiikkaan.
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Tuuri

Aino-Mari

Hyvinvoiva digiperhe

Tietokirja

10 500

6 kuukauden
työskentelyyn

Digitaalinen murros ei ole enää murros vaan se on arkipäivää. Moderneissa perheissä
digilaitteet ovat yhtä luonnollinen osa perhe-elämää kuin sukkapyykki ja kaurapuuro.
Ne yhdistävät, erottavat ja viihdyttävät, ja varsinkin ne puhuttavat. Miten digilaitteet
oikeasti vaikuttavat tämän päivän perhesuhteisiin? Tietokirja kokoaa yhteen uusinta,
luotettavaa ja kansainvälistä tutkimustietoa digilaitteiden vaikutuksesta
perhesuhteisiin ja tuo esiin asiantuntijoiden näkökulmia sekä aitoja esimerkkejä.

Urpilainen

Jenni

Kuplintaa (työnimi)

Tiedonjulkistamisen
yhteistoiminta

3 500

2 kuukauden
työskentelyyn

Kuplintaa - nimisen esityksen käsikirjoituksen ja esityskonseptin luominen.
Esityskonsepti pohjautuu maahanmuuttoa dialogisesti käsittelevän, tiedettä ja taidetta
yhdistävän Puhekupla -hankkeen tapahtumissa kerättyyn ja analysoituun
tutkimusmateriaaliin.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi vuonna 2019 yhteensä 400 000 euroa tiedonjulkistamista eri medioissa edistäviin hankkeisiin.
Neuvottelukunta käsitteli 400 hakemusta, joista 61 sai rahoituksen.
Yksi apurahansaaja ei halunnut tietojaan julkaistavan verkossa.
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