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Tiedonjulkistamisen apurahat: myönnetyt apurahat 2020
Sukunimi

Etunimi

Aarikka

Lotta

Achté

Hankkeen nimi

HankeMyöntö- Myönnetty
muoto
summa apuraha
Ratkaiseva humanisti Tiedonjulkist 3 750 € 2 kuukauden
-kirja
amisen
työskentelyyn
yhteistoimin
ta

Hankkeen julkinen kuvaus

Inka

Viimeinen Vaunu

Ahokas

Ampuja

”Ratkaiseva humanisti” on esseekokoelma, jossa eri alojen humanistit
kertovat, miten ovat mukana ratkaisemassa nyky-yhteiskunnan ja
tulevaisuuden viheliäisiä ongelmia tutkimuksen, yrittäjyyden,
työtehtäviensä tai muun yhteiskunnallisen aktivismin avulla. Teos on
yleistajuinen tietokirja kaikille humanismista ja humanisteista
kiinnostuneille. Erityisesti kirja on suunnattu nuorille humanisteille, jotka
etsivät paikkaansa maailmassa.

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Dokumenttielokuva 20 minuuttisesta junamatkasta, joka määrää satojen
ihmisten kohtalon päivittäin.

KukkaMaria

Etelän #demokratia

Muu
tiedonjulkist
aminen
Muu
tietokirjoitta
minen

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Outi

Pohjoinen hiljaisuus - Muu
dokumenttielokuvan tietokirjoitta
käsikirjoitus
minen

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Globaalin etelän nykypäivää leimaavat epädemokraattisuus ja
kansalaisyhteiskunnan kaventuminen. Journalismin, mediakasvatuksen ja
kulttuurintutkimuksen keinoja hyödyntävä Etelän #demokratia -hanke
antaa äänen ei-länsimaisille kansalaisaktivisteille. Hanke esittelee,
millaisia digitaalisen aikakauden vaikutuskeinoja kansalaisaktiivit ja
järjestöt käyttävät yhteiskunnissa, joissa kansalaisvapauksia yritetään
kaventaa.
Pohjoinen hiljaisuus -dokumenttielokuva tarjoaa monipuolisen
näkökulman hiljaisuuden eri puoliin, määritelmiin ja merkitykseen
esimerkiksi terveydelle. Elokuva kutsuu pohtimaan omaa suhdettamme
luonnon hiljaisuuteen ja meitä ympäröivän ääniympäristön laatuun sekä
sisäisen hiljaisuuden filosofisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin.
Dokumenttielokuvan kuvallinen kerronta sijoittuu Ylläs- ja
Pallastuntureille, Oulankaan, Kuusamoon ja Saimaalle eri vuodenaikoina

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

ANTTO

VIHMA

APURAHAMYÖNNÖT 2020

25.08.2020

Nostalgian politiikka Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Nostalgia on noussut yhdeksi politiikan keskeisimmistä liikuttajista. Se on
myös modernin ajan peruskokemus, joka kulttuuripessimismin tavoin
nostaa säännöllisesti päätään länsimaisessa poliittisessa ajattelussa.
Tutkijat ovat kirjoittaneet peräti "globaalista nostalgiaepidemiasta”, joka
muokkaa nykypolitiikkaa arvaamattomalla tavalla. Tietokirjahanke
selvittää mistä ilmiössä on kyse ja asettaa nykyisen poliittisen nostalgian
aallon historialliseen yhteyteen.

Arhippainen Samuli

Common Earth
Project

2 500 € Saa käyttää
myös kuluihin

Teemme lautapeliä opetus- ja koulutuskäyttöön. Lautapelimme käsittelee
kestävää kehitystä ja sen toteuttamisen haasteita. Lisäksi luomme alustaa
kestävän kehityksen julkiselle keskustelulle viihdyttävällä ja helposti
lähestyttävällä tavalla. Peli hyödyntää osallistavan opetuksen metodeja
asettamalla oppilaat itse päätöksentekijäksi simulaatiossa, joka tuo
globaalit ongelmat esiin. Pelaajat toimivat tieteen ja päätöksenteon
yhdistäjinä. Podcastimme: https://tinyurl.com/ybwwv72d

Attila

Riitta

Maan ja veden
Tietokirja
rajalla: hyvinvoinnin
polkuja suon
sisimpään

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Ehonen

Sanna

Elämä!-hanke

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Maan ja veden rajalla on popularisoiva tietokirja suon ekosysteemin
kulttuurisista hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Valokuvataiteellinen tietokirja
innostaa suoluonnon tutkimiseen ja kokemiseen moniaistisesti. Se on
kolmen taiteilija-tutkijan yhteinen teos suon kerrostumista, joista
löytyvät juuret omaan mytologiseen perinteeseemme. Tietokirjassa
pääsevät esiin pohjoiset suonkävijät ja heidän moniulotteinen ja
moniaistinen suosuhteensa.
Elämä!-tietokirja on lapsille ja heidän kasvattajilleen suunnattu
kirjallinen, visuaalinen ja toiminnallinen tositarina elämän synnystä ja sen
kehityksestä maapallolla. Eliömaailmaa ja sen tulevaisuutta ei voi
ymmärtää ilman historiaa. Kirjaan liittyvät työpajat ja mobiilisovellus
mahdollistavat aiheen monipuolisen tutkiskelun tieteen ja taiteen
keinoin.

Tiedonjulkist
amisen
yhteistoimin
ta

Tietokirja
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Eväsoja

Minna

Sensei: kauneudesta, Tietokirja
haikeudesta ja
oppimisesta

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Feldon

Amanda Eläinten mieli.
Uudenlainen
tiedevideoiden ja artikkelien sarja
internetiin

Muu
tiedonjulkist
aminen

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Fellman

Nina

Åland i tiden och i
världen

Muu
tietokirjoitta
minen

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Halla

Jaana

Tähdistä ränniin erään kultahipun
tarina

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn
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”Sensei” on kertomus oppimisprosessista Mestarin rinnalla (Sensei) ja
perinteisten taidemuotojen parissa, mutta myös kuvaus kasvavasta
ymmärryksestä japanilaisen kauneuden olemuksesta arjen
kokonaisvaltaisena esteettisenä elämyksenä. Kirjassa pohditaan
filosofisista ja esteettisistä näkökulmista, mitä japanilaisessa taiteessa
arvotetaan ja miksi. Kirjassa palataan menneisiin hetkiin, tapahtumiin ja
tunnelmiin Sensein rinnalla japanilaisten taiteiden parissa, Japanissa
vietettyjen vuosien aikana.
We are developing a new way of public communication of science: an
extensive set of internet videos and text, interlinked to form coherent
stories with increasing depth. Exploring it will generate an interactive,
personalised experience for each user. The topic will be scientific
knowledge of animal cognition, with accurate factual content told in an
easily accessible and visually appealing form. The language versions will
be Finnish and English, and it will be available free of charge.
Projektets mål är en lättillgänglig bok på svenska – och senare även på
engelska och finska – om 80-100 sidor, vackert utformad och rikligt
illustrerad om Ålands dåtid, nutid och framtid utifrån ett fredsperspektiv.
Boken baseras på forskningsresultat som tagits fram vid Ålands
fredsinstitut och på intervjuer. Boken indelas i tre block: Åland igår, Åland
idag, Åland imorgon. Boken är till för alla som kommer i kontakt med
Åland och vill veta mer om Ålands särställning.
Yleistajuinen geologian tietokirja työnimellä "Tähdistä ränniin - erään
kultahipun tarina" kertoo maailmankaikkeuden ja aineen synnystä,
maapallon ja elämän kehityksestä, maapalloa muokkaavista geologisista
voimista, mineraaleista ja kivilajeista, malmeista ja metalleista sekä
Suomen ja erityisesti Lapin geologiasta. Tavoitteena on antaa
viihdyttävästi kerrottua ja hauskasti kuvitettua geologista tietoutta kaiken
ikäisille luonnontieteistä kiinnostuneille sekä myös monelle
eritysryhmälle.
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Halonen

Ilpo

”Kaikki taivaan valot Tietokirja
vinossa” –
vallankumouksia
tieteessä ja
maailmankuvissa

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Vallankumouksia tieteessä ja maailmankuvissa ”Kaikki taivaan valot
vinossa”. Näin puhuttiin Einsteinin tieteellisestä vallankumouksesta sata
vuotta sitten. Puhe tieteellisestä vallankumouksesta liitetään yleensä
1500-1700-lukujen väliseen kauteen. Tärkeä vaihe keskustelussa alkoi
vuonna 1962 Thomas Kuhnin kirjalla "The Structure of Scientific
Revolutions". Kirjoitan tieteen filosofian ja tieteen historian näkökulmista
aihetta kattavasti ja yleistajuisesti käsittelevän tietokirjan.

Halonen

Miila

Terveyskirjallisuutta Tietokirja
nuorille

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Helo

Ari

Hokkila

Kirsi

Yhdysvaltain historia - Tietokirja
teos
Sairaan ihana lapsuus-Tietokirja
tietokirja

15 000 € 8 kuukauden
työskentelyyn
7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Hanke koostuu kahdesta tietokirjasta nuorille 12-18-vuotiaille lukijoille.
"Maailma on kaunis - selviytymisopas aikuisuuteen" kokoaa
nuorisolääkärin vinkit mielenhyvinvoinnista huolehtimiseen ja ongelmien
ehkäisyyn. Toinen, vielä nimeämätön julkaisu, käy läpi nuorten
tyypillisimmät terveyshuolet nuorilta kerättyjen kysymysten kautta ja
antaa konkreettisia neuvoja, kuinka terveystavoilla ja -tottumuksilla voi
vaikuttaa terveyteen.
Yhdysvaltain historia - Siirtokunnista suurvallaksi teoksen kirjoittamistyö,
2020-2021
"Sairaan ihan lapsuus" on ensimmäinen suomalainen nuorista hoivaajista,
eli vanhemmastaan huolta kantavista lapsista ja nuorista, kertova
yleistajuinen tietokirja. Se antaa äänen toistaiseksi näkymättömiin
jääneelle erityisen tuen tarpeessa olevalle ryhmälle. Kirja tarjoaa kipeästi
kaivattua tietoa ammattilaisille, ainesta julkiseen keskusteluun sekä
vertaistukea niille, jotka ovat eläneet varttuneet psyykkisesti tai fyysisesti
sairaan, vammautuneen tai päihderiippuvaisen vanhemman kanssa.
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HongistoSalonen

SannaKaisa

Terapia-kirja

Tietokirja

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Hotakainen

Markus

Mustat aukot – Ajan Tietokirja
ja avaruuden rajalla

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Hämäri

Severi

Vastaus verbaaliseen Tietokirja
väkivaltaan verkossa tietokirja

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Ilmaranta

AnnaKatriina

Pikku hylkeet - lasten Muu
itämeriaiheinen
tiedonjulkist
sivusto
aminen

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn
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Journalistinen tietokirja kertoo psykoterapiasta yksityisenä ja
yhteiskunnallisena ilmiönä. Millaista psykoterapiassa on, mitä siltä voi
odottaa ja millaisia ovat psykoterapian haitat? Miksi psykoterapia yleistyy
ja onko terapiassa käyminen uusi kansalaistaito? Paljonko Suomi tuhlaa
psykoterapiaan ja maksaako sijoitus itsensä takaisin parempana
hyvinvointina? Kirja tarjoaa kurkistuksia sekä hyviin että huonoihin
terapiasuhteisiin. Ääneen pääsevät niin terapiassa kävijät kuin
psykoterapeutit.
Mustat aukot – Ajan ja avaruuden rajalla on populaari tietokirja
populaarista aiheesta. 1960-luvun alussa mustat aukot olivat vielä
teoreettisia kummajaisia, joita tutkijat kammoksuivat, nyt niitä näyttää
olevan kaikkialla ja ne selittävät monia maailmankaikkeuden ilmiöitä.
Mikä nosti mustat aukot suhteellisuusteorian kätköistä suuren yleisön
tietoisuuteen? Ja ennen kaikkea: mitä mustat aukot ovat? Kirjasta
kaavaillaan aloitusta uudelle populaarille tiedekirjasarjalle.
Verbaalisen väkivallan määrittämiselle omaksi ilmiökseen on
nykytilanteessa tarve. Se vaikuttaa tutkijoiden ja journalistien
sananvapauteen sekä aiheuttaa haittaa oikeuslaitoksen työntekijöille.
Tämä häiriköinti on verbaalista väkivaltaa, sillä se uhkaa demokraattisia
arvoja ja vapauksia. Vastaus verbaaliseen väkivaltaan verkossa -tietokirja
määrittää, mistä ilmiössä on kyse, mistä se johtuu, mitkä sen vaikutukset
ovat sekä miten siihen voidaan vastata yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan
tasolla.
PIKKU HYLKEET, lasten itämeriaiheinen –sivusto johdattelee 4-7 -vuotiaita
lapsia Hellä Hylkeen ja Niilo Norpan opastuksella Itämeren ilmiöihin.
Sivusto muodostaa lämminhenkisen kokonaisuuden, jonka keskiössä ovat
luonnon suojelemisesta myös asiapohjaisesti kertovat tarinat sekä niihin
liittyvät faktaosiot. Tiedon jakaminen tapahtuu pienissä erissä
elämyksellisyyttä korostaen ja lasten ajattelutapoja kunnioittaen.
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Isomaa

Rasmus

Förstå och bemöta
ätstörningar

Tietokirja

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

En antologi om ätstörningar med fokus på förståelse och bemötande.
Boken ska hjälpa läsaren att förstå och bemöta ätstörningarnas
komplexitet och bli användbar i en mängd olika kontexter. Boken ska vara
användbar för läsare med varierande grundkunskaper och olika teoretisk
bakgrund. Den eftersträvar en integrering av både vetenskaplig forskning
och subjektiva erfarenheter för att hjälpa läsaren forma sin egen
uppfattning av hur hen kan förstå och bemöta ätstörningar.

Jussila

Tapani

Vyöhyke (Fukushima Tietokirja
10 vuotta)

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Järvinen

Katriina

Kotiseutu-aiheinen
tietokirja

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimalakatastrofi, jättimaanjäristys ja
tsunami muuttivat maapalloa jopa fysikaalisesti. Samalla kun Japani on
upealla tavalla jälleenrakentanut tuhoutuneen vyöhykkeen yhteisöjä,
edelleen savuava voimalaraunio on mullistanut Japanin ja koko maailman
ajatukset ydinvoimasta, energiapolitiikasta ja teknologiasta. Tämä kirja on
suomalaisen Japanin-tuntijan, matemaatikon ja tietokirjailijan
Fukushiman perintöön liittyviä monimutkaisia aiheita popularisoiva
tietoteos.
Tietokirja kotiseudun merkityksestä nykysuomalaisille.

Karjalainen

Sami

Älä pelkää
Tietokirja
hämähäkkiä - katso
sitä silmiin ja rakastu.
Tietokirja Suomen
hyppyhämähäkit.

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Työn tarkoitus on laatia perusteellinen kirja Suomen hyppyhämähäkeistä
(Salticidae). Kirja esittelee kaikki runsaat 40 hyppyhämähäkkiämme.
Teoksen uutuusarvo tulee olemaan merkittävä, koska Suomessa ei ole
koskaan aiemmin julkaistu hyppyhämähäkkikirjaa. Erityinen kirjan tavoite
on edistää positiivista kuvaa hämähäkeistä. Hämähäkkejä inhotaan ja
pelätään suotta. Hyppyhämähäkit sopivat PR-tehtävään, koska ne ovat
söpöjä pyöreine silmineen. Esimerkkikuva:
http://www.samikarjalainen.fi/hh.jpg
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Kaski

Liisa

Tietokirja
Tietokirja
"Itämerensuomalain
en ruoka juuresta
latvaan ‒
Perinneruokaa
kasviksista"

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Kellomäki

Ani

"Sairaan ihana
lapsuus" -tietokirja

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Kinnunen

Kalle

Kirja uudesta
suomalaisesta
elokuvasta

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Kohonen

Tauno

Pohjoinen hiljaisuus - Muu
dokumenttielokuvan tietokirjoitta
käsikirjoitus
minen

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

25.08.2020

Esittelemme tietokirjassamme itämerensuomalaista ruoan
kulttuurihistoriaa uudesta kulmasta: poimimme perinnekeittiöistä
aiemmin vähälle huomiolle jääneet kasvisruoat ja valotamme
perinneruokien syntyolosuhteita raaka-ainelähtöisesti. Tartumme
kielellisten esivanhempiemme ja isovanhempiemme perintöön ja
etsimme siitä tienviittoja kohti herkullisempaa, ilmastokestävämpää ja
vähemmän kuluttavaa elämäntapaa. Osoitamme kirjassamme oman
kulttuuriperinnön konkreettisen arvon nykyihmiselle.
"Sairaan ihana lapsuus" on ensimmäinen suomalainen nuorista
hoivaajista, eli vanhemmastaan huolta kantavista lapsista ja nuorista,
kertova yleistajuinen tietokirja. Se antaa äänen toistaiseksi
näkymättömiin jääneelle erityisen tuen tarpeessa olevalle ryhmälle. Kirja
tarjoaa kipeästi kaivattua tietoa ammattilaisille, ainesta julkiseen
keskusteluun sekä vertaistukea niille, jotka ovat eläneet varttuneet
psyykkisesti tai fyysisesti sairaan, vammautuneen tai päihderiippuvaisen
vanhemman kanssa
Suomalainen elokuva on uudistunut sukupolvien vaihtuessa. Käynnissä
on suuri murros, joka vaikuttaa myös sisältöihin. Voivatko kaupallisuus ja
taiteellinen kunnianhimo kohdata samassa teoksessa? Onko suomalaisen
elokuvan tähdättävä kansainvälisille markkinoille? Populaarina taiteena
elokuva on yhteiskunnan peili.
Pohjoinen hiljaisuus -dokumenttielokuva tarjoaa monipuolisen
näkökulman hiljaisuuden eri puoliin, määritelmiin ja merkitykseen
esimerkiksi terveydelle. Elokuva kutsuu pohtimaan omaa suhdettamme
luonnon hiljaisuuteen ja meitä ympäröivän ääniympäristön laatuun sekä
sisäisen hiljaisuuden filosofisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin.
Dokumenttielokuvan kuvallinen kerronta sijoittuu Ylläs- ja
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Lappalainen

Elina

Taloutta lapsille

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Laukka

Petri

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Ljokkoi

Anniina

Ståhlberg Reload.
Tietokirja
Uudenlainen
elämäkerta ja
kulttuurihistorialline
n selvitys K.J.
Ståhlbergin
ajattelusta ja
pysyvästä
vaikutuksesta
suomalaiseen
yhteiskuntaan.
Itämerensuomalaine Tietokirja
n ruoka juuresta
latvaan ‒
Perinneruokaa
kasviksista

Mauri

Leivo

Lehmäaiheinen
tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn
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Tarinallinen ja kuvitettu lastentietokirja oman talouden ja taloustaitojen
hauskaan oppimiseen. Mitä ovat palkka, verot tai laina? Miksi joku
velkaantuu? Voiko yrittäjänä rikastua? Teoksen lapsihahmot pohtivat
talouden kysymyksiä 6-9 -vuotiaiden kohderyhmälle ikätasoisten ja
konkreettisten tilanteiden kautta.
Apupapin poikana Kainuussa syntynyt Carl Johan Ståhlberg (1865–1952)
on vaikuttanut tasavaltalaisuuden ja oikeusvaltion syntymiseen
Suomessa. Ståhlberg oli mukana rakentamassa suomalaisen
parlamentarismin perustusta, joka on kestänyt 2020-luvulle asti.
Ståhlbergin ajattelua leimannut sosiaaliliberaalius edusti siihen aikaan
uutta kansainvälistä ajattelua. Keskeisiä poliittisen toiminnan käsitteitä
olivat kansanvaltaisuus, vapaamielisyys, äänioikeus sekä sosiaaliset
uudistukset.

Esittelemme tietokirjassamme itämerensuomalaista ruoan
kulttuurihistoriaa uudesta kulmasta: poimimme perinnekeittiöistä
aiemmin vähälle huomiolle jääneet kasvisruoat ja valotamme
perinneruokien syntyolosuhteita raaka-ainelähtöisesti. Tartumme
kielellisten esivanhempiemme ja isovanhempiemme perintöön ja
etsimme siitä tienviittoja kohti herkullisempaa, ilmastokestävämpää ja
vähemmän kuluttavaa elämäntapaa. Osoitamme kirjassamme oman
kulttuuriperinnön konkreettisen arvon nykyihmiselle.
Kirja kertoo lehmien ominaispiirteistä ja käyttäytymisestä niiden
oleillessa vapaasti laitumillaan. Kirjan keskeisiä kysymyksiä ovat: mitä
paljastuu, kun koti- ja tuotantoeläimen kaapu otetaan lehmän yltä? Mitä
tiedetään lehmän käyttäytymisestä, kommunikoinnista ja sosiaalisista
suhteista? Entä vuorokausirytmistä, laidunruokailusta ja nukkumisesta?
Mitä ei tiedetä?
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Pasi
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"Rooma" - Tietokirja Tietokirja
Italian pääkaupungin
Kansalaisen
Tietokirja
kiertotalouskirja reportaasi kestävästä
tulevaisuudesta

15 000 € 8 kuukauden
työskentelyyn
11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Tietokirja ”Rooma” kertoo Italian pääkaupungin kehityksestä viimeisten
vuosikymmenien aikana. Aihetta lähestytään historian,
Kirja kertoo vetävästi sen, mitä jokaisen valveutuneen kansalaisen pitäisi
tietää kiertotaloudesta. Millaista olisi asua kiertotalouden periaatteiden
mukaisesti rakennetussa talossa, millaiset ovat kiertotalousvaatteet, entä
liikenne? Ja mitä siirtymä tarkoittaa taoudelle? Tutkimustiedon ja
edelläkävijähankkeiden pohjalta kirjassa luodaan kuva tulevaisuudesta,
jossa on siirrytty kestävämpiin tuotanto- ja kulutustapoihin jatkuvasti
uusien luonnonvarojen käyttöönotosta.

Kiihkottomuuden
Tietokirja
kaipuu.
Vakaumuksellinen
toiminta, radikalismi
ja lääketiede
1500–1700 -lukujen
Euroopassa.

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Tietokirja: Olipa
kerran Pohjola

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Työnimellä "Kiihkottomuuden kaipuu" rakentuva tietokirja käsittelee
yhteiskunnallista levottomuutta aiheuttaneen vakaumuksellisen,
radikaalin tai valtavirrasta muutoin poikkeavan käyttäytymisen
lääketieteellistämistä 1500–1700 -lukujen Euroopassa. Tuolloin
lääketiede otti määrätietoisia askeleita sosiaalisen kontrollin
harjoittajana. Kirja kertoo pyrkimyksistä määritellä äärioppien synty,
tarttuvuus, hoito ja ennaltaehkäisy fysiologisten oireiden ja
mielenterveyden häiriötilojen näkökulmista.
Millaista oli silloin, kun näkyi suuria sopulivaelluksia, naalit kaivoivat
luolastojaan tuntureilla, jääleinikki kukki ja riekkojen nauru kaikui soilla?
Ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa
nämä kerran todelliset ilmiöt haalistuvat lopulta muistoiksi. Kirjassa
kuljen maastossa ja kerään näitä muistoja – tarinoita siitä luonnosta,
jonka me tulemme menettämään ensimmäisenä ilmastonmuutokselle ja
käynnissä olevalle kuudennelle sukupuuttoaallolle.

Tietokirja
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Pynnönen

Antti

Common Earth
Project

Tiedonjulkist
amisen
yhteistoimin
ta

2 500 € Saa käyttää
myös kuluihin

Teemme lautapeliä opetus- ja koulutuskäyttöön. Lautapelimme käsittelee
kestävää kehitystä ja sen toteuttamisen haasteita. Lisäksi luomme alustaa
kestävän kehityksen julkiselle keskustelulle viihdyttävällä ja helposti
lähestyttävällä tavalla. Peli hyödyntää osallistavan opetuksen metodeja
asettamalla oppilaat itse päätöksentekijäksi simulaatiossa, joka tuo
globaalit ongelmat esiin. Pelaajat toimivat tieteen ja päätöksenteon
yhdistäjinä. Podcastimme: https://tinyurl.com/ybwwv72d

Rytinki

Markus

"Musiikin hinta" dokumenttielokuva

Muu
tietokirjoitta
minen

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

"Musiikin hinta" -dokumenttielokuva kertoo musiikkialan
tekijänoikeuksista, ansaintalogiikoista ja digitaalisen musiikkiaineiston
saatavuudesta Suomessa. Teos kertoo, miten musiikilla voi ansaita
elantonsa digitaalisen musiikin aikakautena, miten ja kuinka paljon
digitaalisesta musiikista maksetaan ja mille tahoille musiikista
generoituvat tulot päätyvät.

Sainio

Linda

Maan ja veden
Tietokirja
rajalla: hyvinvoinnin
polkuja suon
sisimpään

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Salminen

Esa

Tietokirjallinen
podcast 1800-luvun
rakkaustarinasta

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Maan ja veden rajalla on popularisoiva tietokirja suon ekosysteemin
kulttuurisista hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Valokuvataiteellinen tietokirja
innostaa suoluonnon tutkimiseen ja kokemiseen moniaistisesti. Se on
kolmen taiteilija-tutkijan yhteinen teos suon kerrostumista, joista
löytyvät juuret omaan mytologiseen perinteeseemme. Tietokirjassa
pääsevät esiin pohjoiset suonkävijät ja heidän moniulotteinen ja
moniaistinen suosuhteensa.
Aitoihin kirjeisiin perustuva podcast 1800-luvun lopun rakkaustarinasta.
Fennomaaninen 19-vuotias neito rakastuu 27-vuotiaaseen pastoriin
kirjeiden välityksellä. Podcast herättää henkiin yli 100 vuoden takaisin
Vihdin, Helsingin ja Utajärven ja tuo kuulijoilla uutta tietoa muun muassa
Aino Kallaksesta, HJK:n perustaja Fredrik Wathénista ja Herlinien suvusta.

Muu
tietokirjoitta
minen
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Salusjärvi

Aleksis

Käsikirjoituksen
laatiminen
lukutaidottomasta
Suomesta

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Kirjoitan käsikirjoituksen lukutaidottomuudesta niiden 5000 lukemiseen
kielteisesti suhtautuvan nuoren näkökulmasta, joita olen kuluneen neljän
vuoden aikana opettanut. Joka kymmenes 13-29-vuotiaista nuorista
lasketaan lukutaidottomaksi. Tilastojen takaa tähän ilmiöön avautuu
aivan uudenlaisia näkökulmia, joita haluan tuoda julkisuuteen.

Savolainen

Elina

Elämä!-tietokirja

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Spiliopoulou Sia
Åkermark

Åland i tiden och i
världen

Tietokirja

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Elämä!-tietokirja on lapsille ja heidän kasvattajilleen suunnattu
kirjallinen, visuaalinen ja toiminnallinen tositarina elämän synnystä ja sen
kehityksestä maapallolla. Eliömaailmaa ja sen tulevaisuutta ei voi
ymmärtää ilman historiaa. Kirjaan liittyvät työpajat ja mobiilisovellus
mahdollistavat aiheen monipuolisen tutkiskelun tieteen ja taiteen
keinoin.
Projektets mål är en lättillgänglig bok på svenska – och senare även på
engelska och finska – om 80-100 sidor, vackert utformad och rikligt
illustrerad om Ålands dåtid, nutid och framtid utifrån ett fredsperspektiv.
Boken baseras på forskningsresultat som tagits fram vid Ålands
fredsinstitut och på intervjuer. Boken indelas i tre block: Åland igår, Åland
idag, Åland imorgon. Boken är till för alla som kommer i kontakt med
Åland och vill veta mer om Ålands särställning och roll i världen.

Strellman

Sanojen viemää.
Kirjoittamisopas
lapsille

Tietokirja

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Urpu

Sanojen viemää. Kirjoittamisopas lapsille on kirja, joka tartuttaa
kirjoittamisen ilon ja innon 9–12-vuotiaisiin lapsiin. Se käy läpi tarinan
tekemisessä keskeiset aihepiirit (mm. henkilöhahmot, juoni,
vuoropuhelu) helppotajuisesti ja hyödyntäen tunnettuja
lastenkirjallisuuden esimerkkejä. Alakouluikäisten taitoihin sovitetun
teoreettisen tiedon oheen on rakennettu runsaasti tehtäviä, jotka
innostavat lasta kokeilemaan itse kirjoittamista.
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Suojanen

Ilona

Onnellisesti turvassa Tietokirja

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Säkö

Maria

Leea Klemolan
taiteellinen ajattelu

Tietokirja

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Telkänranta

Helena

Eläinten mieli.
Uudenlainen
tiedevideoiden ja artikkelien sarja
internetiin

Muu
tiedonjulkist
aminen

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Tuikka

Timo

Katkeruuden voima: Tietokirja
suomalainen
katkeruus
tuhovoimana ja
voimavarana

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

25.08.2020

Mistä turvallisuus koostuu silloin kun sitä ei käsitellä riskien, uhkien ja
pelon kautta? Onko yhteiskunta turvallinen vain, kun sen jäsenet
tuntevat olonsa turvalliseksi? Mikä on turvallisuuden ja onnellisuuden
yhteys? Perustuen ihmisten turvallisuuskokemuksiin (valokuvat, tarinat ja
kyselyt), poikkitieteelliseen taustatietoon ja asiantuntijahaastatteluihin,
tämä yleistajuinen tietokirja valaisee positiivisen turvallisuuden lähteitä,
käsitettä ja tärkeyttä.
Haen apurahaa modernin kansanteatterin tekijän, Leea Klemolan,
taiteesta kertovan kirjan kirjoittamiseen. Teos "Leea Klemolan taide"
kertoo, miten naispuolisen auteur-ohjaaja Leea Klemolan taiteelliset työt
ovat syntyneet. "Leea Klemolan taide" avaa Klemolan taiteellista
ajattelua ja dokumentoi palasen ennen kirjoittamatonta kotimaista
teatterihistoriaa sekä naispuolisen auteur-ohjaajan toimintaa Suomessa
eri vuosikymmeninä. Teos porautuu ennen muuta Klemolan omiin
teatteriohjauksiin.
Kehitämme uutta keinoa yleisölle suuntautuvaan tiedeviestintään.
Tuotamme internet-videoita ja -tekstejä ja teemme niistä linkitetyn
verkoston, jossa kävijä voi edetä häntä kiinnostaviin aiheisiin yhä
syvemmälle. Kävijän valinnoista muodostuu interaktiivinen, yksilöllinen
kokemus. Aiheena on tieteellinen tieto eläinten kokemusmaailmasta.
Kerronnassa panostetaan faktojen tarkkuuteen, helppotajuisuuteen ja
mukaansatempaavuuteen. Kieliversiot ovat suomi ja englanti. Käyttö
tulee olemaan ilmaista.
Katkeruuden voima muistuttaa positiivisuutta painottavia nykyihmisiä
siitä, kuinka suuressa roolissa negatiiviset tunteet ovat olleet Suomen ja
suomalaisuuden rakentumisessa. Tarinallinen tietokirjani kertoo, kuinka
katkeruus on tuhovoiman ohella toiminut yhteiskuntamme ja yksilöiden
voimavarana. Se kertoo niin kansakunnan katkeroittaneesta
sisällissodasta ja talvisodan sisukkaasta torjuntataistelusta kuin
hammasta purren tehdystä jälleenrakennuksesta ja hyvinvointivaltion
pystyttämisestä.
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Tuomasjukka Tuukka

Bukarestin ainoa
Tietokirja
blondi – kertomuksia
2020-luvun
Romaniasta

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Romanian yhteiskuntaa tarkasteleva tietokirja, joka antaa näkökulmia
maan tilanteeseen 2020-luvulla uuden sukupolven kautta. Mitä ajattelee
entinen bukarestilainen katulapsi kotonaan Belgian maaseudulla?
Millaisia ongelmia romanialaistaiteilijat kohtaavat puhuessaan maansa
ongelmista? Miten Romania ja Suomi liittyvät yhteen töiden
ulkoistamisen ja rescue-koirien kautta? Teos kokoaa ja päivittää
ajankohtaisia aiheita maahan tehtyjen kenttämatkojen ja journalististen

Turtiainen

Jussi

Psyykkisen
epämukavuuden
yhteiskunta

Tietokirja

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Uski

Matias

Common Earth
Project

Tiedonjulkist
amisen
yhteistoimin
ta

2 500 € Saa käyttää
myös kuluihin

Psyykkisen epämukavuuden yhteiskunta -kirjahanke pureutuu viimeisen
50-vuoden aikana yhteiskuntia kalvavaan ja laajenevaan ongelmaan mielenterveyshäiriöiden nousuun. Keskustelua ovat hallinneet
psykologiset ja psykiatriset näkemykset, jotka nojaavat psykososiaalisten
ja/tai yksilölähtöisten riskien tunnistamiseen. Teos tarjoaa
sosiaalitieteellisen tulkinnan, jossa mielenterveyshäiriöiden nousua
tarkastellaan työelämän, tunnenormien ja yhteiskunnan valtasuhteiden
muutosten perustalta.
Tarkoituksemme on tehdä lautapeli opetus- ja koulutuskäyttöön.
Lautapelimme käsittelee kestävää kehitystä ja sen toteuttamisen
haasteita. Lisäksi luomme alustan kestävän kehityksen julkiselle
keskustelulle viihdyttävällä ja helposti lähestyttävällä tavalla. Peli
hyödyntää osallistavan opetuksen metodeja asettamalla oppilaat itse
päätöksentekijäksi simulaatiossa, joka tuo globaalit ongelmat esiin.
Pelaajat toimivat tieteen ja päätöksenteon yhdistäjinä. Podcastimme:
https://tinyurl.com/ybwwv72d
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Vieno

Niina

Vuorinen

Katariina Informaatioilluusio

Åkerman

Elina
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Työnimi:
Tietokirja
"Ympäristön
kemikalisoituminen"

Tietokirja: Kovaa
kamaa, hoitoa ja
toivoa (työnimi)

25.08.2020

3 750 € 2 kuukauden
työskentelyyn

Tietokirjan tavoitteena on antaa ihmisille tutkimuksiin perustuvaa tietoa
kemikaaleista ja ympäristön kemikalisoitumista. Tarkoituksena on
herättää ihmisissä halu omalla toiminnallaan vähentää ympäristön
kemikalisoitumista ja sen aiheuttamia haittoja. Kirja perustuu
parikymmenvuotisen työurani aikana kerättyyn mittavaan
tutkimustietoon asiasta sekä alan asiantuntijoiden haastatteluihin.

Tietokirja

11 500 € 6 kuukauden
työskentelyyn

Muuttaako tieto etenevästä ekokatastrofista ihmislajin toimintaa, vai
jatkammeko ympäristön ylikulutusta kaikesta informaatiosta huolimatta?
Informaatioilluusio-teos popularisoi ajankohtaisen ympäristötutkimuksen
parodioita, ammentaen muun muassa liito-oravalainsäädännöstä,
maitovalaisen suojelusta ja ruokahävikkiesimerkeistä valottaen, miksi
tieto ei yleensä johda toimintaan, ja mitä tälle tuhoiselle ilmiölle on
tehtävissä.

Tietokirja

7 500 € 4 kuukauden
työskentelyyn

Kovaa kamaa, hoitoa ja toivoa (työnimi) on narratiivinen tietokirja. Teos
on lukijalle sisäänajo huumemaailmaan: se sisältää omakohtaisia
kertomuksia vuosia tai vuosikymmeniä jatkuneesta suonensisäisten
huumeiden käytöstä. Kirjassa käsitellään myös Suomen
opioidikorvaushoitojärjestelmää, josta on edelleen melko vähän tietoutta
esimerkiksi median, päättäjien ja perusterveydenhuollonkin keskuudessa.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi vuonna 2020 yhteensä 400 000 euroa tiedonjulkistamista eri medioissa julkistaviin hankkeisiin.
Neuvottelukunta käsitteli 412 hakemusta, joista 56 sai apurahan.
Kaksi apurahansaajaa ei halunnut tietojaan julkaistavan verkossa.

