TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA
Mariankatu 7C1, 00170 Helsinki

Julkinen listaus

TIEDONJULKISTAMISEN APURAHAT 2012
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on 19.3.2012 jakanut 165 000 euroa tiedon julkistamista eri
medioissa edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunnalle saapui 144 hakemusta. Haetun rahoituksen
yhteismäärä oli yli 800 000 euroa. Neuvottelukunta tuki yhteensä 48 hakemusta. Neljälle
henkilölle myönettiin puolen vuoden työskentelyapuraha (10 000 €). Kaksi apurahansaajaa ei
halunnut tietojaan julkaistavan verkossa.

ANDERSÉN MATTS

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Meteoritkrater 63 N Söderfjärden - en populärvetenskaplig resa i tid och rum
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Meteoritkrater 63 N Söderfjärden - en populärvetenskaplig resa i tid och rum
är arbetsnamnet på detta bokprojekt med text av Matts Andersén och illustrationer av Ira Mikkonen.
Målet är att resultat från aktuell forskning skall bli en populärvetenskaplig bok om Söderfjärdens historia och
framtid, en bok med ett globalt perspektiv på kratern under mer än 520 miljoner år. Söderfjärden utanför Vasa är
idag Finlands vackraste meteoritkrater och en av jordens 182 kratrar.

BOUCHT CHARLOTTA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Muutos elämässäni - Abiliksen tuella
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Muutos elämässäni-Abiliksen tuella.
Pieni teko voi muuttaa vammaisen henkilön elämää merkittävästi. Abilis-säätiön pienellä tuella vammainen henkilö
voi saada toisenlaisen elämän tai alkusysäyksen siihen. Kirjan elävät ja todelliset tarinat ja esimerkit antavat tästä
lisätietoa. Kirja avaa sinulle konkreettisesti sitä, miten merkityksellistä on panostaa kehitysyhteistyöhön. Kirjassa on
vammaisten omakohtaisia tarinoita ja Charlotta Bouchtin ottamia valokuvia heistä ja heidän elinympäristöstään.

DUMELL MATTS OLLE WERNER

Myöntö / Belopp € 7 000

Hanke / Projektet
Abborrens aftonbön
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
En tv-dokumentär om utarmningen av fiskebestånden och det tynande kustfisket i Finland och Östersjön.

Under de senaste tjugo åren har fiskarterna i Finlands kustområden och hela Östersjön utarmats i en utsträckning
som skulle ha utlöst storlarm om problemet hade gällt skogs- eller strandområden.

EEROLAINEN LEENA ELINA

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Japanilaisen elokuvan historia
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirjassani kerron alussa elokuvasta taidemuotona Japanissa, sen kultakausista ja sodanaikaisesta elokuvasta.
Pääpaino on kuitenkin 1960- ja 70-lukujen jälkeisellä elokuvahistorialla: nouvelle vague ja nuorisoelokuvat,
genreleffat, tuotantojärjestelmän romahtaminen ja lopulta mitä elokuvalle tapahtui 90-luvun lamakaudella.
Käsittelen elokuvateollisuutta, rahoitusta, studioita, ohjaajia ja genrejä, tarjoten kattavan katsauksen japanilaisen
elokuvan värikkääseen ja mielenkiintoiseen historiaan.

HANNULA MILLA KYLLIKKI

Myöntö / Belopp € 2 500

Hanke / Projektet
Jälleenrakentajien maa: Karjalan tasavallan ja Karjalankannaksen identiteetit
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yleinen tietokirjamme kuvaa ja analysoi Karjalan tasavallan ja Karjalankannaksen alueidentiteetin kehitystä ja
nykytilaa.

HAUTALA MARKO ANTERO

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Omin voimin - Algoth Untolan vakaumuksellinen elämä
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Algoth Untola ei syntynyt kirjailijaksi; hän eli elämän josta syntyi kolme kirjailijaa: Maiju Lassila, Irmari Rantamala ja
J. I. Vatanen. Paitsi kirjailija Untola oli myös valveutunut kansalaisaktivisti. "Omin voimin - Algoth Untolan
vakaumuksellinen elämä" on ensimmäinen vakavasti otettava yritys kokonaisvaltaiseksi ja perusteelliseksi Untolaelämäkerraksi. Tarkastelemalla mahdollisimman monipuolisesti Untolan elämänvaiheita ja valintoja teos pyrkii
paljastamaan ihmisen myyttien takana.

HINTSALA MERI-ANNA ELINA
Hanke / Projektet
Käsikirja vanhoillislestadiolaisuudesta

Myöntö / Belopp € 1 600

Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Käsikirja vanhoillislestadiolaisuudesta valottaa kirkon suurinta herätysliikettä pintaa syvemmältä. Kirja on
yleistajuinen teos, joka antaa välineitä jäsentää ja käsitteellistää vanhoillislestadiolaista todellisuutta osana nykyyhteiskuntaa ja uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan ajatuksena on luoda kuvaa perinneliikkeestä modernin
edessä helppotajuisesti, mutta argumentoiden. Kirjan teemat kulkevat opillisista keskusteluista ihmisoikeuksiin ja
liikkeen medioista sosiaaliseen mediaan.

HINTSANEN JARI KALEVI

Myöntö / Belopp € 1 300

Hanke / Projektet
Taekwondo - jalan ja käden tie (työnimi)
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirjan "Taekwondo – jalan ja käden tie" (työnimi) tarkoituksena on esitellä monipuolisesti korealaisen
kamppailulajin, taekwondon, historiaa, lajin olemusta ja filosofiaa. Taekwondosta ei ole maassamme aiemmin
julkaistu kokonaisvaltaista teosta suomenkielellä, joten teos tulee olemaan omalla sarallaan ensimmäinen kattava
teos tästä lajista ja sen historiasta. Tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen, suomenkielinen taekwondoa käsittelevä
kirja suomalaiselle harrastajakunnalle. Teoksessa tuodaan esille myös taekwondon henkiset ja kasvatukselliset
aspektit. Julkaistava teos pyrkii omalta osaltaan lisäämään taekwondoseuroissa toimivien valmentajien ja ohjaajien
tietämystä. Pääasiallisen kohdeyleisön lisäksi kirja tulee puhuttelemaan myös esimerkiksi Korean historiasta ja
kulttuurista kiinnostuneita lukijoita.

HÄKKINEN LEENA IRENE

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Kanteleen kielin
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kanteleen kielin -kirja ja 17-osainen radio-sarja kertoo kantelekansoista, niiden soittimista, historiasta ja
nykypäivästä. Kanteletta soitetaan Suomen lisäksi myös muualla Koilis-Euroopassa ja Länsi-Siperiassa. Tämä
soitin on monen kansan identiteetin vahva symboli. Hankeen työryhmä, eli Timo Väänänen, Kari Dahlblom, Leena
Häkkinen ja Matti Kontio, on tehnyt useita kenttämatkoja ja haastatellut lukuisan määrän ihmisiä julkaisuja varten.

JOKISALO JOUKO

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Oikeistopopulismi Euroopassa 2000-luvun alussa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Oikeistopopulismi Euroopassa 2000-luvun alussa -teoksessa analysoidaan oikeistopopulismin poliittista roolia ja
siihen liittyviä kysymyksiä: Onko oikeistopopulismin poliittisen merkityksen kasvu trendi, joka vaarantaa
länsimaisen demokratian? Onko oikeistopopulismin vaikutusvallan kasvu pysyvä vai onko se ohimenevä
protestiäänestäjien ilmiö? Mitkä ovat oikeistopopulismin kasvavan vaalimenestyksen ja yhteiskunnallisen
vaikutuksen taustalla olevat syyt?
Toinen keskeinen kysymys on oikeistopopulismin ja rasismin välinen yhteys? Onko oikeistopopulismin nousu
ennen kaikkea syynä siihen, että rasismista tullut jopa eri maiden virallista poliittista kulttuuria? Miten

oikeistopopulismi ja Itä-Euroopan maiden romanivastaisuus ja antisemitismi ovat sidoksissa toisiinsa? Entä
läntisessä Euroopassa islamofobian ja rasistisen maahanmuuttajavastaisuuden yhteys oikeistopopulististen
puolueiden kasvavaan yhteiskunnalliseen vaikutukseen?

JÄRVINEN KATRIINA

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
Vanhemman vallassa -kirjan kirjoittaminen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirjan idea nousee siitä tosiasiasta, että ihminen ei saa valita vanhempiaan. Osa lapsista syntyy perheisiin, joissa
ei ole hyvä kasvaa. Tämä myönnetään lapsen ollessa pieni, mutta aikuistuessa siitä ei saisi enää puhua. Osa
vanhemmista jatkaa kuitenkin sietämätöntä käyttäytymistään myös aikuisia lapsia kohtaan. Vanhempien henkinen
väkivalta on edelleen yhteiskuntamme suuri tabu. Kirjassa haastateltavat kertovat millaista piinaa suhde
vanhempiin vielä aikuisuudessa aiheuttaa.

KAUPPALA PEKKA JALMARI

Myöntö / Belopp € 2 500

Hanke / Projektet
Jälleenrakentajien maa: Karjalan tasavallan ja Karjalankannaksen identiteetit
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirjamme kuvaa ja analysoi Karjalan tasavallan ja Karjalankannaksen alueidentiteetin kehitystä ja nykytilaa.

KONTIO MATTI HEIKKI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Kanteleen kielin, audio ja video
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kanteleen kielin -kirja, iBooks-versio ja 17-osainen radio-sarja kertoo kantelekansoista, niiden soittimista,
historiasta ja nykypäivästä. Kanteletta soitetaan Suomen lisäksi myös muualla Koilis-Euroopassa ja LänsiSiperiassa. Tämä soitin on monen kansan identiteetin vahva symboli. Hankkeen työryhmä, eli Timo Väänänen,
Kari Dahlblom, Leena Häkkinen ja Matti Kontio, on tehnyt useita kenttämatkoja ja haastatellut lukuisan määrän
ihmisiä julkaisuja varten.

KORPELA SALLA KAARINA
Hanke / Projektet
Asuminen 2.0

Myöntö / Belopp € 10 000

Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirja Asuminen 2.0 käsittelee asumisen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Väestö ikääntyy ja
monikulttuuristuu, perherakenne ja työn tekemisen tavat muuttuvat ja ilmastonmuutos pakottaa vähentämään
energiankulutusta ja kaikesta tästä seuraa muutoksia asumisen ja arjen järjestelyihin. Voisiko tulevaisuuden
asuminen tukea ihmisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia? Miten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan
parantaa? Voisiko kerrostalo olla kuin kylä?

KUUSKORPI TAINA KAARINA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Psykologiset testit ja testaaminen Suomessa
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Teos on yleistajuinen ja testien käytön asiantuntemukseen perustuva tietokirja psykologisista testeistä ja
testaamisesta. Kirja on suunnattu suurelle yleisölle, mutta tarjoaa relevanttia tietoainesta myös alan asiantuntijoille.
Kansantajuinen tiedonjako aiheesta on tärkeää sekä yhä lisääntyvän testaamisen vuoksi että testattavien
oikeusturvan näkökulmasta. Kirja on suunnattu psykologiseen testaamiseen osallistuville: testattaville, testaajille,
testausten tilaajille sekä muille asianosaisille.

LEPPÄNEN AIRI TUULIKKI

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Kansalaisten Venäjä
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Tietokirjahankkeeni käsittelee Venäjän kansalaisyhteiskunnan tämänhetkistä tilaa ihmisoikeusliikkeen
näkökulmasta käyttäen pohjana liki 20 vuoden aikana taiheesta tekemiäni juttuja sekä uusinta tutkimus- ja muuta
tietoa. Millainen on kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusjärjestöjen tila ohjatun demokratia doktriinin paineessa?
Mitä asioita ajavat ja miten toimivat uudet kansaliikkeet? Mitä Venäjällä tapahtuu kansalaistasolla joulukuun 2011
duuman vaalien jälkeen?

LEPPÄNEN RISTO SAMULI

Myöntö / Belopp € 1 600

Hanke / Projektet
Käsikirja vanhoillislestadiolaisuudesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Vanhoillislestadiolainen herätysliike on ollut viime vuosina erityisen paljon esillä julkisuudessa. Hankkeen
tavoitteena on tuottaa tietokirjamainen, yleistajuinen teos, joka antaa välineitä jäsentää
vanhoillislestadiolaista todellisuutta osana nyky-yhteiskuntaa ja uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan aiheet
koskettelevat mediassa esillä olleita teemoja taustoittaen niitä. Kirja luo kuvaa
perinneliikkeestä modernin edessä helppotajuisesti, mutta tieteellisesti argumentoiden.

MELTTI SONIA MARGOT

Myöntö / Belopp € 4 500

Hanke / Projektet
Lapsen etu ensin (työnimi) - dokumentti yksin Suomeen tulleista pakolaislapsista
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Dokumenttielokuva Suomeen yksin tulleista turvapaikanhakijalapsista.

MIKKONEN IRA, KANERVA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Meteoritkrater 63 N Söderfjärden - en populärvetenskaplig resa i tid och rum
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Meteoritkrater 63 N Söderfjärden - en populärvetenskaplig resa i tid och rum
är arbetsnamnet på detta bokprojekt med text av Matts Andersén och illustrationer av Ira Mikkonen.
Målet är att resultat från aktuell forskning skall bli en populärvetenskaplig bok om Söderfjärdens historia och
framtid, en bok med ett globalt perspektiv på kratern under mer än 520 miljoner år. Söderfjärden utanför Vasa är
idag Finlands vackraste meteoritkrater och en av jordens 182 kratrar.

NENONEN HEIKKI JOHANNES

Myöntö / Belopp € 1 600

Hanke / Projektet
Käsikirja vanhoillislestadiolaisuudesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Vanhoillislestadiolainen herätysliike on ollut viime vuosina erityisen paljon esillä julkisuudessa. Hankkeen
tavoitteena on tuottaa tietokirjamainen, yleistajuinen teos, joka antaa välineitä jäsentää
vanhoillislestadiolaista todellisuutta osana nyky-yhteiskuntaa ja uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan aiheet
koskettelevat mediassa esillä olleita teemoja taustoittaen niitä. Kirja luo kuvaa perinneliikkeestä modernin edessä
helppotajuisesti, mutta tieteellisesti argumentoiden.

NIEMI SEIJA ASTRID

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Pohjoinen jäämeri, tutkimusmatkailija A. E. Nordenskiöld kertoo
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
"Pohjoinen jäämeri, tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordenskiöld kertoo" on lasten ja nuorten tietokirja, joka kuvaa
Pohjoisen jäämeren olosuhteita, eläin- ja kasvikuntaa, mineraaleja, pinnanmuodostusta ja historiaa Nordenskiöldin

kokemusten ja näkemysten kautta. Kirja kertoo myös alueen herkästä ympäristöstä ja luonnossa tapahtuneista
muutoksista. Tavoite on saada lukija ymmärtämään jokaisen ihmisen mahdollisuudesta ottaa vastuu luonnon
hyvinvoinnista.

NIIPOLA JANI OSKARI

Myöntö / Belopp € 1 600

Hanke / Projektet
Pelisukupolvi, suomalaisen peliteollisuuden menestystarina
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Pelisukupolvi - suomalaisen pelibisneksen menestystarina Max Paynestä Angry Birdsiin.
Suomi on reilussa kymmenessä vuodessa noussut yhdeksi maailman merkittävimmistä peliteollisuuden
keskittymistä. Teos kertoo suomalaisen pelialan menestystarinan taustat ja salaisuudet hittipeleistä pahimpiin
virheisiin. Puheenvuoro on nyt pelien tekijöillä, sillä he ovat Pelisukupolvi ja tämä on heidän tarinansa.

PALMÉN PHILIP JOACHIM

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Artbio
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Artbio.fi är ett projekt för att göra de finländska konstnärerna bekanta för en bredare publik. Den består av en
internetsajt med 3-4 minuter långa videoklipp, där konstnärer berättar om sig själv och sitt arbete på ett subjektivt
sätt. Videofilmerna kan också ses som ett sätt att marknadsföra konstnärer, deras arbeten samt kommande
utställningar. Sajten Artbio.fi skall endast innehålla videon på konstnärer samt ge möjlighet till kommentering samt
diskussion kring videoklippen.

POHJONEN JUHA SAKARI

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Molotovin mutkat - Kamppailu Suomen rajoista talvisodan jälkeen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Rajankäynti 1940: Uusien rajapyykkien kallis hinta.
Teos kuvaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä rajankäyntiä maaliskuulta 1940 marraskuuhun 1940 sekä siihen
liittyviä henkisiä ja fyysisiä menetyksiä. Vaikka Suomi oli tämän rajankäynnin aluekiistojen ehdoton voittaja, oli hinta
kallis. Rajaa vedettiin ja vartioitiin vartijoiden hengen uhalla, siviillejä ja sotilaita katosi tahallaan ja tahtomattaan
jonnekin itään koskaan palaamatta. Se oli EU:n nykyisen koillisen rajan hinta.

PORVALI MIKKO PIETARI

Myöntö / Belopp € 2 500

Hanke / Projektet
Kirja tiedemiesten osallistumisesta jatkosodan tiedustelu- ja vakoilutoimintaan
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomalaisten tiedemiesten osallistumista jatkosodan tiedustelu- ja vakoilusodankäyntiin kuvaava tietoteos.

PUURTINEN TONI JUHANI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Valkokankaan hehku - suomalaisen elokuvateattereiden ja elokuvissa käynnin historia
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Valkokankaan hehku -dokumentissa suomalaisia elokuvateattereita käsitellään mielenmaisemina. Kyse on siis
siitä, minkälaisia tunteita ja merkityksiä elokuvateattereihin ja elokuvissa käymiseen on liitetty Suomessa eri
aikoina.

PYKÄLÄ JARMO JUHANI

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Aseketju
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kirja nimeltä ”Aseketju” kertoo aseteollisuudesta ja aseviennistä 2000-luvun Suomessa. Se on ensimmäinen
suomenkielinen alaa laajasti käsittelevä tietokirja, joka tarjoaa kattavat perustiedot asekaupasta ja sen haasteista
globaalilla aikakaudella. Se on tarkoitettu päättäjille, toimittajille sekä rauhan- ja kansainvälisen politiikan
opiskelijoille. Teos avaa tutkivan journalismin keinoin viime vuosina julkisuudessa olleita tapauksia myös suurelle
yleisölle.

PÖLKKI MIIKA MATIAS

Myöntö / Belopp € 3 500

Hanke / Projektet
Mitä miten zen -tietokirjan kirjoittaminen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kun kerran tässä maailmassa vain nukutaan, uneksitaan ja kuollaan, minän ja muiden harhojen pauloissa rypevä
ihminen tarvitsee ravistelevan kohtaamisen hätkähtääkseen hereille. Mitä miten zen selvittää zenin historialliskulttuurisen ympäristön erityispiirteet ja näyttää havainnollisten esimerkkien välityksellä, miten 500-luvun Kiinasta
alkunsa saanut mullistava oivallusstrategia on elävöittävän keskinäisyhteyden toteuttamista.

RAJALA PERTTI JOHANNES

Myöntö / Belopp € 5 000

Hanke / Projektet
Selkokielinen tietokirja maailman uskonnoista
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Selkokielinen tietokirja suurista maailmaan uskonnoista ja uususkonnoista sekä elämäkatsomuksista, jotka eivät
usko jumaliin eivätkä uskontoihin.

RANTA PERTTI OLAVI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Tietokirja "Suomen kaupunkikasvio"
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kaupunkiluonto on suurimmalle osalle suomalaisista lähiluontoa. Etenkin kaupunkien kasvisto on monilajista,
historialtaan kiinnostavaa ja olennaista ekologisesta lukutaidon kannalta. Suomen kaupunkikasvio on löytöretki
lähiluontoon - asfaltin rakoihin, joutomaille, puistoihin ja kaupunkimetsiin. Kirja on myös johdatus
kaupunkiekologiaan, joka selvittää ihmisen ja muiden kaupunkilaisten yhteiseloa urbaanissa ympäristössä.
Suomen kaupunkikasvio on yleistajuinen runsaasti kuvitettu tietokirja.

REHNSTRÖM HENRI WALTTER

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Valkokankaan hehku - suomalaisten elokuvateatterien ja elokuvissa käymisen histo
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Valkokankaan hehku on dokumenttielokuva, jossa tarkastellaan elokuvateattereita ja niihin liittyviä
katsomiskokemuksia. Kyseessä on kuvallinen essee, jossa ääneen pääsevät niin asiantuntijat kuin tavalliset
katsojatkin. Dokumentti on tunteellinen sukellus monille rakkaan ilmaisumuodon maailmaan.

RÄSÄNEN ESA PETRI

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Talous ja demokratia -teeman toimittaminen niin & näin -lehteen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
niin & näin -lehden teemanumero ”Talous ja demokratia” avaa talouskeskustelua filosofiseen suuntaan tarjoamalla
foorumin maamme johtaville talouden filosofisista perusteista kiinnostuneille asiantuntijoille. Tarkoituksena on
edistää talouden käsitteellisiä, teoreettisia ja yleisiä yhteiskunnallisia ehtoja käsittelevän katsantokannan
kehittymistä sekä tieteellisessä tutkimuksessa eri aloilla että julkisessa keskustelussa laajemminkin.

RÄSÄNEN RAISA DESIREE
Hanke / Projektet

Myöntö / Belopp € 1 000

Radiodokumentin "Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu" toteuttamiseen
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Puhe ja harkinta kulkevat nykyään eri suuntiin sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Itseilmaisu on
noussut tähtiin samalla kun itsekritiikki on vajonnut ojan pohjalle, kun uhkaavat, rasistiset ja syrjivät puheet ja
kirjoitukset leviävät kulovalkean lailla. Radiodokumentti "Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu" kertoo
ennakkoluuloistamme ja peloistamme, mutta myös siitä, miten erilaisuuden kohtaaminen voi muuttaa
käsityksiämme.

SELLMAN JAANA LIISA

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Puheterapia-kirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Puheterapia-kirja on käytännönläheinen tietokirja, jossa kuvataan sitä, miten puheterapeutit työskentelevät ja miten
puheterapeutin asiakkaat toimivat puheterapiatilanteissa. Puheterapiavuorovaikutusta lähestytään perinteisen
kommunikaation häiriöihin keskittyvän lähestymistavan sijaan vuorovaikutusnäkökulmasta. Puheen ja kielen
häiriöiden sijasta keskiössä ovat puheterapiaprosessi, puheterapeuttinen toiminta ja terapian yhteistyöluonne. Kirja
perustuu laadullisiin vuorovaikutustutkimuksiin.

SONCK FREDRIK

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Ny Tid: Finlandsbilden i litteraturen i Sverige
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
För utgivandet av ett temanummer i Ny Tid hösten 2012 om hur Finland presenteras i litteraturen i Sverige.

SOURANDER CHRISTIAN CARL

Myöntö / Belopp € 1 000

Hanke / Projektet
Yggdrasil
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Yggdrasil är en webbportal som fungerar som ett samlande forum för samnordisk medborgaraktivism. Yggdrasil
länkar, sammanfattar och för fram de idéer om nordiskt samarbete som finns på webben om kultur, politik och
ekonomi samt erbjuder ett virtuellt medborgarforum för diskussion om och kring dessa idéer. Ytterligare har
portalen ambitionen att fungera som en kanal för webbaserad medborgaraktivism genom att främja virtuella
medborgaradresser i frågor om nordiskt samarbete.

SÄRKINIEMI SEPPO ANTERO

Myöntö / Belopp € 1 600

Hanke / Projektet
Käsikirja vanhoillislestadiolaisuudesta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Vanhoillislestadiolainen herätysliike on ollut viime vuosinaerityisen paljon esillä julkisuudessa. Hankkeen
tavoitteena on tuottaa tietokirjamainen, yleistajuinen teos, joka antaa välineitä jäsentää vanhoillislestadiolaista
todellisuutta osana nyky-yhteiskuntaa ja uskonnollista mediakeskustelua. Kirjan aiheet koskettelevat mediassa
esillä olleita teemoja taustoittaen niitä. Kirja luo kuvaa perinneliikkeestä modernin edessä helppotajuisesti, mutta
tieteellisesti argumentoiden.

TERVO JOUNI JAAKKO

Myöntö / Belopp € 1 600

Hanke / Projektet
Tietokirja kuvataiteilija Osmo Rauhasta
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Henkilökuva kuvataiteilija ja luomuviljelijä Osmo Rauhalasta, suomalaisen taide-elämän toisinajattelijasta ja oman
tiensä kulkijasta.

TUIKKA TIMO JUHANI

Myöntö / Belopp € 10 000

Hanke / Projektet
"Kansan valtiaat": Suomen demokratian lyhyt historia
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Suomen demokratian lyhyt historia kertoo kansanvaltamme menneisyyden avulla, miten sen nykytilaan ollaan tultu.
Kirjassa kuljetaan demokratiamme kivikkoinen tie ensimmäisistä eduskuntavaaleista nykyaikaan.
Suomen demokratian lyhyt historiaa esittelee kansamme valtiaat Urho Kekkosesta Jyrki Kataiseen. Kirja kertoo
kansanvaltamme erityispiirteistä, demokratiamme menestystarinasta ja likaisimmista pelureista ytimekkäästi. Kirjan
avoimena tavoitteena on herättää keskustelua demokratiamme nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

TYKKYLÄINEN TUULA IRENE

Myöntö / Belopp € 4 000

Hanke / Projektet
Puheterapiaa käsittelevä tietokirjahanke
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Puheterapia-kirja on käytännönläheinen tietokirja, jossa kuvataan sitä, miten puheterapeutit työskentelevät ja miten
puheterapeutin asiakkaat toimivat puheterapiatilanteissa. Puheterapiavuorovaikutusta lähestytään perinteisen
kommunikaation häiriöihin keskittyvän lähestymistavan sijaan vuorovaikutusnäkökulmasta. Puheen ja kielen
häiriöiden sijasta keskiössä ovat puheterapiaprosessi, puheterapeuttinen toiminta ja terapian yhteistyöluonne. Kirja

perustuu laadullisiin vuorovaikutustutkimuksiin.

VARILO SARI KRISTIINA

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
Kehruukirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kehruu on noussut muodikkaaksi trendiksi ympäri maailmaa. Se on nyt rantautunut Suomeen ja suomenkielistä
kehruukirjaa kaivataan kovasti.
Koska kehruukirjassa käsitellään kehräämisen lisäksi laajasti myös kehruun kulttuurihistoriallista puolta , sen
kohderyhminä ovat kaikki kehruun perinteestä ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneet, samoin kuin tekstiilialan
opikelijat sekä kehruun vanhat ja uudet harrastajat aloittelijoista kokeneisiin osaajiin asti. Oleellista on myös
runsas, kaunis kuvitus.

VATANEN ARVO SULO ANTERO

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Pohjoinen Jäämeri, tutkimusmatkailija A.E.Nordenskiöld kertoo -lasten tietokirja
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Lisensiaatti, tietokirjailija Seija Niemen A.E.Nordenskiöld -tohtorinväitöskirjan tekstiin pohjautuva lasten ja nuorten
tietokirja. Tekstiä Niemen kuvien lisäksi visualisoi graafikko, tietokirjalija Arvo Vatasen Jäämeri-valokuvat,
anekdoottikuvat, sekä taitto. Kirja vastaa käsitettä kuvitettu tietokirja.

WENMAN LENA MARIA

Myöntö / Belopp € 1 000

Hanke / Projektet
Mediakurs för teckenspråkiga - grunder och produktion av video för internet
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Grundkurs om videoproduktion för websidor till teckenspråkiga personer i Nyland och Österbotten. Döva får
introduktion och övning att göra egna video för webben.

VIRTANEN HANNU ANTERO
Hanke / Projektet
Jokaisella on oikeus lukea, YK:n lukutaitopäivän tapahtumat
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning

Myöntö / Belopp € 5 000

2013.

VUORENPÄÄ JOONA MIIKAEL

Myöntö / Belopp € 3 000

Hanke / Projektet
PRÄTKÄMIES - Moottoripyörät menopeleinä ja intohimona
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
PRÄTKÄMIES - Moottoripyörät menopeleinä ja intohimona
Prätkämies on ensimmäinen laaja suomenkielinen tietokirja moottoripyörien maailmasta ja harrastamisesta
Suomessa. Se sopii kaikille moottoripyöräilystä kiinnostuneille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kirjassa kuvataan
moottoripyörätyyppien eroja, brändejä, ajovarusteita, ajotekniikoita sekä pyörän hoitoa ja huoltoa. Tarinat
suomalaisista kaikkien aikojen prätkämiehistä eivät jää teoksessa huomiotta. Kirjassa on satoja upeita kuvia.

VÄÄNÄNEN TIMO OLAVI

Myöntö / Belopp € 2 000

Hanke / Projektet
Kanteleen kielin
Julkinen kuvaus / Offentlig beskrivning
Kanteleen kielin -kirja ja 17-osainen radio-sarja kertoo kantelekansoista, niiden soittimista, historiasta ja
nykypäivästä. Kanteletta soitetaan Suomen lisäksi myös muualla Koilis-Euroopassa ja Länsi-Siperiassa. Tämä
soitin on monen kansan identiteetin vahva symboli. Hankeen työryhmä, eli Timo Väänänen, Kari Dahlblom, Leena
Häkkinen ja Matti Kontio, on tehnyt useita kenttämatkoja ja haastatellut lukuisan määrän ihmisiä julkaisuja varten.

