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SATA OPPILASTA SAA KEVÄTJUHLASSA TIETOKIRJASTIPENDIN  

  

Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö jakavat 100 kappaletta tietokirjastipendejä peruskoulun 

päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Sadan euron arvoiset stipendit myönnetään 

tunnustuksena ahkerasta tietokirjojen lukemisesta.  

  

Viidettä kertaa jaettavia tietokirjastipendejä haettiin tänäkin vuonna runsaasti. Yläasteiden, lukioiden ja 

ammattikoulujen opettajia pyydettiin hakemuksessa perustelemaan valintansa ja mainitsemaan esimerkkejä 

oppilaan lukemista tietokirjoista. Hakemusten joukosta Suomen tietokirjailijat ry:n ja Lauri Jäntin säätiön 

edustajista koottu raati valitsi sata stipendinsaajaa.  

  

Tietokirjastipendit ja kunniakirjat jaetaan oppilaille kevätjuhlassa.  

  

  

Tietokirjoista haetaan syvempää ymmärrystä ja uusia taitoja 

  

Nuoria tietokirjojen suurkuluttajia on paljon. Raati kiinnitti hakemuksia lukiessaan huomiota myös siihen, 

että näiden nuorten joukossa oli aikaisempaa enemmän maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka lukevat 

tietokirjallisuutta sujuvasti monella kielellä. 

 

Hakemusten perusteella nuoret hakevat tietokirjoista syvempää ymmärrystä itseään kiinnostavista 

aihealueista. Erityisesti biologiaa, filosofiaa, sotahistoriaa ja elokuvien historiaa käsittelevät kirjat sekä uusia 

taitoja syventävät harrastekirjat kiinnostavat nuoria.  

 

Tämän vuoden hakemuksista kuultavat läpi myös kuluneen vuoden tapahtumat aina Ukrainan kriisistä 

Isiksen toimintaan: luettujen kirjojen listalta erottuivat muun muassa uskontoja, etenkin islamia käsittelevät 

teokset, ja Masha Gessenin teos Kasvoton mies – Vladimir Putinin nousu Venäjän valtiaaksi (käänt. Matti 

Kinnunen). Sukupuolesta riippumatta suomalaisnuorten hittikirjana jatkaa Esko Valtaojan Kaiken käsikirja, 

joka mainitaan useassa hakemuksessa. 

 

Erityisesti raatia ilahdutti se, että tietokirjastipendejä eivät hakeneet vain äidinkielen opettajat, vaan laajasti 

eri aineiden opettajat, jotka eivät ole perinteisesti ehkä tottuneet ottamaan lukutaidon välittäjän roolia: ”On 

hienoa, että monipuolinen lukutaito on koko koulun asia ja että kaikki opettajat tukevat lukuintoa.” 

 

Tietokirjastipendin tarkoituksena on kannustaa koululaisia lukemaan tietokirjoja. Osana hanketta kouluille 

tarjotaan keväisin ja syksyisin mahdollisuus kutsua tietokirjailija koululle kertomaan työstään ja omista 

tiedonaloistaan. Seuraava tietokirjastipendien haku alkaa maaliskuussa 2016.  

 
Lisätietoja:  

Jukka-Pekka Pietiäinen, toiminnanjohtaja  Linda Lappalainen, viestintäpäällikkö 

Suomen tietokirjailijat ry   Suomen tietokirjailijat ry 

p. 09 4542 2511, 050 543 9891   p. 09 4542 2561, 050 41 05584 

jukka-pekka.pietiainen@suomentietokirjailijat.fi linda.lappalainen@suomentietokirjailijat.fi 

 

■ www.laurijantinsaatio.fi ■ www.suomentietokirjailijat.fi 



Tietokirjastipendin saajat opiskelevat seuraavissa kouluissa:  

  

A–F Ammattiopisto Luovi (Tampere), Aurinkorannikon suomalainen koulu – Colegio Finlandés 

(Fuengirola), Englantilainen koulu (Helsinki). 

 

H–J Helmi Liiketalousopisto (Helsinki), Helsinge gymnasium, Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu, 

Helsingin Kuvataidelukio, Helsingin normaalilyseo, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsingin 

yliopiston Viikin normaalikoulu, Ikaalisten yhteiskoulu, Jaakko Ilkan koulu (Ilmajoki), Joensuun lyseon 

peruskoulu, Joensuun normaalikoulu. 

  

K–L Kajaanin lukio, Kallion lukio (Helsinki), Karkkilan lukio, Kartanonkosken koulu, Kastellin lukio 

(Oulu), Katariinan koulu (Turku), Keskuskoulu (Forssa), Kirjolan koulu (Parikkala), Kirkkoharjun koulu 

(Kirkkonummi), Kirkkojärven koulu (Espoo), Kiviniityn koulu (Kokkola), Kokkolan yhteislyseon lukio, 

Kolarin yhtenäinen peruskoulu, Kosken lukio, Koulumäen koulu (Espoo), Kouvolan Lyseon lukio, 

Kouvolan Yhteiskoulun lukio, Kuitinmäen koulu (Espoo), Kuopion Klassillinen lukio, Kuortaneen 

Urheiluopistosäätiö, Kämmenniemen koulu, Lahden seudun kristillinen koulu, Leppävirran lukio, 

Lohjan lukio, Luostarivuoden lukio (Turku), Lyseonpuiston lukio (Rovaniemi). 

 

M–P Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio, Muhoksen lukio, Mustasaaren 

keskuskoulu, Nivalan lukio, Nummenpakan koulu (Aurajoen yksikkö), Oulun kristillinen koulu, 

Paimion lukio, Palokan yhtenäiskoulu, Paraistenseudun koulu, Parikkalan lukio, Pataluodon koulu 

(Joensuu), Perhon lukio (Jyväskylä), Pomarkun yhteiskoulu, Porkkalan lukio, Puumalan yhteiskoulu. 

 

R–T Ranuan yläaste, Raumon koulu (Tornio), Riihikallion koulu (Tuusula), Saaren koulu (Pyhäjoki), 

Saarnilaakson koulu (Espoo), Sibelius-lukio (Helsinki), Suomussalmen lukio, Sylvään koulu 

(Sastamala), Tampereen seudun ammattiopisto (Ylöjärvi), Tiirismaan peruskoulu (Lahti), Tikkurilan 

lukio (Vantaa), Turun klassillinen lukio, Turun Lyseon koulu, Turun Suomalainen Yhteiskoulun lukio.  

  

U–Ä Uudenkaupungin lukio, Uuraisten koulutuskeskus, Vääksyn yhteiskoulu, Vöyrinkaupungin koulu 

(Vaasa), Ylikylän yhtenäiskoulu (Kempele), Ylöjärven koulu, Äänekosken lukio. 

 

  

Koulut sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla:  

  

Espoo, Forssa, Fuengirola/Espanja, Helsinki, Ikaalinen, Ilmajoki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karkkila, 

Kempele, Kirkkonummi, Kokkola, Kolari, Koski, Kouvola, Kuopio, Kuortane, Kämmenniemi, Lahti, 

Leppävirta, Lohja, Muhos, Mustasaari, Nivala, Oulu, Paimio, Palokka, Parainen, Parikkala, Pomarkku, 

Puumala, Pyhäjoki, Ranua, Rovaniemi, Sastamala, Suomussalmi, Tampere, Tornio, Turku, Tuusula, 

Uusikaupunki, Uurainen, Vaasa, Vantaa, Vääksy, Ylöjärvi, Äänekoski. 

 


