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100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttely Naantalin kirjastossa 

– Avajaisissa 2.5. vieraana Hannu Salmi 

Suomalaisen tietokirjallisuuden merkittäviä teoksia esittelevä näyttely on esillä Naantalin 
kaupunginkirjastossa (os. Tullikatu 11) ajalla 2.5.–1.6.2017. Avajaisissa tiistaina 2. toukokuuta vieraana on 
tietokirjailija Hannu Salmi. Näyttelyn esittelee Jukka-Pekka Pietiäinen. 
 
Joel Kuortin ja Jukka-Pekka Pietiäisen teokseen 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa – Abckiriasta 
Mustaan orkideaan pohjautuva näyttely esittelee tietokirjallisuuden eri lajit ja kunkin lajin merkittävät 
suomalaiset teokset. Roll-up-näyttely kiertää Suomea jo kolmatta vuotta. 
 
100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttely ei pyri muodostamaan tietokirjakaanonia. Niin näyttelyn 
kuin sen pohjana olevan teoksen tarkoitus on haastaa katsoja ja lukija pohtimaan, ovatko juuri mukaan 
valitut teokset ansainneet paikkansa sadan joukossa. Entä mitä listalta puuttuu? Roll-up-näyttely on 
toteutettu Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen tuella. 
 

AVAJAISTEN OHJELMA TIISTAINA 2.5.2017 
Paikka: Naantalin kaupunginkirjasto, Tullikatu 11, 21100 Naantali 

klo 17.00–17.30 
NÄYTTELYN AVAJAISET 
Jukka-Pekka Pietiäinen esittelee 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttelyn. 

klo 17.30–18.15 
TIETOKIRJAILIJAVIERAANA HANNU SALMI 
Jukka-Pekka Pietiäinen haastattelee tietokirjailija Hannu Salmea.  
 

Salmi ja Pietiäinen ovat haastateltavissa näyttelyn avajaisten yhteydessä. 

Hannu Salmi on Turun yliopiston kulttuurihistorian professori, joka on erikoistunut 1800-luvun 
kulttuurihistoriaan ja audiovisuaalisen kulttuurin, erityisesti elokuvan historiaan. Salmi on yksi teoksen 
Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria (2016) toimittajista. Teos oli vuonna 2016 yksi kuudesta 
Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaehdokkaasta.  

Jukka-Pekka Pietiäinen on Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti ja Suomen tietokirjailijat ry:n 
toiminnanjohtaja. Hän on kirjoittanut 15 kirjaa Suomen historian eri aloilta. 
 
 



100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttely 
Naantalin kaupunginkirjasto, Tullikatu 11, 21100 Naantali 
2.5.–1.6.2017 
 
Avajaisiin ja näyttelyyn on vapaa pääsy. 

  

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Jukka-Pekka Pietiäinen | Toiminnanjohtaja | Suomen tietokirjailijat ry 

jukka-pekka.pietiainen@suomentietokirjailijat.fi | 050 543 9891 

www.suomentietokirjailijat.fi  

_____ 

Suomen tietokirjailijat ry on maamme suurin kirjailijajärjestö. Se edistää tietokirjallisuutta, jakaa apurahoja 
ja palkintoja sekä valvoo tieto- ja oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksellä on 
yli 3 100 jäsentä. 
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