
    
  
TIEDOTE 20.10.2017 
Julkaisuvapaa heti 
 

Tietokirjallista ohjelmaa Helsingin Kirjamessuilla 

Helsingin Kirjamessuilla on tarjolla monipuolista tietokirjaohjelmaa. Perinteinen Tietokirjaraati arvioi 
uutuustietokirjoja ja lisäksi kuullaan lasten tietokirjavinkkejä. Tiedetorilla keskustellaan mm.  
oppikirjan merkityksestä kansakunnan rakentajana sekä faktantarkistuksesta tieteessä ja tiede- 
journalismissa. Kirja-alan ajankohtaisista asioista kuullaan Missä kirja-alalla mennään? -keskuste-
lussa. Lisäksi messuilla julkistetaan Ihan totta! -kirjoituskilpailun voittajat ja jaetaan Tietokirjailija-
palkinnot.  

Suunnista kirjaan -tapahtuma tuo messuille torstaina ja perjantaina 8 000 koululaista ja toisen  
asteen opiskelijaa. 

 
 
Suomen tietokirjailijat ry:n ohjelma Helsingin Kirjamessuilla 

 
TORSTAINA 26.10. 

Tiedetori / Takauma-lava klo 12.30–13.00: Oppikirja Suomea rakentamassa 
Oppikirja Suomea rakentamassa valottaa suomalaisen oppikirjallisuuden historiaa ABCkiriasta nyky-
ajan digitaalisiin oppimateriaaleihin. Millainen rooli oppikirjalla on ollut suomalaisen yhteiskunnan 
rakentamisessa? Keskustelijoina Hannele Cantell, Pirjo Hiidenmaa ja Johannes Pernaa. Haastatteli-
jana Ari Elo. 

Magia-lava klo 13.00–13.30: Lasten tietokirjavinkit 
Minkälaisia tietokirjoja lapset lukevat? Miten he hakevat tietoa kirjoista ja mitä se heille itselleen 
merkitsee? Mitkä tietokirjat kiinnostavat lapsia nyt? Vinkkaajina Torpparinmäen koulun viidesluok-
kalaiset. Järjestäjät: Suomen tietokirjailijat ry ja Lukukeskus. 

Tiedetori / Takauma-lava klo 16.30–17.00: Faktantarkistus tieteessä ja tiedejournalismissa 
Tiedeviestintä tuo tieteen tulokset suuren yleisön saataville. Onko tiede aina totta? Miten valeuuti-
sen voi tunnistaa? Mitä faktantarkistus tarkoittaa tieteessä ja tiedejournalismissa? Faktantarkistuk-
sesta keskustelevat Tuomas Muraja ja Tiina Raevaara. Haastattelijana Reetta Kettunen. 

 

 



PERJANTAINA 27.10. 

Katri Vala -lava klo 12.30-13.00: Ihan totta! -kirjoituskilpailun voittajien julkistaminen  
Ihan totta! -kirjoituskilpailussa etsitään uusia ja kiinnostavia lasten ja nuorten tietokirjoja. Kilpai-
lussa on kaksi sarjaa, joissa molemmissa palkitaan kolme parasta kilpailuehdotusta. Järjestäjät: 
Tammi ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskus. 

Kirjakahvila klo 16.00-16.30: Missä kirja-alalla mennään? 
Kirja-alan ajankohtaisesta tilanteesta keskustelemassa Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari 
Laiho, Tammen kustannusjohtaja Outi Mäkinen ja Suomalaisen Kirjakaupan kaupallinen johtaja 
Reetta-Liisa Pikkola. Puheenjohtajana toimii Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-
Pekka Pietiäinen. Järjestäjät: Suomen Kustannusyhdistys ja Suomen tietokirjailijat ry. 
 
 
LAUANTAINA 28.10. 

Eino Leino -lava klo 12.30–13.00: Tietokirjailijapalkintojen jako 
Tietokirjailijapalkinnot myönnetään 17. kerran tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuo-
tannosta. Palkinnot jakavat yhdistyksen puheenjohtaja Markku Löytönen ja varapuheenjohtaja 
Tuula Uusi-Hallila. 

Aino-sali klo 15.00–16.00: TIETOKIRJA.FI: Tietokirjaraati 
Tietokirjaraati ruotii viittä ajankohtaista tietoteosta. Raadissa mukana ovat Heikki Haapavaara, 
Kaarina Hazard, Holle Holopainen ja Anna-Stina Nykänen. Raadin juontaa Jukka-Pekka Pietiäi-
nen.  
 

Lisätiedot: 
Eveliina Laurila | Tiedottaja | Suomen tietokirjailijat ry 
eveliina.laurila@suomentietokirjailijat.fi | 050 574 7296 
www.suomentietokirjailijat.fi 
 
 
Suomen tietokirjailijat ry on maamme suurin kirjailijajärjestö. Se edistää tietokirjallisuutta, jakaa apurahoja ja palkin-
toja sekä valvoo tieto- ja oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksellä on yli 3 100 jäsentä. 
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