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Tietokirjastipendejä jaetaan jälleen kevätjuhlissa ympäri maan 
Nuorten suosiossa mm. Esko Valtaoja ja Yuval Noah Harari 

Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö jakavat kahdeksatta kertaa tietokirjastipendejä peruskoulun 
päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Sadan euron arvoiset stipendit myönnetään tunnustuksena 
ahkerasta tietokirjojen lukemisesta. Stipendit jaetaan oppilaille koulujen kevätjuhlissa. Lista stipendin saavien 
kotipaikkakunnista ja kouluista löytyy tiedotteen lopusta. 

Yläasteiden, lukioiden ja ammattikoulujen opettajat hakivat stipendejä oppilailleen. Hakemuksissa pyydettiin 
kertomaan, mitä tietokirjoja oppilas on lukenut, onko hän kiinnostunut jonkin tietyn alan tietokirjallisuudesta ja 
miten tämä ilmenee. Stipendejä hakivat monipuolisesti kaikkien oppiaineiden opettajat. Hakemusten joukosta 
Suomen tietokirjailijat ry:n ja Lauri Jäntin säätiön edustajista koottu raati valitsi sata stipendinsaajaa. 

Tietokirjoja luetaan tiedonhalusta ja lukemisen ilosta 

Hakemusten perusteella nuoret lukevat tietokirjoja syventääkseen ymmärrystään heitä kiinnostavista aiheista. 
Historia ja erityisesti toinen maailmansota säilyttivät paikkansa kestosuosikkeina. Muita usein toistuvia aiheita 
olivat mm. tähtitiede, tekniikka, yhteiskunta ja eläimet. Lisäksi erityisesti urheilijoiden ja muusikoiden elämäkertoja 
luettiin runsaasti, muiden elämäkertojen ohessa.  

Nuorista välittyi kuva monipuolisina lukijoina. Monet lukivat laajasti kirjoja eri aloilta, mutta myös perehtyäkseen 
tiettyyn aihepiiriin tai harrastukseensa syvemmin. Hakemuksissa mainittu harrastusten kirjo vaihteli 
valokuvauksesta urheiluun sekä ohjelmoinnista musiikkiin ja käsitöihin. Osa nuorista taas valmistautui tuleviin 
jatko-opintoihinsa lukemalla esimerkiksi lääketieteen alan teoksia. Tietokirjoista saadut uudet oivallukset tulivat 
hakemusten perusteella esiin oppituntien keskusteluissa, koevastauksissa ja kykynä soveltaa uutta tietoa. 

Muutama hittikirjailijakin erottui joukosta. Monet olivat lukeneet Kari Enqvistin, Yuval Noah Hararin, Stephen 
Hawkingin ja Esko Valtaojan teoksia. Lukukielenä oli suomen lisäksi yhä useammin englanti. Lisäksi hakemuksista 
välittyi vahva lukemisen ilo: tietokirjojen lukeminen on nuorille mieluinen ja tärkeä harrastus. 

Stipendit kannustavat lukemaan tietokirjallisuutta 

Tietokirjastipendin tarkoituksena on kannustaa koululaisia lukemaan tietokirjoja. Tänä vuonna stipendi on sadan 
euron arvoinen lahjakortti Suomalaiseen Kirjakauppaan. Stipendien lisäksi Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri 
Jäntin säätiö tukevat koululaisten mahdollisuutta tutustua tietokirjallisuuteen myös tietokirjailijavierailuin. 
Koulut voivat hakea tietokirjailijavieraita keväisin ja syksyisin kertomaan työstään, kirjoistaan ja niiden taustoista. 
Vierailijoita voi hakea seuraavan kerran elokuussa 2018 ja tietokirjastipendejä maaliskuussa 2019. 
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Stipendin saajat opiskelevat seuraavilla paikkakunnilla ja seuraavissa kouluissa: 
 
A–Kau Kit–Pii Por–Ä 

Alahärmä 
Alahärmän yläkoulu 
 
Akaa 
Viialan yhtenäiskoulu 
 
Espoo 
Espoonlahden lukio 
Mankkaan koulu 
Olarin koulu 
Olarin lukio 
Saarnilaakson koulu 
Tapiolan koulu 
Tapiolan lukio 
 
Helsinki 
Alppilan lukio 
Helsingin luonnontiedelukio 
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 
Herttoniemen yhteiskoulu 
Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö (Helsingin 
yhteislyseo) 
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin 
matematiikkalukio 
Myllypuron peruskoulu 
Ressun lukio 
 
Halikko 
Armfeltin koulu 
 
Iisalmi 
Juhani Ahon koulu 
 
Ilomantsi 
Ilomantsin lukio 
 
Joensuu 
Joensuun yhteiskoulun lukio 
 
Jyväskylä 
Kilpisen yhtenäiskoulu 
 
Kaarina 
Ammattiopisto Livia 
 
Kajaani 
Kajaanin lyseo 
 
Kalajoki 
Kalajoen lukio 
 
Karkkila 
Karkkilan lukio 
 
Kauhava 
Kauhavan lukio 

Kittilä 
Lapin koulutuskeskus REDU 
 
Kirkkonummi 
Winellska skolan  
 
Kuoppa-aho 
Evijärven keskikoulu 
 
Lahti 
Salpausselän peruskoulu 
Tiirismaan lukio 
Tiirismaan peruskoulu 
 
Lappeenranta 
Lappeenrannan Lyseon lukio 
Sammonlahden koulu 
 
Lieto 
Liedon keskuskoulu 
 
Liperi 
Liperin koulu 
 
Mikkeli 
Mikkelin Lyseon koulu 
 
Muurame 
Muuramen lukio 
 
Nakkila 
Nakkilan yhteiskoulu ja lukio 
 
Nivala 
Nivalan lukio 
 
Nokia 
Nokian lukio 
 
Oulu 
Oulun normaalikoulu 
Ritaharjun koulu 
 
Paimio 
Paimion lukio  
 
Parkano 
Parkanon lukio 
Parkanon yhteiskoulu 
 
Perniö 
Perniön yhteiskoulu 
 
Pomarkku 
Pomarkun lukio 
 
Piikkiö  
Suomen kristillinen yhteiskoulu  

Pori 
Kaarisillan yhtenäiskoulu 
 
Puumala 
Puumalan yhtenäiskoulu 
 
Pyhäjoki 
Pyhäjoen lukio 
 
Pyhäjärvi 
Pyhäjärven lukio 
 
Ranua 
Ranuan lukio 
 
Rovaniemi 
Lyseonpuiston lukio 
Ounasvaaran lukio 
 
Rusko 
Maunun koulu 
 
Sastamala 
Mouhijärven yhteiskoulu 
 
Seinäjoki 
Pruukin yhtenäiskoulu 
Seinäjoen lyseo 
 
Sipoo 
Sipoonjoen koulu 
 
Suomussalmi 
Suomussalmen lukio 
 
Tammisaari 
Ekenäs gymnasium 
 
Tampere 
Linnainmaan koulu 
Tampereen lyseon lukio 
Tampereen Rudolf Steiner -koulu 
 
Turku 
Puolalanmäen lukio 
Luostarivuoren koulu 
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 
Vasaramäen koulu 
 
Tupos 
Tupoksen yhtenäiskoulu 
 
Vaasa 
Onkilahden yhtenäiskoulu 
Vaasan lyseon lukio 
 
Äänekoski 
Äänekosken lukio 




