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Tietokirjastipendejä jaetaan jälleen kevätjuhlissa ympäri maan 
Historia ja elämäkerrat suosikkeja – nuoret lukevat monipuolisesti eri aiheista 
 
Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö jakavat kymmenettä 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 stipendinsaajat. 
 
 
Tietokirjoja luetaan tiedonhalusta ja ymmärryksen syventämiseksi 
 
Hakemusten perusteella nuoret lukevat tietokirjallisuutta, koska he haluavat kehittää ajatteluaan ja avartaa 
arvomaailmaansa. Nuorista välittyi kuva monipuolisina lukijoina, jotka haluavat syventää ymmärrystään heitä 
kiinnostavista aiheista. Monet lukivat laajasti kirjoja perehtyäkseen tiettyyn aihepiiriin tai harrastukseensa 
syvemmin. Hakemuksissa mainittu harrastusten kirjo vaihteli musiikista esitystekniikkaan ja linnuista japanin 
kieleen ja matematiikkaan. Osa nuorista taas valmistautui tuleviin jatko-opintoihinsa lukemalla esimerkiksi 
lääketieteen alan teoksia.  
 
Tänä vuonna hakemuksissa mainittujen teosten aihepiirit hajautuivat tavanomaista enemmän, mutta historia 
säilytti paikkansa kestosuosikkina. Muita usein toistuvia aiheita olivat mm. yhteiskunta, psykologia, filosofia, 
politiikka ja tähtitiede. Elämäkertoja listattiin hakemuksissa erityisen runsaasti, ja useimmiten mainitaan 
urheilijoista ja muusikoista kertovia teoksia. 
 
Tietokirjallisuudesta saatu osaaminen näkyy hakemusten mukaan perusteellisissa koevastauksissa, esseissä ja 
esitelmissä. Hittikirjailijana oli tänäkin vuonna Yuval Noah Harari.  
 
 
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 2020 ja tietokirjastipendejä keväällä 2021. 
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Stipendin saajat opiskelevat seuraavilla paikkakunnilla ja seuraavissa kouluissa: 
 
A–Lah Lie–Rus Sas–Ä 

Askola 
Askolan lukio 
 
Espoo 
Karakallion koulu 
Nöykkiön koulu 
Olarin koulu 
Olarin yhtenäiskoulu 
Otaniemen lukio 
Vanttilan koulu 
 
Helsinki 
Helsingin Kielilukio 
Helsingin kuvataidelukio 
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 
Kallion lukio 
Perho Liiketalousopisto, Malmin kampus 
 
Hämeenkyrö 
F. E. Sillanpään lukio 
 
Hämeenlinna 
Kaurialan lukio 
 
Ilmajoki 
Jaakko Ilkan Koulu 
 
Jyväskylä 
Kilpisen yhtenäiskoulu 
 
Kajaani 
Lehtikankaan koulu 
 
Karkkila 
Karkkilan yhteiskoulu 
 
Lahti 
Mukkulan peruskoulu 
 
 
 
 
 

Lievestuore 
Lievestuoreen koulu 
 
Littoinen 
Kotimäen koulu 
 
Nokia 
Nokian lukio 
 
Oulu 
Laanilan koulu 
Oulun kristillinen koulu 
 
Paimio 
Paimion lukio 
 
Parainen 
Paraistenseudun koulu 
 
Puumala 
Puumalan yhtenäiskoulu 
 
Pyhäjoki 
Pyhäjoen lukio 
 
Pyhäsalmi 
Pyhäjärven lukio 
 
Rusko 
Maunun koulu 

Sastamala 
Mouhijärven yhteiskoulu 
 
Savitaipale 
Europaeuksen koulu 
 
Savonlinna 
Savonlinnan lyseon lukio 
 
Seinäjoki 
Seinäjoen yhteiskoulu 
 
Simo 
Simon lukio 
 
Sipoo 
Sipoonjoen koulu, Nikkilän Sydän 
 
Suomussalmi 
Suomussalmen lukio 
 
Taavetti 
Taavetin koulu 
 
Tampere 
Sammon keskuslukio 
Tampereen klassillinen lukio 
Tampereen teknillinen lukio 
Tampereen yliopiston normaalikoulun 
lukio 
Wivi Lönnin koulu 
 
Turku 
Ammattiopisto Spesia, Turun toimipaikka 
Puolalanmäen lukio 
Suomen kristillinen yhteiskoulu 
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 
 
Valkeakoski 
Valkeakosken Tietotien lukio 
 
Ähtäri 
Ähtärin lukio 
 

 
 

 


